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  3שנה 

  

ה ָלֶכם ים  ַהחֶֹדׁש ַהּזֶ   )יב, ב(ֹראׁש ֳחָדׁשִ
ַאַחת ָרׁשֹות ּבְ ּלוֹ  ַהּתֹוָכָחה ִמּדְ י ָאַמר, ׁשֶ ם: "אאָק רָ ּקְ ִמ  לגֶּ נְ ֶ�  יֹוֵסף ַרּבִ ְרּכָ ל ּדַ  ׁשֶ

ֵני ִמּיּות ִלְדֹאג ָאָדם ּבְ ׁשְ ל ַלּגַ ל ְוָלרּוָחִנּיּות ַ�ְצָמם ׁשֶ  ֶזהלָ  זֶמ ֶר ִנְמָצא וְ , ַהּזּוַלת ׁשֶ
ֶדֶרְך ַצחּות  ִבְרכַּ ּבְ ּתֶ ' אֹוְמִרים ּבוֹ , ַהֹחֶדׁש  תּבְ ּתִ ים ָלנוּ  ןׁשֶ ים ַחּיִ ּכִ  רּוְלַאַח , 'ֲאר'

ן ים' אֹוְמִרים ִמּכֵ ׁש  ַחּיִ ּיֵ ֶהם ׁשֶ ים - 'ַמִיםׁשָ  ִיְרַאת ּבָ ים ַחּיִ ּכִ  ִיְרַאת ְוָלֶהם, ָלנוּ  ֲאר'
ֶרךְ  אּוָלם... ַמִיםׁשָ  כֹוָנה ַהּדֶ ִמּיוּ  ִלְדֹאג, ךְ ֶפ ְלֵה  תיוֹ ְה ה לִ יכָ ִר צְ  ַהּנְ ׁשְ ל תַלּגַ  ׁשֶ

ִני ֵ ל ְוָלרּוָחִנּיּות ַהׁשּ   ".  ַ�ְצִמי ׁשֶ
�  

ְבַ�ת ָיִמים ּתֹאַכל ַמּצֹת ִמים ,ׁשִ ְבַ�ת ַהּיָ   )ז־יג, ו( ַמּצֹות ֵיָאֵכל ֵאת ׁשִ
ַ�ם ֵאי ִנְמנוּ  ּפַ ּבָ ִמיָכה ֶאת ִעירָה  ייֵּ נִ ֲ� לַ  ְלַהְפִחית, ְוָגְמרוּ  ִויְלָנא ָהִעיר ּגַ  ַהּתְ

ת הָ� בוּ ּקְ ַה  ֶהֱאִמיר ַהּיֶֹקר בֶק ֵ� , ַמּצֹות ִלְרִכיׁשַ אֹוָתּה  ׁשֶ ָנה ּבְ ַבר. ׁשָ  ַהַהְחָלָטה ּדְ
יָ�ה ל ְלָאְזָניו ִהּגִ יְלָנא א"ָר גְּ ַה  ׁשֶ ס ְוהּוא, ִמּוִ ּנֵ ִאים ֶאת ּכִ ּבָ ֵדי ַהּגַ  אֹוָתם ְלָהִניא ּכְ

י ַ� ִלְפגֹּ  םָת ָט לָ ְח ַה ֵמ  ֲ�ִנּיֵ ְרנָ  ֶאת א"ָר גְּ ַה  ַאלׁשָ ", ַ�םּטַ  הַמ . "ִעירָה  ּבַ , ִסיםַהּפַ
ִלי  ַמּצֹת -  ת'ּצֹ ַמ  ּתֹאַכל ָיִמים תַ� בְ 'ׁשִ  ֹוָרהּת בַּ  ֶנֱאַמר"  סּוקּפָ ּובַ , ו"ָואָחֵסר ּבְ

ֱאָסִפים כוּ בוֹ נָ "? ָמֵלא ַמּצֹות -' לכֵ ָא יֵ  ַמּצֹות' ֶנֱאַמר יוָר ֲח ַא לְּ ׁשֶ   א"ָר גְּ ַה וְ  ַהּנֶ
יךְ  ֵדנוּ : "ִהְמׁשִ א ְלַלּמְ תּוב ּבָ ָ� , ַהּכָ ׁשָ ּבְ ָהָאָדם הׁשֶ  ּתֹאַכל ֲאַזי, ְלַ�ְצמוֹ  ּדֹוֵאג ׁשֶ

ְכִתיב ַמּצֹת י, ָחֵסר ּבִ  אּוָלם. ְצמוֹ ַ�  אֹותהֹוצָ  ֶאת םּוְלַצְמצֵ  ְלַהְפִחית הּוא לוֹ ָיכ ּכִ
ר ֲאׁשֶ ַ ַר  ֵאיְנךָ  ֲאַזי, ַלֲאֵחִרים לכֵ ָא יֵ  תוֹ צּ ַמ  ּכַ ַפע ָלֵתת ְוָ�ֶליךָ  ,ְלַהְפִחית יאׁשּ ׁשֶ   ". ּבְ

�  

כוֹ  הְוֹכל ּבְ ְפּדֶ ָבֶניָך ּתִ   יג) ,(יג  ר ָאָדם ּבְ
ִטיָרתוֹ  רַאַח  ל ּפְ י ׁשֶ יִדיְטׁשֹוב ִהיְרׁש  ְצִבי ַרּבִ לֹו דְודוֹ  וֹ בּ ַר , ִמּזִ י ׁשֶ  ִזיקַאיְ  קִיְצָח   ַרּבִ

י ָנַסע, אנָ ְר ַמ וֹ ּק ִמ  ל ְרָיהְנגַּ ְלה'  ִראׁשֹוָנהלָ  ִזיקַאיְ  ַרּבִ ָכבֹוד ְוִהְתַקּבֵ  ִעירבָּ  בַר  ּבְ
ת .ְנַקְטׁש מ'  ּבָ ׁשַ דּוהוּ  ּבְ ּבְ ְקִריַאת ּכִ ִפי ַהּתֹוָרה ּבִ ָהָיה ּכְ ֶהֱ�לוּ  ,ָרִגיל ׁשֶ  ֶאת ּוְכׁשֶ

ִוי ה וְ  ַלּתֹוָרה ַהּלֵ ׁש בִּ ַהּלָ ָנה, ךְ ֵר בָ לְ  ְלַהְתִחיל ּקֵ י ֵאָליו ּפָ יט ִזיקַאיְ  ַרּבִ  ּבוֹ  ְוִהּבִ
ְמָרה ח' ם ַהִאם" :ּבְ ָניו ְורוּ ָח "? ֵלִוי ָהָיה ָאִביךָ  ּגַ ת, ָהִאיׁש  לׁשֶ  ּפָ ִנים ּוְבבֹש0ֶ  הֹוָדה ּפָ
ֵאינוֹ  א ׁשֶ ָרֵאל ֶאּלָ א, ִיׂשְ ַה  ֶאּלָ ּבְ יעוֹ ׁשֶ ׁש  ִמּפֹוִלין ּגִ ּלֹא ָחׁשַ דּוהוּ  ׁשֶ ָראּוי ְיַכּבְ  ּכָ
ֵבית יג ְוָלֵכן, תֶס נֶ כְּ ַה  ּבְ ֵלִוי ַ�ְצמוֹ  ִהּצִ  יִע ׁשְ ּפִ ־הַמ . ְלַאַחר ֶרַגע ָקט ָטַ�ן ָהִאיׁש: "ּכְ

י ְוִכי? יאִת ּטָ ַח  הַמ  ֵלִוי רֹותׂשְ ַ� ַמ  ָנַטְלּתִ ַ�ר"?! ּכְ יק ּבוֹ  ּגָ ּדִ  ֶאת: "ַהִאם ְוָאַמר ַהּצַ
ְנךָ  כֹוְר  ּבִ ִדיָת  ךָ ּבְ ּלֹא הֹוָדה קֹול תלוּ ְפ ׁשִ ּובְ  ָהִאיׁש  ִנְבַהלַהּתֹוָרה"?  ִדיןכְּ  ּפָ  ׁשֶ

ה ן ָ�ׂשָ ת ְלָמֳחָרת. ּכֵ ּבָ ַ ְדיֹון ֶנֱ�ַרךְ , ַהׁשּ נוֹ  ּפִ ל ּבְ ָבר, ָאָדם אֹותוֹ  ׁשֶ ּכְ יַ�  ׁשֶ  ִהּגִ
ל הֹוםּתֵ וַ , ְצֹותּמִ לַ  ה תוֹ יָּ ִא ְר ֵמ  ְנַקאְטׁש מ'  ָהִעיר ּכָ ּכָ ל ַהּזַ יקצַּ ַה  ׁשֶ   . אנָ ְר ַמ וֹ ּק ִמ  ּדִ

�  

ין ֵ�יֶניךָ ־ְוָהָיה ְלאֹות ַ�ל  טז) ,(יג ָיְדָכה ּוְלטֹוָטֹפת ּבֵ
ר י ֶהָחִסיד ִסּפֵ י, רֵפ וֹ ס דוִ ּדָ  ַרּבִ ָנה יִמּדֵ  ּכִ י היָ ָה , ָנהׁשָ בְּ  ׁשָ  ִזיקַאיְ  קִיְצָח  ַרּבִ

ין ֶאת ֹסרְמ לִ נֹוֵהג  אנָ ְר ַמ וֹ ּק ִמ  ִפּלִ ּלוֹ  ַהּתְ י ְלָאִביו ִלְבִדיָקה ׁשֶ  ְוהּוא, רֵפ וֹ ס יגֶזלִּ  ַרּבִ
ִליַח  ָהָיה ָ ַ�ם. ָברּדָ בַּ  ַהׁשּ יֶהֱחִזיר  ,ּפַ ין ֶאת דוִ ּדָ  ַרּבִ ִפּלִ ִדיָקה ְלַאַחר ַהּתְ ֵהן ,ַהּבְ ׁשֶ  ּכְ

פּורֹות, תוֹ קדוּ בְּ  ה ְלַאַחר אּוָלם, יןּדִ כַּ  תרוֹ ָח ׁשְ ּומ'  ּתְ ִפּלָ יקצַּ ַה ר ֶהֱחִזי ַהּתְ  יְלַרבִּ  ּדִ
ין ֶאת דוִ ּדָ  ִפּלִ ַכח לֹא ִאם ָאִביךָ  ֶאת ַאלׁשְ וּ  ְלֵביְתךָ  ַמֵהר ֵלךְ : "לוֹ  ְוָאַמר ַהּתְ  ׁשָ

יּ ָר ַהּפָ  ֶאת ְלַהֲחִזיר ין ֹותׁשִ ִפּלִ ּתְ ל ּבַ ם נוּ ַרבֵּ  ׁשֶ ן ָחַזר". ּתָ יְ  ַהּבֵ  הּוְלַמְרבֵּ ה, ָת ַהּבַ
ְלָחן ַ�ל חֹותנָּ מ'  ֹותיּ ׁשִ ָר ַהּפָ  ֶאת ָמָצא תוֹ אוּ ּתָ ׁשְ ִה  ' ַמ , ַהׁשּ ָהָאב עַמׁשְ ַכח ׁשֶ  ׁשָ
ין ְלתֹוךְ  ןיָר זִ ֲח ַה לְ  ִפּלִ ֵהן ןָר גָ ְס וּ  ַהּתְ ׁשֶ ֲ�מּות. ֹותֵריק ּכְ ִהְתּפַ י ָרץ ּבְ ַאל דוִ ּדָ  ַרּבִ  ְוׁשָ

יק: " ֶאת ּדִ ֵאין ַמר ַדעיָ  ֵהיָכןֵמ ַהּצַ יּ ָר ַהּפָ  ׁשֶ ים חֹותנָּ מ'  ֹותׁשִ ּתִ ּבָ יקצַּ ְוַה  "?ּבַ  ּדִ
יב ִוְד'ל: "ֵהׁשִ י לֹא, ּדָ ּתִ ַ  ַחׁשְ ׁשּ ְקד' ין תּבִ ִפּלִ ָ�ה ַהּתְ ׁשָ ֵה  ּבְ יׁשֶ   ".ילַ ָ�  אֹוָתן ַנְחּתִ

  
יִה ִני ֲא ־יּכִ ְרֹעה ּפַ ־לֶא א ּבֹ  ְדּתִ י -  )י, א( ְכּבַ ָראׁשֵ

בֹות ה ַאףּבָ  ּתֵ ּמַ , ַאּכֶ תׁשֶ כֹורֹות ּכַ ָאה ּבְ ֲחרֹון ּבָ ַאף ּבַ
ה ַ�ל ה' ִהְקׁשָ ְרעֹה  ׁשֶ   )ֻשלחן מלכים( .ִלּבוֹ ת ֶא ּפַ

�  

ָאְזֵני ִבְנָך  ר ּבְ ַסּפֵ מּוָבא ְדָרׁש ּמִ בַּ  - )י, ב(ּוְלַמַ�ן ּתְ
ה ׁשֶ  תַמ  ַ�ל רֶנֱאַמ ּזֶ ָ�ֶליָה , הְרּבֶ ַא  ּכַ ֶנֱאַמר ׁשֶ

יֹוֵאל רוּ  ִלְבֵניֶכם ,ּבְ ּוְבֵניֶהם ִלְבֵניֶהם ּוְבֵניֶכם ַסּפֵ
ַבת, ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר . ַאֵחר ְלדֹור ּתֵ ר ׁשֶ ַסּפֵ ה ּתְ ִגיַמְטִרּיָ ּבְ

ה ֵמִביא ֲאִני ְגב(  ַאְרּבֶ   )ספר הזכרון( .ִמְצַרִים לּבִ
�  

ָרֵאל יִ ֵני ּבְ ־ְלָכלוּ  י - )י, כג( ֹוראָיה ָה ׂשְ בֹות ָראׁשֵ ּתֵ
ָרֵאל. יִב ֲה וֹ א ְקְראּו ִיׂשְ ּנִ ִפי ׁשֶ נֵ  לּוְלכָ , ּכְ ָרֵא  יּבְ לִיׂשְ

בֹות יסֹוֵפ  ית ָחֵמץ ִלְבִדיַקת זּמֵ ְלַר , ליֵל  ּתֵ ֲ�ׂשֵ ּנַ ׁשֶ
ָ�ה ֵלילבְּ  ר ַאְרּבָ   )פרי המגדן( .אֹורְוִנְקָרא  ָ�ׂשָ

�  

י  ָנהְלָחְדׁשֵ ָ יָרא -  )יב, ב( ַהׁשּ בֹות ׁשֵ גַח  ְפֵניִל  ּתֵ
יםדּ  יםׁשְ  ֹוְרׁשִ   )פרפראות לתורה( .ֹוםי לֹש0ִ

�  

ה ְלֵבית לֹא -  )יב, ג(ָאבֹת ־ְוִיְקחּו ָלֶהם ִאיׁש ׂשֶ
א לוּ ִנְגֲא  ָרֵאל ֶאּלָ א ִיׂשְ ְזכּות ֶאּלָ זֶמ ְוֶר . ָהָאבֹות ּבִ

י ֶזהלָ  ְקָרא ָאִבינוּ  ַיֲ�ֹקב הּוא ִאיׁש , ּכִ ּנִ ם ִאיׁש  ׁשֶ ּתָ
י ןְוכֵ  בֹות ָראׁשֵ ה, ֵלםׁשָ  ִבינוּ ָא  ֲ�ֹקביַ  ּתֵ ז ׂשֶ ְמַרּמֵ

ֱאַמר ּבֹו  קִיְצָח  ֲ�ֵקַדת ַ�ל ּנֶ ּלֹו ־ִיְרֶאה ֱאלִֹקיםׁשֶ
ה ֶ ִניְלעָֹלה  ַהׂשּ י ֹבתָא ־ֵביתְל ה ׂשֶ , ּבְ בֹות ָראׁשֵ ּתֵ

ז, ל"ֵאׁשֶ  ַטע ַאְבָרָהםלְ  ְמַרּמֵ ּנָ ל ׁשֶ ְבֵאר ֵאׁשֶ ּבִ
ם ְוַ�ל, ַבעׁשֶ  ּלָ ְזכּוָתם ָאֹבת־ְלֵבית ַמרֶנֱא  ּכ' ּבִ ׁשֶ
ָרֵאל לוּ ֲא ִנגְ  ְצַרִים ִיׂשְ   )שפה ברורה( .ִמּמִ

�  

ּנּו ָנא־ַאל א ָנא ֵאין -  )יב, ט( ּתֹאְכלּו ִמּמֶ ׁשֹוןלְ  ֶאּלָ
ה ׁשָ ּקָ י, ּבַ י י"ִל ְצ  ִאם ּכִ בֹות ָראׁשֵ ָפָניוְל  קֶד ֶצ  ּתֵ

ךְ יְ  אן ֶרֶמז, ַהּלֵ ִריךְ  ִמּכָ ּצָ ֵניִלְפ  ְצָדָקה ָלֵתת ׁשֶ
ה ִפּלָ ה ְוָאז ַהּתְ ה ְלֵאׁש  ִיְזּכֶ ִפּלָ   )שארית מנחם( .ַהּתְ

�  

יֶכם ּתֵ ֹאר ִמּבָ ְ יתּו ׂשּ ּבִ ׁשְ ַמּסֶ  ל"ֲחזַ  - )יב, טו( ּתַ תכֶ ּבְ
ׁש  ָאְמרוּ  ִחיםָס ּפְ  ּיֵ ה ׁשֶ לֹש0ָ ָרִכים ׁשְ ְלִבעּור ּדְ

ֵרָפהּבִ , ָחֵמץ יל אוֹ , ְלרּוַח  ְוזֹוֶרה רֵר ְמָפ , ׂשְ ַמּטִ
ם ה ָכךְ וְ . ַלּיָ בָּ ַה  ָ�ׂשָ ַ�ּמּוד, יםְצִר ּמִ לַ  ה"ּקָ , ֵאׁש  ּבְ

רּוַח  ם ּוְבתֹוךְ  הזָּ ַ�  ָקִדים ּבְ   )החת"ם סופר( .ַהּיָ
�  

ם ֶזַבח ַסח הּוא ־ַוֲאַמְרּתֶ ַסחּפֶ  -  )יב, כז( ַלה'ּפֶ
ִמלּ  ה, ת"ֵח , ךְ "ָסֶמ , ה"ּפֶ  ּואוֹ ּבְ ִגיַמְטִרּיָ ְריַ  ּבְ , ג"ּתַ

ל ׁשֶ  ִבי ָתהָהיְ  ִמְצַרִים ְיִציַאתּכָ ׁשְ   )פנים יפות( ָלן.ּבִ
�  

ה לֹש0ָ ּבוֹ  יִסינַ  ְלַהר ֵיׁש  מֹותׁשֵ  ׁשְ לוּ  ׁשֶ ֶאת ִקּבְ
ם וּ  ַהּתֹוָרה ּתָ ָלׁשְ ֵתַבת ְרמּוִזיםׁשְ י, ַסחּפֶ  ּבְ ָראׁשֵ

בֹות   )חודש האביב( .ֹוֵרבח, יינַ ִס  ,ןאָר ּפָ  ּתֵ

  תשע"ו בא, ו' בשבטפרשת     
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ׁש  ל־ִלי ָכל־ַקּדֶ ֶטר ּכָ כֹור ּפֶ ָרֵאל־ּבְ ְבֵני ִיׂשְ  ֶרֶחם ּבִ

ל הָמ וּ צּ ִע בְּ  ֶזה היָ ָה  ְלָהבֹות יוָת וֹ ׁש ָר ּדְ ִמ ַחת ַא  ׁשֶ ל ַהּנִ י ׁשֶ יד, ַהּכֵֹהן בּ יְ לֵ  הש0ֶ מֹ  ַרּבִ , ענֹוָד  ִריםיׁשָ ֵמ  ַמּגִ
ָהָיה ת ׁשֶ ֵני ינוּ ֵח ַא  ֵלב ֶאת ַמְלִהיב, ִעירלְ  ֵמִעיר ַרְגָליו ֶאת ְמַכּתֵ ָרֵאל ּבְ ַדְרכֵ  םבָ ְר ָק ְמ וּ  תֹוָרהלְ  ִיׂשְ  ֹנַ�ם יּבְ

בַּ  ַלֲאִביֶהם ָ ׁשֶ אֹוָתּה . ַמִיםׁשּ הָר ּדְ  ּבְ ּה , ׁשָ ֹגֶדל ֶהֱאִריךְ  ּבָ ל ָחםבְ ׁשִ  ּבְ ָרֵאל ֵלידוֹ גְּ  ׁשֶ דֹורֹות ִיׂשְ  ַאלׁשָ , רוּ ָ�בָ  ּבְ
ֹוְמִעים דַח ַא  ם ַהִאם, ְתִמימּותבִּ  ַהׁשּ ּדֹורֹות ּגַ ים ִנְמָצִאים ָהַאֲחרֹוִנים ּבַ עּור ֵליֲ� בַּ  ֲאָנׁשִ ַרְגֵליֶהם, קֹוָמה ׁשִ  ׁשֶ

בֹות ּצָ ם ַאְרָצה מ' יַ�  ְורֹאש0ָ ַמְיָמה ַמּגִ ָ ן ֶנֱהָנה. ַהׁשּ ְרׁשָ ְ  ַהּדַ ִדְבֵרי ּוָפַתח, ֵאָלהֵמַהׁשּ יִקים ו"ל ַ�ל ל"ֲחזַ  ּבְ ּדִ  ַהּצַ
 ָ ׁשּ בָּ ַה  לַת ׁשֶ ָכל ה"ּקָ יר, ּדֹור ּבְ ְגָמה ְוִהְזּכִ ה ְלד' ּמָ יִקים ִמן ּכַ ּדִ ּדֹורֹות ַהּצַ ּבַ רּוַח  ָהַאֲחרֹוִנים ׁשֶ  ַהּקֶֹדׁש  ׁשֶ

בֵ  הֹוִפיָ�ה ם יתּבְ ר עֹוֶדּנוּ . ִמְדָרׁשָ ֹוְמ  דַח ְוַא , ְמַדּבֵ ׁש  ָקם ִעיםַהׁשּ ּבּור ׁשּותְר  ֶאת ּוִבּקֵ ר ְוָכךְ , ַהּדִ   . ִסּפֵ

י בּוָקרֶ  נֹוַלְדּתִ טּבְ רֹוַמְנָיה ׂשְ ּבְ ָהְיָתה, ׁשֶ אֹוָתּה  ׁשֶ ַחת ֵ�ת ּבְ ְלטֹון ּתַ ִ ל יִט יְס נִ מוּ וֹ ּק ַה  ַהׁשּ  רּוְסָיה ׁשֶ
י, יתִט יֶ בְ וֹ ּס ַה  ָהָיה ַבִיתבְּ  ְוָגַדְלּתִ כוּ  יַר הוֹ . ֹותצְ ּוִמ  ִמּתֹוָרה ָרחֹוק ׁשֶ , ַהּקֹומּוִניְזם יכֵּ ְר בִּ  ַ�ל ֵהם ַאף ִהְתַחּנְ

ּלֹא ְוִהְתַרֲחקוּ  ְרצֹוָנם ׁשֶ ֹסֶרת ּבִ ָ�ְבָרה ַהּתֹוָרה ִמּמָ ָכל ׁשֶ ְבִרית. םָת ָפ קוּ ּתְ  ַ�ד ַהּדֹורֹות ּבְ יָלה ּבִ ֶ�ְרָכה ַהּמִ ּנֶ  ׁשֶ
ֲחׁשַ  ֵ  ִלי ןִנּתַ , איּבַ מּוֵאל םַהׁשּ ם אּוָלם, ׁשְ ּלָ ֵ בַּ  אֹוִתי ירוּ ִהכִּ  ּכ' ּלֹא ל'ֵא מוּ 'ָס  םׁשּ יר ׁשֶ . הּוִדיַהיְּ  ימֹוָצִא  ֶאת ִהְסּגִ
לֹש0 ִנים ׁשְ ָ י תָהִראׁשֹונוֹ  ַהׁשּ מוֹ  ילַ ָ�  ָ�ְברוּ , ְלַחּיַ עֹוְברֹות ּכְ ל ַ�ל ׁשֶ ינֹוק ּכָ ִריא ּתִ ֵלם ּבָ א, ְוׁשָ יִעי ֶאּלָ ַהּגִ ּבְ  ׁשֶ
ע ְלִגיל ל עֹוָלָמם ָחַרב ַאְרּבַ ֹאֶפן. יַר הוֹ  ׁשֶ ה ׁשּום ּוְבִלי מּוָזר ּבְ ף ָהִייִתי, ָלַ�ִין ִנְרֵאית ִסּבָ ָכל ִמְתַ�ּלֵ ַ�ם ּבְ  ּפַ

ָהִייִתי הוּ  ַרַ�ׁש  קֹול ׁשֹוֵמַ�  ׁשֶ ְלׁשֶ י. ּכָ ְנִפיַלת ָהָיה ּדַ ַרַ�ׁש  אוֹ  הְרצָ ַא  ּכֹוס ּבִ דֹוָלה ְמכֹוִנית ּבְ ָ�ְבָרה ּגְ  ׁשֶ
ָסמּוךְ  פֹון נֹוֵפל יָהִייִת  ּוְכָבר, ְלֵביֵתנוּ  ּבְ ִעּלָ ל. ּבְ ה ּכָ ְכֶנֶנת לֹא ַמּכָ ל, ְמת' ה ְוָכל ָחִריג ַרַ�ׁש  ּכָ ּלָ דֹוָלה ֲהמ'  יוּ ָה , ּגְ
ְמַ�ט יַר הוֹ וְ , ְלִהְתמֹוְטטּות ִלי ּגֹוְרִמים ִהְתמֹוְטטוּ  ּכִ י. יּמִ ִע  ַיַחד ׁשֶ  ָהרֹוְפִאים טֹוֵבי לצֶ ֵא  ִלְבִדיקֹות ִנְלַקְחּתִ

רֹוַמְנָיה ם, הְורּוְסיָ  ּבְ ּלָ ְדקוּ  ּכ' ל אֹוִתי ּבָ ם אּוָלם, ילַ ָ�  ָהעֹוֵבר ֶאת ַח ְלַפְענֵ  ְוִנּסוּ  רבֶ ֵ�  ִמּכָ ּלָ ָיָדם ֶחֶרס ֶהֱ�לוּ  ּכ'  ּבְ
ְתרֹון ִלְמצֹא ָיְדעוּ  ְולֹא   . ֲ�לּוָמהּתַ לַ  ּפִ

אֹוָתם ָחד ִביצָּ ַמ  בֶק ֵ�  אּוָלם, ָזרֹות ִלְמִדינֹות רּוְסָיה יבֵ ֲח ֵמַר  ַהְיִציָאה הְסָר ֶא נֶ , ָיִמים ּבְ לוּ , ַהְמי'  יַר הוֹ  ִקּבְ
ּור ָחד ִאׁשּ אְר ַהּמַ  ְלָ�ֵרי ִלְנֹסַ�  ְמי' ְרִלין ּפֵ ֶגְרַמְנָיה ּבֶ ּבְ אֹוְסְטִריָּ  ִויָנהוּ  ׁשֶ ּבְ  יַר הוֹ  ינִ פוּ ָט ֲ� , יִת יָ� ִס נְ  ֶטֶרם. הׁשֶ

ל עֹותְפָק בִּ  ּסּויִ  ׁשֶ ּסֹות ִלי ְוָתֲחבוּ  םיּכִ ָאְזנַ  ֶצֶמר ּפִ ֵדי, יּבְ י ךְ כֵּ ׁשַ לְ  ּכְ ּנִ  זֹאת ַלְמרֹות אּוָלם, אֹוןְוׁשָ  ַרַ�ׁש  ִמּמֶ
י ְפּתִ ָ�ִמים ִהְתַ�ּלַ ֶרךְ  רּפָ ְס ִמ  ּפְ ּדֶ ה ּבַ ּכָ י ָחְסכוּ  לֹא ַההֹוִרים. ָהֲאר' ּנִ ל ִמּמֶ מוֹ , ָוֶיַזע ַמֲאָמץ ּכָ ם ּכְ  הֹוָצאֹות ּגַ

ל אּוָלם, רפֹ ְס  יןְלֵא  תוֹ יּ ּפִ ְס כַּ  ָ לַ  ָהיוּ  םיֶה צֵּ ַמ ֲא ַמ  ּכָ ֶבְרִלין ָהרֹוְפִאים. ְואׁשּ ְכרוּ  ּוְבִויָנה ּבְ  ַצַ�רבְּ  ְיֵדיֶהם ֶאת ּפָ
יעוּ  י ְסָקָנהּמַ לַ  ְוִהּגִ רּוָפה ֵאין ּכִ ח לֹא. ְלַמֲחָלִתי ּתְ ּכַ ל ִסּפּוֶריָה  ֶאת ֶאׁשְ י ׁשֶ יַצד, ִאּמִ יָ�ה ּכֵ  ֵיאּוׁש  ִליֵדי ִהּגִ
אֹון ָאְפפוּ  ְוִדּכָ ֵ�ת אֹוָתּה  ׁשֶ ֵ�נוּ  ּבְ בּוָקרֶ  ְלֵביֵתנוּ  ָרהזָ ֲח  ַמּסָ ּבְ טׁשֶ בִּ  ַ�ד, ׂשְ הְק ׁשֶ ּה  ׁשָ   .תמוּ לָ  ַנְפׁשָ

י, דָח ֶא  יֹום ִאּמִ ׁשֶ ֲאָלה זוֹ  ֵהִגיָבה, ֲאסֹוָנּה  ֶאת רֹוֶתיָה בְ ֵמַח  ְלַאַחת ָחהׂשָ  ּכְ יקצַּ ַה  ְוֵאֶצל: "ְוׁשָ ָבר ּדִ  ּכְ
ֵאָלה"? ֱהִייֶתם ְ י ֶאת ְמֹאד ִהְפִליָאה ַהׁשּ ן ׁשֶ , ִאּמִ ְקָרה לֹא ֵמעֹוָלםּכֵ יק ֵאֶצל ּבִ ר ֶאת ָיְדָ�ה לֹא ללָ כְ וּ  ַצּדִ ׁשֶ  ּפֵ
ֱאָחז טֹוֵבַ� כְּ  אּוָלם, ָהִעְנָין הֵח ֵה  ׁש ּקַ בַּ  ַהּנֶ ּה  ֵאֶצל ְלִהְתַ�ְנֵין ּלָ ה ֲחֶבְרּתָ  ַלֲ�ׂשֹות ָ�ֶליָה  הֶמ  ָלַדַ�ת ּוִבְקׁשָ
ם ךְ  ְלׁשֵ ה. ּכָ ֵכָנה ֵהֵחּלָ ְ ירְלַה  ַהׁשּ ים ְכּבִ ָ ְקד'  לַ�  ִמּלִ ל תוֹ ׁשּ יקצַּ ַה  ׁשֶ ְתגּ  ּדִ ּמִ ֲאזֹוָרם,  ֹוֵררׁשֶ  רּפֵ ְלַס  ְוהֹוִסיָפהּבַ

ה ִויׁשּועֹות ִנְפָלאֹות ַ�ל ּמָ ּכַ ֵני ׁשֶ ּה  ִמּבְ ְחּתָ ּפַ ְזכּות ָזכוּ  ִמׁשְ ְרכֹוָתיו ּבִ ל ּבִ יקצַּ ַה  ָהַרב ׁשֶ ָבר, ּדִ ּדָ ָבָר  דָח ֶא  ׁשֶ  יוִמּדְ
מוֹ . ֵריָקם ָיׁשּוב לֹא ל ּכְ ּמּוָכָנה םֵא  ּכָ ִביל ַהּכֹל ַלֲ�ׂשֹות ׁשֶ ׁשְ יָרּה יַ  ָנּה בְּ  ּבִ  ְוָנְסָ�ה ָנּה בְּ  ֶאת םֵא ָה  ָנְטָלה, ּקִ

ד יקצַּ ַה  ֶאל ִמּיָ ָ�ה. ּדִ ָ ַ�ת ָהְיָתה ַהׁשּ ֳהַרִים ַאַחר ׁשְ ֶחֶרת ַהּצָ ד, ְמא' יָ�ּה ַה  ִעם ּוִמּיָ אי ְכִניָסּה ִה  ,ּגִ ּבַ  ֶאל ַהּגַ
ִניָמה ַהּקֶֹדׁש  ַמע רְלַאַח , ּפְ ָ ׁשּ ֵבד ֲאסֹוָנּה  ֶאת הנָּ ּמֶ ִמ  ׁשֶ   . ַהּכָ

ח לֹא ּכַ יַצד ֶאׁשְ י ּכֵ ע ןבֶּ  ֶיֶלדכְּ  ָ�ַמְדּתִ י ַאְרּבַ ָפָניו ְוִהְתּבֹוַנְנּתִ ל ַהְמִאירֹות ּבְ יקצַּ ַה  ׁשֶ מּותוֹ . ּדִ ֲהָקה ּדְ  ִמּזֹךְ  ּבָ
י ּוָפָניו, ַרֲחִמים ּוְמֵלאֹות טֹובֹות ָהיוּ  ֵ�יָניו, טַֹהרוָ  ּדֹוֶמה ַ�ד, רֹאׁש  ְוֹכֶבד ְרִצינּות עוּ ִהּבִ י ָ�ַלי ָהָיה ׁשֶ  ּכִ

ב ה' ךְ ַמְלַא  י יֹוׁשֵ י. ְלֶנְגּדִ ָכל ִהְתַ�ְנֵין ָהַרּבִ ָרִטים ּבְ כּופֹות יַת נוֹ פוֹ לְ ֶ�  ַ�ל ַהּפְ יב, ַהּתְ ֵלא רּוטּפֵ לַ  ִהְקׁשִ  ַ�ל ַהּמָ
ים ָהרֹוְפִאים ְדקוּ  ָהַרּבִ ּבָ ַמע, אֹוִתי ׁשֶ ַצַ�  ְוׁשָ יָנם ַסקּפְ  ֶאת רּבְ ל ּדִ י ָהרֹוְפִאים ׁשֶ ֲחָלה ּכִ אְר ַמ  תכַ וּ שׂ ֲח  ַהּמַ  ּפֵ

י ַקעׁשָ  רָקצָ  ִלְזַמן. הנָ ּקָ ּתַ  ָלּה  ְוֵאין ן רּוְלַאַח , ִהְרהּוִריםבְּ  ָהַרּבִ ָנה ִמּכֵ י לֶא  ּפָ ַאל ִאּמִ  הּוא ֶזה ךְ נֵ בְּ  ַהִאם: "ְוׁשָ
כֹור ֵביְתֶכם ַהּבְ יָבה"? ּבְ ֵהׁשִ ם ַהִאם: "ַאלׁשָ , ִחּיּובבְּ  יִאּמִ  ּוְכׁשֶ ְדיֹון לוֹ  ֲ�ַרְכּתֶ ן ּפִ ֵאָלה עַמ ׁשֵ לְ "? ַהּבֵ ְ  ַהׁשּ

י בֹוָכהנָ  ְמָ�ה לֹא ֵמעֹוָלם ןכֵּ ׁשֶ , ִאּמִ ֶזה ֶטֶקס ַ�ל ׁשָ יקצַּ ְוַה , ּכָ יר ִמֵהר ּדִ ְמִתינּותּה לָ  ְלַהְסּבִ ְצָוה ֶאת ּבִ  ַהּמִ
דֹוָלה ל ַהּגְ ְדיֹון ׁשֶ ן ּפִ כוֹ  ַהּבֵ טּוב ַטַ�ם  ִעיםְט ְוִה , רַהּבְ ת  ֶאתּבְ ְצָוהִסּבַ ִדיָרה ַהֲחׁשּוָבה ַהּמִ   .ְוַהּנְ

ם ּיֵ ּסִ ׁשֶ י ּכְ ָבָריו ֶאת ָהַרּבִ ׁש , ּדְ ּקֵ ין נוּ ּתָ ֵמִא  ּבִ ים ֶאְצלוֹ  פוּ ּסְ ַא ְת יִּ ׁשֶ  ַ�ד, ָמה־ְזַמן עֹוד ְלַהְמּתִ הלִ  ֲאָנׁשִ , ְתִפּלָ
ָ ּובַ  סוּ  ַהְיעּוָדה ָ�הׁשּ ּנְ ַח  ִהְתּכַ ל ְדרוֹ ּבְ י ׁשֶ ָרה ָהַרּבִ ם ִמְנָיןלְ  ְיהּוִדים ֲ�ׂשָ ל תוֹ כָ ָר ְד ַה בְּ . ֶאָחד ּכֵֹהן ּוְברֹאש0ָ  ׁשֶ

י י ּוְלַאַחר, ַהּכֵֹהן ִמיֵדי יןּדִ כַּ  יִתיִנְפּדֵ , ָהַרּבִ ָהַפְכּתִ דּוי ִלְהיֹות ׁשֶ י ִלי ַחץלָ , ּפָ  אֹוִתי ךְ ּוֵבַר  ָידוֹ  ֶאת ָהַרּבִ
ְזכּות ּבִ ל יאִר בְ ַא  ְצָוהּמִ ַה  ׁשֶ הּמִ ַה  ֶאת ְוהֹוִסיף, ַמֲחָלה ִמּכָ ד: "יתלִ ָר וֹ גּ ַה  ּלָ ַ�ת ֶאת"! ּוִמּיָ ּפָ ְצָוה ַהׁשְ י ַהּמִ ּתִ  ַחׁשְ

ד ְסקוּ , ֶרַגע ֵמאֹותוֹ . ִמּיָ י! ֵמעֹוָלם ָחְזרוּ  ְולֹא תוֹ יּ פ' לְ ַ� ְת ִה ַה  ּפָ רּוְך ה'  ָהַפְכּתִ ִריא, ָרִגיל ֶיֶלד ִלְהיֹותּבָ  ּבָ
ֵלם ָק , ְוׁשָ ֶמר תעוֹ ּפְ ּסוּ  ִריםְוַהכָּ  ינַ זְ ָא ֵמ  הּוְצאוּ  ַהּצֶ ּכִ יֵתנוּ  ַחּלֹונֹות ֶאת ׁשֶ   . םֵמֶה  הּוְרדוּ  ּבֵ

ֹוְמִעים לַה ְק  ק בׁשַ יָ , ַהׁשּ ּתָ ל ִסּפּורוֹ ע ַמ ׁשֵ לְ  ְמר' טִמּבּוָקרֶ  ָהִאיׁש  ׁשֶ ה ּוְלַאַחר, ׂשְ ּמָ ּכַ תוּ  םֵמֶה  ׁשֶ ְ , ִהְתַ�ׁשּ
נוּ  ֲאלוּ  ֵאָליו ּפָ ְ  ֶאת ְוׁשָ פּוָיה ֵאָלהַהׁשּ יק ָהָיה ִמי: "ַהּצְ ל ּוְתׁשּוָבתוֹ "? ֶזה ַצּדִ הַה  ׁשֶ : ָלבֹוא הׁשָ ׁשְ וֹ בּ  לֹא ּלָ

יקצַּ ַה " י הּוא ּדִ ָ�ָלה, ׁש הוּ וּ בּ ִמ  קִיְצָח  ַרּבִ ֵתל ֹוֵררּוִמְתגּ  ַהּקֶֹדׁש  ְלֶאֶרץ ׁשֶ ֵדרֹות ָאִביב־ּבְ ׂשְ ". 112 דילְ ׁשִ ְט רוֹ  ּבִ
ִנים ֶזה: "ְוהֹוִסיף ֲא  ׁשָ ָנה רֹאׁש  ֶ�ֶרבבְּ  ֶאְצלוֹ  רּקֵ בַ ְמ  ִניׁשֶ ָ ֵרךְ  ֶהָ�ָבר ַ�ל המֹוֶד , ַהׁשּ ָנהבְּ  ּוִמְתּבָ   �".  טֹוָבה ׁשָ

  
  

ק  ְקּדֵ יַהְמּדַ הוּ  ַרּבִ י  ֵאִלּיָ ַנּזִ ּכְ חּור ַאׁשְ   ל"ַזּצַ ּבָ
ָבט ש"ט ַהִהּלּוָלא ְליֹום ׁשְ  ו' ּבִ

  

ִקים ֵמֲחׁשּוֵבי ,ַהּקֶֹדׁש  ְלׁשֹון חֹוְקֵרי ֵלידוֹ ִמגְּ   ַהְמַדְקּדְ
ַפת ַהּסֹוְפִרים יּוֵמִראׁשֹונֵ , ָרהסוֹ ַהּמָ  ְוחֹוְקֵרי ׂשְ  ּבִ

ַנת נֹוַלד. ָהִאיִדיׁש  ׁשְ ֶגְרַמְנָיה טַט ׁשְ יְ נוֹ בְּ  ט"רכ ּבִ ּבְ  ,ׁשֶ
הּוִד  ְרִדיפֹות בֶק ְוֵ�  ם, ְלִאיַטְלָיה ָ�ַבר יםַהּיְ ָ  ָנַדד ּוִמׁשּ
ֵני ַ�ל ַקת ָ�ַסק תוֹ יָ ְח ִמ ְל . ַרּבֹות ֲאָרצֹות ּפְ ַהְעּתָ  ּבְ

ןבָּ  ְסָפִרים ְפֵני ִעּדָ ּלִ פּוס ַהְמָצַאת ׁשֶ  ְמִסיַרתבִ וּ , ַהּדְ
עּוִרים ד אֹוָתּה , ַהּקֶֹדׁש  ׁשֹוןלְ בִּ  ׁשִ ם ִלּמֵ ִדים ּגַ ּמָ  ִלְמל'

ְקׁשוּ  יםיִּ ִר צְ נוֹ  ּבִ יר ׁשֶ נַּ  ֶאת ְלַהּכִ  ְמקֹורוֹ בִּ  ךְ "ַהּתַ
רּוׁשוֹ  ֶאת. ָהִעְבִרי ל ְפרוֹ ִס  ַ�ל ּפֵ י ׁשֶ  ִקְמִחי הׁשֶ מ ַרּבִ

ְלִמיָדיו ְלֶאָחד ָמַסר, ק"ּדַ ַר ָה  ִביֲא  ֵדי ִמּתַ ִכי ּכְ ּיָ ן ׁשֶ
הַה  אּוָלם, ְדפּוסלִ אֹותֹו  יסוֹ  ּלָ ַחת ִהְדּפִ ּלוֹ  מוֹ ׁשְ  ּתַ . ׁשֶ
ִנים רְלַאַח  ר יסוֹ ִהְדּפִ  ׁשָ י ַהְמַחּבֵ , ֵמָחָדׁש  ָהֲאִמּתִ

יר ףוּ ֵצרבְּ  ְלּגּוָליו ַ�ל ְמֹחָרז ׁשִ ֹוִנים ּגִ ל ַהׁשּ ַתב ׁשֶ  ּכְ
ד ּבּוׁש ר ְלַאַח . ַהּיָ ע, הבָ דוֹ ּפָ  ִעירָה  ּכִ ּקֵ ּתַ רֹוָמא ִהׁשְ  ּבְ
בם ְוׁשָ  ְלָוהבְּ  ָיׁשַ ר ׁשַ ְרָסם ִסְפרוֹ  ֶאת ְוִחּבֵ  ַהְמפ'

ְקּדּוק" ְקָראׁשֶ " הוּ ִליָּ ֵא  ּדִ ם ּנִ חּור' רֶפ 'ֵס  ּגַ ּנוּ  ַהּבָ  ּוִמּמֶ
ִכּנּויוֹ  נֹוַדע י ּבְ חּור' הוּ ִליָּ ֵא  'ַרּבִ נֹות 13. ּבָ  ׂשַֹבע ׁשְ
ב רֹוָמא ָיׁשַ יֵדי ּה ׁשָ וּ בּ כִּ  רּוְלַאַח , ּבְ  ָנַטל, ְסָפַרד ֶמֶלךְ  ּבִ
דּוִדים לּקֵ ַמ  ֶאת ׁשּוב ב ַהּנְ ֵ ּה , היָ צְ נֶּ וֶ בְּ  ְוִהְתַיׁשּ  ָ�ַמד ּבָ

פּוס יתבֵּ  ְרָסם ַהּדְ ל ַהְמפ' ִניֵּ  ַהּנֹוְצִרי ׁשֶ  וֹ גְר יבִּ ְמ וֹ בּ  אלּדָ
רֹאׁש  דמֹ ֲ� ַל  ִהְזִמינוֹ  ְוהּוא ָפִרים תֶק לֶ ְח ַמ  ּבְ  ַהּסְ

ים בֵ  ָהִעְבִרּיִ ּבְ ָאר. סוֹ פוּ ּדְ  יתׁשֶ  ֵהם ְסָפָריו ׁשְ
ָמן ְרּגְ י ֹוןלּ ִמ  -  ַהְמת' י, ֲאַרּמִ ּבִ ׁשְ , ִעְבִרי ֹוןלּ ִמ  - ַהּתִ

ֹסֶרת תָמֹסֶר  ִדְקּדּוק ִחּבּוִרים ְועֹוד, ַהּמָ  ְלׁשֹון ּבְ
 ַהִחּבּוִרים דַח ַא  הּוא, א'נָ טוֹ נְ ַא ְד  אבָ 'בָּ  ְפרוֹ ִס . ַהּקֶֹדׁש 

ַפת ָהִראׁשֹוִנים ׂשְ ם. יׁש ָהִאיִד  ּבִ ְרּגָ , ּובֹו ִסּפּור ַ�ם ְמת'
ֵרׁש  רֶפ ַהּסֵ  םׁשֵ  ּתָ ִפי ִהׁשְ ָבא ּבּוְך'  ּנּויכִּ בַּ  םָ� ָה  ּבְ 'ּבָ
ה' עאבֶ בָּ 'וְ  ָבא', ־ַ�ל ַמֲ�ׂשֶ ם 'ּבָ ֵ ׁשּ ּפּור ּבַ ּבֹור ַהּסִ ם ּגִ ׁשֵ

ה'  ע ַמֲ�ׂשֶ אּבֶ ׁש ְל'ּבָ ּבֵ ּתַ א=  -ְוהּוא ִהׁשְ   ִסּפּוֵרי ַסְבּתָ

  
בשעה שיצאו בני ישראל ממצרים התקיימה בהם נבואתו 

", ְּבֵהָמה־ְלֵמִאיׁש ְוַעד ֶּכֶלב ְלֹׁשנֹו־א ֶיֱחַרץשל משה, "
ֶדה ְטֵרָפה א ֹתאֵכלּו ַלֶּכֶלב ַּתְׁשִלכּון וא "ה םושכר ּוָבָׂשר ַּבּׂשָ

", כמובא במכילתא. הכלב נקרא כן משום שכולו לב, ֹאתֹו
מסור מאוד לאדונו ויש לו תכונה של הכרת הטוב. מטבעו 
חורץ הכלב לשונו, משום שהוא רואה את מלאך המוות 

ם', כפי שאמרו חז"ל 'מלאך המוות בעיר כלבים בוכי
ובטבעו הוא נובח כשרואה אנשים עם מקלות בידם, ולכן 
הוא מקבל את הטריפות, כי שתק בעת שבני ישראל יצאו 
עם מקלותם בידיהם, ובפרט שהיה בזמן חצות ואז דרכם 
לנבוח. הכלבים רגילים לנבוח יחד, וכאשר אחד נובח 
מתקבצים חבריו לנבוח יחד עמו, ולכן נאמר בגמרא 

ים צועקים', חמור בלשון יחיד וכלבים 'חמור נוער וכלב
בלשון רבים, וכן מובא בפרק שירה 'כלבים אומרים' 
לעומת שאר בעלי החיים שם שמוזכרים בלשון יחיד. 
בעלי התוספות נתנו טעם נוסף למה הם מקבלים את 
הטריפה, משום מידה כנגד מידה, שדרך הכלבים להשגיח 

נפשם להגן על הצאן וכאשר בא זאב לטרוף, הם מוסרים 
על הצאן, ולכן צריך לתת להם את הטריפה כשכר. 
בירושלמי מסכת תרומות מובא מעשה בטבח אחד בעיר 
ציפורי, שהיה מאכיל את בני ישראל נבלות וטרפות. פעם 
שתה יין ועלה לגג ונפל ומת, והיו הכלבים מלקקים את 
דמו, משום שנאמר בתורה שצריך להשליך את הטריפות 

גזל את הכלבים ונתן את הטריפות לבני לכלבים, והוא 
אדם, ולכן הכלבים תבעו את שלהם ובאו ללקק את דמו. 
מידת הכרת הטוב חשובה מאוד, והגר"א מווילנא כתב 
שכפיות טובה היא הגרועה במידות. לכלב יש חוש ריח 
מפותח ולכן משתמשים בו לצורך גישוש וחיפוש עקבות 

הכלב מריח את בני אדם, כפי שכתבו בעלי התוספות ש
פסיעותיו של הגנב עד שמצליח לתופסו, וכן מצאנו 
במשניות פסחים שחוש הריח של הכלב הוא עד שלושה 
טפחים, ולכן אם נפלה מפולת על החמץ בגובה זה, אין 

  צריך לבערו מן העולם כי הכלב לא יכול לחפש אחריו. 
  

ַ�ת  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות



 

 

  

ין ֵ�יֶניָך ־ְוָהָיה ְלאֹות ַ�ל   ָיְדָכה ּוְלטֹוָטֹפת ּבֵ

י ָהָגה ְיֵתָרהה בָּ ִח  ָרֵאל ַרּבִ ְרָסם ְלַתְלִמידוֹ , בקוֹ ְט ְר וֹ ׁש ּטְ ִמ  ִיׂשְ י ַהְמפ' יָראׁשַ  ירֵמִא  ַרּבִ ִליןִמּל'  ּפִ בַּ . ּבְ ׁשַ  תּבְ
ה ּכָ יַ� , א"תרצ ֲחנ' י ִהּגִ י, וֹ בּ ַר  ֶאת רּקֵ ְלבַ  ֵמִאיר ַרּבִ דוֹ  ְוָהַרּבִ ּבְ ֹאֶפן ּכִ ָחד ּבְ יִחידוּ  ּמוֹ ִע  ֵ�דוַ ְלִהְת  ְוִהְזִמינוֹ  ְמי'  תּבִ

ַחְדרוֹ  ָ�ה. ּבְ ָכה הכָּ ר' ֲא  ׁשָ ל םָחָת יׂשִ  ִנְמׁשְ ְלִמיד ָהַרב ׁשֶ ָצא ,ְוַהּתַ ּיָ י היָ ָה , ּוְכׁשֶ  ִעְמֵקי ַ�ד ׁש גָּ ְר נִ  ֵמִאיר ַרּבִ
ָמתוֹ  פוּ  ְמֵהָרה ַ�ד. ִנׁשְ ים נֹוְכִחים ְסִביבוֹ  ִהְתַאּסְ ְקׁשוּ  ַרּבִ ּבִ ֹמַ�  ׁשֶ יָחה ּתֶֹכן ֶאת ִלׁשְ ִ י, ַהׂשּ  ֵהֵחל ֵמִאיר ְוַרּבִ

ַמע ִנְפָלא ִסּפּור רּפֵ ְלַס  ָ ׁשּ ה ֶזה ׁשֶ יק ַ�ּתָ ּדִ ִטיָרתוֹ  רְלַאַח  .ֵמַהּצַ ל ּפְ אַקּדִ  אבָ ַהּסָ  ׁשֶ י יׁשָ ָרֵאל ַרּבִ , ֵמרּוִז'ין ִיׂשְ
קוּ  ִנים ִהְתַחּלְ ָ יר' בִּ  ַהּבָ ּלוֹ  ַהּקֶֹדׁש  ֵמֶחְפֵצי ֶאָחד. תוֹ ׁשּ ין יוּ ָה , ׁשֶ ִפּלִ ְרׁשּותוֹ  ַהּתְ ּבִ בוּ  ןיֶה ֵת וֹ יּ ׁשִ ָר ּפָ ׁשֶ , ׁשֶ יֵדי ִנְכּתְ  ּבִ

ְרָסם רֵפ וֹ ּס ַה  י ַהְמפ' וּ  הׁשֶ מ ַרּבִ ׁשֶ ן, ְרְסקוֹ ִמּפְ ל. זּפָ בַּ  אלָּ ס' יְ  לֹא ְוֶ�ְרּכָ ים ּכָ ין ָחְפצוּ  ַהּיֹוְרׁשִ ְתִפּלִ ׁשֹות ּבִ ּדָ  ְמק'
י, ֵאּלוּ  ּדִ  ַיֲ�ֹקב ַאְבָרָהם ְוַרּבִ יַ�  ַאף יגּוָראִמּסַ ִפיו ִהּבִ ם תוֹ קוּ ְק וֹ ּת ׁשְ ִה וְ  ְרצֹונוֹ  ֶאת ּבְ ךְ  ְלׁשֵ א, ּכָ ְחַלט ֶאּלָ ה'  ׁשֶ

יל ךְ ־ַ�ל לּגֹוָר  ְלַהּטִ ין ּכָ ִפּלִ ֶחְלקוֹ  ָנְפלוּ  ְוַהּתְ ל ּבְ י ׁשֶ ל ָאִביו, בקוֹ ְט ְר וֹ ׁש ּטְ ִמ  הׁשֶ מ דוִ ּדָ  ַרּבִ י ׁשֶ ָרֵאל ַרּבִ . ִיׂשְ
ת רְלַאַח  ָמה־ְזַמן ּקַ ָ ַהְיר'  ֲחל' ר, הׁשּ ֲאׁשֶ ׁשוּ  ּכַ ֵני ִנְפּגְ ָנה, ָהַאִחים ׁשְ יקצַּ ַה  ּפָ ּדִ  ּדִ  :לוֹ ָא ׁשְ וּ  ְלָאִחיו יגּוָראִמּסַ

ךָ  ַהִאם" ה ָחׁש  ִהּנְ ָ ׁשּ ין ְקד' ִפּלִ ּתְ ל ּבַ א ׁשֶ ל"? ַאּבָ יקצַּ ַה  ִהְתַנּצֵ  הְלַמְרבֵּ : "קֹול תלוּ ְפ ׁשִ בְּ  ְוָאַמר בקוֹ ְט ְר וֹ ׁש ּטְ ִמ  ּדִ
י לֹא ַצֲ�ִרי ּתִ י ֵ�תבְּ  הָמ וּ אְמ  ַחׁשְ ְרּתִ ִהְתַ�ּטַ יןּתְ בַּ  ׁשֶ י, ִפּלִ ְקּתִ ךְ  ְוִהּסַ ֵאין ִמּכָ כֹות ֵהן ְוֵאין ןֶה לָ  ָראּוי ֲאִני ׁשֶ ּיָ  ׁשַ

ׁשּוָבה". ִלי ה ַהּתְ יקצַּ ַה  ֶאת ְמֹאד ִהְרִעיׁשָ ּדִ  ּדִ י ְוָאַמר הַנֲ�נָ  ְוהּוא יגּוָראִמּסַ ִדיָקה ָצִריךְ  ָהִעְנָין ּכִ  ֶנֶ�ְרָכה. ּבְ
ה ֲחִקיָרה ִעְנָין ּוְדִריׁשָ י, נֹוַדע ַהֲחָרָדה הּוְלַמְרבֵּ , ּבָ ה ּכִ ּמָ ל ֵמֲחִסיָדיו ּכַ יָה  ׁשֶ ּדִ  ַרּבִ ְדעוּ , יגּוָראִמּסַ ּיָ ה ׁשֶ ּמָ  ּכַ
ָקה םַר  ֶנֶפׁש  ָחׁשְ אֹוָתן ּבָ ין ּבְ ִפּלִ אי הֹוִציאוּ , ּתְ ֲחׁשַ יּ ָר ַהּפָ  ֶאת ּבַ ל ֹותׁשִ י ׁשֶ וּ  הׁשֶ מ ַרּבִ ׁשֶ  ֵמאֹוָתן ְרְסקוֹ ִמּפְ

ין ִפּלִ יֶהן ְכִניסוּ ְוִה , ַהּתְ ְחּתֵ ּיֹותָר ּפָ  ּתַ ְמעוּ . ֲאֵחרֹות ׁשִ ָ ׁשּ ׁשֶ יקצַּ ַה  יֵר בְ ּדִ  ֶאת יםֲחִסיִד  ֹוָתםא ּכְ  בקוֹ ְט ְר וֹ ׁש ּטְ ִמ  ּדִ
ָחׁש  י ׁשֶ ָתןד' ְק  ּכִ ָ ל ׁשּ ין ׁשֶ ִפּלִ ָגה ַהּתְ ם ִנְבֲהלוּ , ןֶה ֵמ  ּפָ יב ּוִמֲהרוּ  ְלַנְפׁשָ   . ִלְבָ�ֶליָה  ָהֲאֵבָדה ֶאת ְלָהׁשִ

ִטיָרתוֹ  רְלַאַח " ל ּפְ ר", ָאִבי ׁשֶ יקצַּ ַה  ִסּפֵ יָראׁשַ  ֵמִאיר יַרבִּ לְ  בקוֹ ְט ְר וֹ ׁש ּטְ ִמ  ּדִ י, "ּפִ ַמְרּתִ ין ַ�ל ׁשָ ִפּלִ  ַהּתְ
דֹוׁשֹות ַ�  ַהּקְ י, יֵ�ינִ  ַבתבָּ  לּכְ ל ַהגנָ  ימֹוִר  ָאִבי ָאְמָנם. רצָּ נ' ְמ ַה  אֹוָצרכְּ  אֹוָתן ְוֶהֱחַזְקּתִ ּלֵ ֶהן ְלִהְתּפַ  ַמִיםֲ� ּפַ  ּבָ

ָנה ָ ׁשּ ֶ�ֶרב, ּבַ ּפּוִרים יֹום ּבְ ן ַלֲ�ׂשֹות יְלַנְפׁשִ  ָיֵראִתי ֲאִני אּוָלם, ַהּפּוִרים ּוְביֹום ַהּכִ ינַ ֵה  לֹא ּוֵמעֹוָלם, ּכֵ  ְחּתִ
ָתןד' ְק  ֵמרֹב ילַ ָ�  אֹוָתן ָ ַ�ם. ׁשּ ל ָקֵצהוּ  ִנְקַרע ּפַ י, ָהְרצּועֹות ִמן ַאַחת ׁשֶ ְבּתִ  ָהְרצּוָ�ה ִעם ֲ�ׂשֹותלַּ  הַמ  ְוָחׁשַ

רּוָ�ה י ְלַבּסֹוף. ַהּקְ ַתְחּתִ ְפַסת ֶאת ּפָ ִפ  ק' יןַהּתְ ל ּלִ י, רֹאׁש  ׁשֶ תֹוָכּה  ְוִהְכַנְסּתִ ה. ָהְרצּוָ�ה ֶאת ּבְ ּלָ  ִהיא זוֹ  ּוְפ�'
ּסֹוְבָבה ָ  ִמן ׁשֶ ין, םיִ ַמ ַהׁשּ ִפּלִ ַהּתְ ָאְבדוּ  ְלַאַחר ילַ ֵא  בוּ ׁשָ  ׁשֶ י ׁשֶ ּנִ ה, ִמּמֶ ָהָיה ּוַמֲ�ׂשֶ ךְ  ׁשֶ  ץרֹ ּפְ  ִעם". ָהָיה ּכָ
ְרׁשוּ , ָהִראׁשֹוָנה ָהעֹוָלם ִמְלֶחֶמת קֹוָמם היָ יצְ לִּ גַּ  יְיהּוֵד  ּגֹ דּוִדים לּקֵ ַמ  ֶאת ִלּטֹל ֶנֶאְלצוּ  ְוֵהם ִמּמְ ם. ַהּנְ  ּגַ

י ע ַ�ד ָרִכיםּדְ בַּ  ָנַדד ְוהּוא ִעירוֹ  ֶאת ָ�ַזב ָהַרּבִ ּקֵ ּתַ ִהׁשְ מוֹ  ,ׁשֶ יֵקי יםבִּ ַר  ּכְ ּדִ  ִויָנה ִעירבָּ  ,רּוִז'ין תיבֵּ  ִמּצַ
אֹוְסְטִריָּ  ּבְ י ּמוֹ ִע  לָנַט , ֵצאתוֹ  ֶטֶרם. הׁשֶ ה ָהַרּבִ ּמָ ין ֶאת אּוָלם, ּמוֹ ִע  יםזִ נוּ גְּ ַה  ׁש ֶד ַהּקֹ  ֵמֶחְפֵצי ּכַ ִפּלִ  ַהּתְ
ׁשֹות ּדָ ֵני, ּמוֹ ִע  ִלּטֹל ׁש ׁשַ ָח  ַהְמק' נֹות ִמּפְ ּכָ ָרִכים ַהּסַ ּדְ ּבַ ָת  רֵפ סוֹ  לצֶ ֵא  אֹוָתן ִהְפִקידוְ , ׁשֶ ת ם"ַהּסְ ְקִהּלַ ּבִ  ׁשֶ

ָהָיה ,בקוֹ ְט ְר וֹ ׁש ְט  ַ�ר הְלַמְרבֵּ . ןיָמ ֵה ְמ  יׁש ִא  ׁשֶ ם ץלַ ֱא נֶ , ַהּצַ ִהיא ְלַאַחר ֵמָהִעיר ִלְברַֹח  רֵפ ַהּסוֹ  ּגַ ה ׁשֶ ׁשָ  ִנְכּבְ
זֹון ּוֵמרֹב, ָהאֹוֵיב ייֵד בִּ  ין ֶאת ַהּסֹוֵפר הֹוִתיר ִחּפָ ִפּלִ ֵביתוֹ ת וֹ ׁש דוֹ ּקְ ַה  ַהּתְ ַמע. ּבְ ָ ׁשּ ׁשֶ י ּכְ ל תוֹ יָא צִ יְ  ַ�ל ָהַרּבִ  ׁשֶ

לַֹח  ִמֵהר, רֵפ ַהּסוֹ  חּוִפים ָרִצים ִלׁשְ ֵדי ּדְ שׂ  ּכְ ין ֶאת ְלַחּפֵ ִפּלִ ְכֵאב ַאךְ , רֵפ וֹ ּס ל ַה ׁשֶ  יתוֹ בֵ בְּ  ַהּתְ  קֹוֵדר ּבִ
ָלה שׂ  ִהְתַקּבְ ה ֹוָרהַהּבְ ּמָ י ָהֲאי' ין ּכִ ִפּלִ  יםבִּ ַר  ָיִמים". יםלִ יָּ ַח י ַה יֵד בִּ  זוּ זְ בְ נִּ ר ׁשֶ ַח ַא לְ , ְוֵאיָנן ֶנֶ�ְלמוּ  ַהּתְ

יןַה  ַ�ל יּתִ לְ בַּ ַא ְת ִה  ִפּלִ יךְ ", ְיָקרֹותַה  ּתְ י ִהְמׁשִ ָאְזנֵ  ִסּפּורוֹ  ֶאת ָהַרּבִ ה, "ידוֹ ִמ לְ ּתַ  יּבְ יֵמי, ְוַ�ּתָ ה ּבִ ּכָ ֶהם, ַהֲחנ'  ּבָ
ּסִ  ַ�ל ְמָבְרִכים ְפָלאֹות יםַהּנִ ם ֵאַרע, ְוַהּנִ ין, ֵנס ִלי ּגַ ִפּלִ ֶדֶרךְ  ֵליֶהןְלַבְע  ָחְזרוּ  ַהְיָקרֹות ְוַהּתְ ֶלא ּבְ   ". ּפֶ

יַ� , ָמה־ְזַמן ִלְפֵני ין הּוְנחוּ  ֶאְצלוֹ , בקוֹ ְט ְר וֹ ׁש ּטְ ִמ  ם"ְסָת  רֵפ וֹ ס אֹותוֹ  לֶא  ִהּגִ ִפּלִ ֶמֶרתִמ לְ  ַהּתְ  ְיהּוִדי, ׁשְ
ְפִרי יק ּוְבָידוֹ  דָח ֶא  ּכַ ּקִ ין ִעם ׂשַ ִפּלִ נִ . "נֹותְיׁשָ  ּתְ יַ�  עֹוֵמד יּבְ ר", תִמְצוֹ  ְלִגיל ְלַהּגִ ְפִרי ִסּפֵ ֵני, "ַהּכַ ׁש  ּוִמּפְ ּיֵ  ׁשֶ
ִדי ין ִעּמָ ִפּלִ נֹות ּתְ יעוּ  ְיׁשָ ִהּגִ ֶדֶרךְ  ילַ ֵא  ׁשֶ ׁש , ֶרךְ ֶד ־לֹא־ּבְ ךָ  ֲאִני ְמַבּקֵ ְבּדֹק ִמּמְ ּתִ ׁשֵ  ִאם אֹוָתן ׁשֶ  ְולֹא, ֵהן רֹותּכְ

ין ִלְרּכֹש0 ֶאְצָטֵרךְ  ִפּלִ ֲ�בּורוֹ  ֲאֵחרֹות ּתְ ין ֶאת ַהּסֹוֵפר ָנַטל". ּבַ ִפּלִ ַתח, ַהּתְ ּפָ ין ֶאת ּוְכׁשֶ ִפּלִ ל ַהּתְ  ,רֹאׁש  ׁשֶ
ְמַ�ט ף ּכִ ׁשּותִהְת  ֵמרֹב ִהְתַ�ּלֵ תֹוךְ . ַרּגְ ִית ּבְ רּוָ�ה ָהְרצּוָ�ה ֲחִתיַכת ַחתנַּ מ'  ָהְיָתה, ַהּבַ י ַהּקְ ָהַרּבִ יַח  ׁשֶ ּה  ִהּנִ  ּבָ

ֶמֶרתִמ לְ  י רֵפ וֹ ּס לַ  ןִסּמָ  ָהָיה ְוֶזה, ׁשְ ָיָדיו ּכִ ין אֹוָתן ּבְ ִפּלִ ׁשֹות ּתְ ּדָ ל ְמק' אַקּדִ  אבָ ַהּסָ  ׁשֶ  ֵמֵהיָכן. "ֵמרּוִז'ין יׁשָ
יעוּ  ין ֶדיךָ ְליָ  ִהּגִ ִפּלִ ְדָהם רֵפ ַהּסוֹ  ַאלׁשָ "? ַהּתְ ְפִרי ֶאת ַהּנִ ִמים ַהּכַ הְוַה , ַהּתָ ר ּלָ ל הָמ וּ צּ ִע בְּ : "ִסּפֵ  ִמְלֶחֶמת ׁשֶ

יַ� , ָהִראׁשֹוָנה ָהעֹוָלם דּוד ִהּגִ דֹול ּגְ ל ּגָ יָון, יַר גוּ ְמ  ַפרכְּ  לֶא  יםרּוִסיִּ  ִמְלָחָמה ֵליַחיָּ  ׁשֶ הּוִטים ּוִמּכֵ ּלְ  ָהיוּ  ׁשֶ
ָקאֹות רַאַח  ים ֵהֵחּלוּ  ,ֲחִריִפים ַמׁשְ ִחּפּוׁשִ י יםבִ ָח ְר נִ  ּבְ ָבּתֵ ָפר ּבְ ַאַחד ַ�ד, ַהּכְ ִבים ׁשֶ ן ַהּתֹוׁשָ ּוֵ  לֶא  אֹוָתם ּכִ

יִתי ַקאי ֵאֶצל ַרקׁשֶ  ֲ�ָנהַט בְּ  ,ּבֵ ְנּדְ ָיָדם ַיֲ�ֶלה הּוִדיַהיְּ  ַהּפ' ֶקה ִלְמצֹא ּבְ הוּ  ָחִריף ַמׁשְ ְלׁשֶ ִרי. ּכָ ְגעוּ  לֹא, ְלָאׁשְ  ּפָ
י ִלים ּבִ ק ִמן ֵצאָתם ְוֶטֶרם, ָרָ�הלְ  ַהַחּיָ ְנּדָ ַלף, ַהּפ' ִלים ַאַחד ׁשָ תּוִיים ַהַחּיָ ְ יַ�  יקוֹ ּתִ ְר נַ  ִמּתֹוךְ  ץֶפ ֵח  ַהׁשּ  ְוִהּצִ
יִתי. אֹותוֹ  ׁש ִלְרכּ  לוֹ  ּלִ ּגִ ׁשֶ י ּכְ ר ּכִ ּבָ יןְת בִּ  ְמד' ֲ�לּולֹות ִפּלִ יֹון ִליֵדי ָלבֹוא ׁשֶ ּזָ ְסכּום אֹוָתן ִדיִתיּפָ , ּבִ דֹול ּבִ  ּגָ

ל ַהַחּיָ ַרׁש  ׁשֶ ַמִים ּוִמן ,ּדָ ָ יבוּ  ַהׁשּ מּוִלי ֶאת לוֹ  ֵהׁשִ אֹוָתּה  ּגְ ָנה ּבְ ִנים. ׁשָ י ְלָתהכָּ  ֹותבּ ַר  ׁשָ  רְלַאַח , רָזכָ  ְלֵבן ַנְפׁשִ
ּנֹוְלדוּ  נֹות ַרק ִלי ׁשֶ ָנה ּוְבאֹוָתּה , ּבָ י ָזִכיִתי ׁשָ ֵבן ְוִנְפַקְדּתִ ה עֹוֵמד הן זֶ בֵ וּ , רכָ זָ  ּבְ יַ�  ַ�ּתָ  ּוַבֲ�בּורוֹ  ְצֹותִמ לְ  ְלַהּגִ

ׁש  ֲאִני ץָחֵפ  ּמֵ ּתַ ין ְלִהׁשְ ְתִפּלִ   ". ֵאּלוּ  ּבִ

ם", ֵמֵאָליו מּוָבן" י ִסּיֵ ְפָלא ִסּפּורוֹ  ֶאת ָהַרּבִ ָאְזנֵ  ַהּנִ י יּבְ ַהּסוֹ , "ֵמִאיר ַרּבִ ְפִרי ׁש ִלְרכּ  ִמֵהר רֵפ ׁשֶ  ֶאת ֵמַהּכַ
ִפלִּ  ְתמּוָרה יןַהּתְ ין ּבִ ם". יָנהוִ לְ  ילַ ֵא  ןָר גְּ ׁשַ לְ  ּוִמֵהר, ֲאֵחרֹות ִלְתִפּלִ ּיֵ ּסִ ׁשֶ י ּכְ ָבָריו ֶאת ֵמִאיר ַרּבִ ָאְזנֵ  ּדְ  לַה ְק  יּבְ

ֱאָסִפים זֹאת: "ָאַמר ַהּנֶ י ּבְ ָהַרּבִ ר ׁשֶ בַּ  ִלי ִסּפֵ ׁשַ ל ֶאת תּוִביִחידוּ  ׁש ֶד קֹ  תּבְ ּפּור ּכָ ְפָלא ַהּסִ ל ַ�ל ַהּנִ ָרָטיו ּכָ  ּפְ
ָנה הנָ וּ ְטמ, יוָק וּ דּ ְק ִד וְ  ּוָ ה ּכַ ֵדי ,ְקדֹוׁשָ י ָלנוּ  ְלהֹורֹות ּכְ ל ּכִ ָבר ּכָ ה ּדָ ָ ׁשּ ְקד' ּבִ ַ�ם ַאף הֹוֵלךְ  ֵאינוֹ  ׁשֶ   �".ְלִאּבּוד ּפַ

  
 
 
 
 
 
 

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

רּוׁש  - 'ְוגוֹ  יֹוֵצא ֲאִני יֶּ  ֲהַגם ,ּפֵ ה ִלי ׁש ׁשֶ ּמָ ְרִתים ּכַ , ְמׁשָ
י־ַ%ל־ַאף ַ%ְצִמי ֲאִני ֵכן־ּפִ תֹוךְ  ֵאֵצא ּבְ ַ%ם .ִמְצַרִים ּבְ ְוַהּטַ

ּתֵ ִל  ִנים תבַּ ְלִח  ,ַאַחת :ִסּבֹות יׁשְ ְהֶיה ַהּבָ ּתִ לַ%  ְיִציָאָתם ׁשֶ
ְכבֹודוֹ  ָידוֹ  ה, ;ּוְבַ%ְצמוֹ  ּבִ ִנּיָ י ׁשְ ַמְבִחין ַמְלָאךְ  ֵאין ּכִ

דֹוָלה ַהַהְבָחָנה ּנֹוַצ  הּוא ִמי ַהּגְ ה רׁשֶ ּפָ ל ִראׁשֹוָנה ִמּטִ ׁשֶ
ּקָ  ָאָדם ּיִ ם אֵר ׁשֶ ן־ּגַ כֹור ּכֵ הּוא ֲהַגם ,ּבְ י ׁשֶ ִליׁשִ ִני ּוׁשְ ׁשֵ

יר ,הּוא ְך וּ רבָּ  ֹוֵראַהבּ  הּוא ַהּיֹוֵצר הּוא זּוַלת ,ֶטןבֶּ ַל  ַמּכִ
ּפֹות ּצָ  ַהּטִ כֹור יִמ וָ  ִמי ,רׁשֶ   :ַהּבְ

� 

ָקם ְרעֹה ַוּיָ ֵאר, ַלְיָלה אֹוְמרוֹ  ַ%םַט  -  ַלְיָלה ּפַ ְך ֶר ּדֶ  ַ%ל ִיְתּבָ
י, ל"זַ  אֹוְמָרם ַצחּות ,ָיִאיר ֹוםיּ ּכַ  ָהָיה ַלְיָלה אֹותוֹ  ּכִ . ַהּיֹום ּכְ
י סּוק ֶזה ֶרֶמז ְוָרַמְזּתִ ּפָ ְדּתָ  ּבַ ּיֹום ְלִבְנךָ  ְוִהּגַ י ,ַההּוא ּבַ ן ּכִ ְיַכּוֵ

יד לֹוַמר ּגִ ּיַ ם לוֹ  ׁשֶ ְיָלה ֵנס ּגַ ֲ%ׂשָ  ַהּלַ ּנַ א. יֹום הׁשֶ ּמָ ּתֹאַמר ְוׁשֶ
י ָלל ךְ ֶר ּדֶ  ְיָלהּלַ בַּ  אֹור ָזַרח ּכִ ָאַמר ֶזהָל  ,ְוַלּטֹוִבים ָלָרִעים ּכְ

ָקם ְרֹעה ַוּיָ ם, ַלְיָלה ּפַ ּקָ ׁשֶ ה ְקרֹאִל  הּוא ּכְ ּוְלַאֲהרֹן ְלֹמש0ֶ
רּוׁש  ,ַלְיָלה ְוָהָיה ,האֹוָר  עׁשָ ֵמָר  ה' ָמַנע ךְ  ּפֵ אֹוְמרוֹ  ,חֹש0ֶ ּכְ

ךְ ּוַל    :ְיָלהָל  ָקָרא חֹש0ֶ
� 

ּיֹום ַההּוא ֵלאֹמר ְדּתָ ְלִבְנָך ּבַ רוֹ ְמ ת אוֹ ַ% ַד ָל  יךְ ִר ָצ  -  ְוִהּגַ
ְדּתָ ר ַמ ר ָא בָ א ּכְ לֹ ֲה ַו , ֵלאֹמר אֹוְמרוֹ  ֶצהִיְר  עֹוד... ְוִהּגַ ּבְ
ָאַמר ִלְהיֹות, ֵלאֹמר ְדּתָ  ׁשֶ ן לוֹ ־ׁש יֶ  ִאם ַנחיּתִ  ְלִבְנךָ  ְוִהּגַ ,ּבֵ

ן לוֹ  ֵאין ִאם ְלמּוד ?רטוּ ּפָ  ִיְהֶיה ּבֵ ,ֵלאֹמר לֹוַמר ּתַ
ַ%ל ל־ׁשֶ ִנים־ּכָ יד ָצִריךְ  ּפָ ינוֹ  ֲאִפּלוּ  ְלַהּגִ ְוִאם. מוֹ ְצ ַ%  ְלֵבין ּבֵ

ַ%ל ןיוָ ּכֵ  ּתֹאַמר ל־ׁשֶ ִנים־ּכָ יד ָצִריךְ  הּוא ּפָ ינוֹ  ֲאִפּלוּ  ְלַהּגִ ּבֵ
ן ִאם ,ְצמוֹ ַ%  ְלֵבין ה ּכֵ ֶאְמָצעּות ְואּוַלי ?ְלִבְנָך  ָאַמר ָלּמָ ּבְ ׁשֶ

ּתּור ן ֵמִבין ֲאִני ַהּיִ לֹא ְולֹא ּכֵ   . ּורּת יִ  ּבְ
� 

ר ְרֹמז עֹוד ְוֶאְפׁשָ ּיִ ָאְמרוֹ  ׁשֶ ְדּתָ  ּבְ ִאם, ְלִבְנָך  ְוִהּגַ יד ׁשֶ ַיּגִ
יד ה' הוּ ּכֵ זַ יְ  ,ןיָ נְ ִע ּבָ  ָהֲאמּוָרה ָדהַהגָּ  ּגִ ּיַ ּלֹא ּוְכֵדי ,ִלְבנוֹ  ׁשֶ ׁשֶ

ְוָקא לֹוַמר ִתְטֶ�ה   :ֵלאֹמר ָאַמר ֶזהָל , ּדַ
� 

  
  

יציאת מצרים היתה בט"ו בניסן שנת ב'תמ"ח, לאחר 
שנה שהיו  430במקום  ,שנה של גלות מצרים 210

תם לפני צריכים להיות במצרים, והקב"ה הוציא או
זמנם וחישב את השנים מאז ברית בין הבתרים, 

  שנה הוא מאז לידת יצחק.  400ומניין 
� 

השעבוד החל לאחר פטירת לוי בן יעקב בט"ז בניסן 
ג'של"א, שהאריך ימים יותר מכל אחיו שבטי ישראל 

שנה. מפטירתו עד יציאת  137ונפטר בהיותו בן 
עבוד שנות ש 31שנה, מתוכן היו  117מצרים היו 

שנות עבודת פרך,  86לפרעה, ומאז לידת מרים היו 
שנקראה כן על שם שמאז לידתה מיררו המצריים 

  את חיי אבותינו במצרים. 
� 

נצטוו בני ישראל  ,בי' בניסן שחל בשבת קודש
להכין שה לקרבן פסח, והמצריים רצו להורגם מפני 
שהכבשים היו האלילים שלהם, ובני ישראל ניצלו 

  ן נקראת אותה שבת 'שבת הגדול'. ולכ ,בדרך נס
� 

י"ד בניסן חל באותה שנה ביום רביעי, ובו ביום 
שחטו את קרבן הפסח. ביום רביעי בלילה בחצות, 
היתה מכת בכורות ותהי הצעקה בכל ארץ מצרים. 
למחרת, ביום חמישי בבוקר, יצאו בני ישראל 

  ממצרים בעצם היום הזה ביד חזקה. 
� 

ל שומרים, וכשהללו חזרו פרעה שלח עם בני ישרא
וסיפרו לו שבני ישראל לא חוזרים למצרים, יצא 
לרדוף אחריהם ובליל היום השביעי של חג הפסח, 
שחל בליל יום רביעי כ"א בניסן, הגיעו המצרים לים 
סוף ועמדו כל הלילה כדי להילחם עם ישראל. 
נחשון בן עמינדב קפץ הראשון למים ואחריו שאר 

מאיר קפץ שבטו של בנימין ולדעת רבי  ,השבטים
הראשון לים, ואז זכו לנס קריעת ים סוף ובבוקר 

  אמרו את שירת הים.
� 

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ
 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

  

  
ֶטֶרם ֵני ֵצאת ּבְ ָרֵאל ּבְ ְצַרִים ִיׂשְ ֹאל וּ ִנְצַטוּ , ִמּמִ ה ֵרֵ�הוּ  ֵמֵאת ִאיׁש  ִלׁשְ ָ לֵ  ְרעּוָתּה  ֵאתֵמ  ְוִאׁשּ  ֶסףכֶ  יּכְ

ָ�ה, ָזָהב יּוְכלֵ  ה ּוְבׁשָ ּוָ ּצִ בָּ ַה  ׁשֶ ָבר ה"ּקָ ה ֶזה ּדָ בֶּ , "'ָנא' ׁשֹוןלְ בִּ  לוֹ  ָאַמר, ְלֹמש0ֶ ָאְזנֵ  ָנא־רּדַ  ְוֵאין", םָ� ָה  יּבְ
א ָנא ֲחנּוִנים ׁשֹוןלְ  ֶאּלָ י, ּתַ ֵאין ָלהֵא ׁשְ  זוֹ  ָהְיָתה ּכִ ּה ִע  ׁשֶ ָחד ִצּוּוי ָלֶהם ָיהָה  אןְוכָ  ָבהׁשָ ֲה  ּמָ  ֶאת ִלּטֹל ְמי'

ְצִריִּ  ְרכּוׁש  ִלי םיַהּמִ יב ּבְ ֶ ־הַמ , ָלֶהם ְלָהׁשִ ן ֵאיןׁשּ ֵאָלה ּכֵ ׁשְ ִריךְ  ְסָתם ּבִ ּצָ יד ָהָאָדם ׁשֶ  ָממֹון ַ�ל ְלַהְקּפִ
בַּ . ַהּזּוַלת ׁש  ְמָפֵרׁש  ם"ְוָהַרׁשְ ּיֵ ַלת ׁשֹוןִמלְּ  ָלהֵא ׁשְ  ׁשֶ ָנה" מוֹ כְּ , עֹוָלםלְ  רבָ ּדָ  ַקּבָ י ְוֶאּתְ ּנִ ַאל ִמּמֶ  ".ׁשְ
אן ִהירּות ַ�ל ִנְלַמד ִמּכָ דֹוָלה ַהּזְ ָממֹון ַהּגְ זֵ  ֵמִאּסּור ְוַהִהְתַרֲחקּות ַהּזּוַלת ּבְ   . ָחִליָלה לּגָ

�  
י ָהָיה ָזִהיר ַ�ל 'ּתֹוַרת ְזֵאב'  'יק'צִּ צֶ  ּדֹב ְזֵאב ַרּבִ ָממֹון ְמֹאדּבַ ָכל ְמֹאד ִמְתַרֵחק ְוָהָיה ,ַהּזּוַלת ּבְ  דנוּ ְד נִ  ּבְ
ל זֵ  ׁשֶ ימֹות ִנְמְצאוּ  רֹוָתיובְּ ְח ַמ  ַ�ל. לּגָ ֶהן ְרׁשִ ַתב ּבָ ל ְסֵפקֹות" ּכָ ְמָרה ָסֵפק ְוָכל חֹובֹות ׁשֶ ַ�ם". ְלח'  ּפַ

ת בֹודכְ לִ  ֵחֶפץ ָרַכׁש  ּבָ ם ׁשַ ּלֵ ָטרבִּ  ֹוֵכרּמ לַ  ְוׁשִ ל ׁשְ ָהָיה, ִלירֹות ֵמָאה ׁשֶ . ָהֵהם יםִמ יָּ בַּ  דבָּ כְ נִ  ְסכּום ׁשֶ
ַ�ל ּום אּוָלם, ָהֹעֶדף ֶאת לוֹ  ֶהֱחִזיר ַהֲחנּות ּבַ הַה  ֶהְחִליט ָמה־ִמׁשּ י ּלָ ָטר ְוֶאת ָנַתן ָהעֶֹדף ֶאת ּכִ ְ  ַהׁשּ

ל לֹא וֹ ְצמַ�  א. ִקּבֵ ל ְלֵביתוֹ  ָהִאיׁש  ּבָ י ׁשֶ ּלוֹ  ֶאת ְוָתַבע ְזֵאב ַרּבִ לְ  ָחַזר ַאךְ , ׁשֶ א תּמַ �' ּכִ ּבָ ֵני ׁשֶ ּלֹא ִמּפְ  ׁשֶ
י ֶאת ָמָצא ֵביתוֹ  ְזֵאב ַרּבִ יְנַתִים. ּבְ ְיָתה ָהָאב ָחַזר ּבֵ ַמע ַהּבַ ָ ׁשּ נוֹ  ּוְכׁשֶ ַבר ֶאת ִמּבְ ֹאָרע ּדְ  ֲחָרָדה ֶנֱחַרד, ַהּמְ

דֹוָלה ָגזֵ  יּתִ לְ ׁשַ כְ נִ , ַוֲאבֹוי אֹוי: "ְוָאַמר ּגְ יתוֹ  ָלֵצאת ִמְתּכֹוֵנן עֹוֶדּנוּ ". ןלָ ִלצְּ  ַרְחָמָנא לּבְ א ְנָוִניְוַהֶח , ִמּבֵ  ּבָ
י ּמוֹ ִע  ַח ִהְתַוכֵּ  לֹא. חֹובוֹ  ֶאת ִלְתּבַֹ�  ה ֲאִפּלוּ  ְזֵאב ַרּבִ ִמּלָ א, ַאַחת ּבְ ד לוֹ  ֶהֱ�ִניק ֶאּלָ  ֵמָאה יסוֹ כִּ ִמ  ִמּיָ
ק הֹוִסיף ְוַאף, ֲאֵחרֹות ִלירֹות ס ְלִהְצַטּדֵ א רכֵ וֹ ַהּמ  ֶאת ּוִפּיֵ ּמָ  ָהָיה יִר בָּ ׁשֶ  ַאף־ַ�ל ְוזֹאת, אֹותוֹ  ִצֵ�ר ׁשֶ

ם לוֹ  ּלֵ ִ ׁשּ כּום ְמלֹא ֶאת ׁשֶ ַ�ם תוֹ הוּ ׁשְ בִּ  .ַהּסְ ֶרךְ  ּפַ ּדֶ מֹוֶנה ִלְלוֹות ץלַ ֱא נֶ , ּבַ ֵרה ׁשְ ָבר. ִלירֹות ֶ�ׂשְ  ָהָיה ַהּדָ
י , גוֹ ָה נְ ִמ  ֶנֶגד א, ֵמַהְלָואֹות ְמֹאד ִמְתַרֵחק ָהָיהּכִ ּלֹא ֶאּלָ ֵרָרה לוֹ  ָהְיָתה ׁשֶ ד, ּבְ ְכַנס ּוִמּיָ ּנִ ׁשֶ  ָאַמר ֵביתוֹ לְ  ּכְ

ה ִלי רכֵּ ַהזְ : "ִלְבנוֹ  ׁשָ ַבּקָ ֲאִני ּבְ מֹוֶנה ִלְפלֹוִני ביָּ ַח  ׁשֶ ֵרה ׁשְ  ַתחֶמ בְּ  ָהָיה ִדיםֲאָח  ָיִמים". ִלירֹות ֶ�ׂשְ
ה רּוְלַאַח , ַהחֹוב אֹודֹות ָדהָר ֲח וַ  ּמָ ן לוֹ ָא ׁשְ  ָיִמים ּכַ ךְ  ַ�ל ַהּבֵ יב ְוָהָאב ּכָ ְמָחה ֵהׁשִ ׂשִ דֹוָלה ּבְ  ךְ וּ רבָּ : "ּגְ

ם ֵ י, ַהׁשּ ָבר ֶהֱחַזְרּתִ ּלוֹ  ַהחֹוב ֶאת ּכְ ר היָ ָה וְ ", ּכ' נִּ  ָ�ָליו ִנּכָ ּנוּ  קַר ְפ ׁשֶ ֵבד עֹל ִמּמֶ   . ּכָ
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י ָהָיה ָזִהיר לֹֹמה ַרּבִ לֹוךְ  ַזְלָמן ׁשְ ְלִמידוֹ , ּבְ ְבָהק ּתַ ל ַהּמ' ים' ֶה'ָחֵפץ ׁשֶ ִדיֵני ,ַחּיִ ַ�ם. ָממֹונֹות ּבְ  ָאַמר ּפַ
יָלה ָלִליםֲח  יםבִּ ַר  - ֹותנוֹ מָמ : "יובָ ָר קֹ ּמְ ִמ  ְלֶאָחד ִלים יםבִּ ְוַר " ִהּפִ ּה  ִנְכׁשָ ָנה יִמּדֵ . ּבָ  ִלְנֹסַ�  גֵה וֹ נ ָהָיה ׁשָ

ה'כַ  יֵח ְר 'יַ לְ  ִהְנִהיג ּלָ ְבנֵ  ז'יבֶ נִ וֹ ּפ ִמ  ָהַרב ׁשֶ י־ַ�ל־ְוַאף, קַר בְּ  יּבִ ּלֹא ּפִ א םׁשָ  ָההׁשָ  ׁשֶ ה־םיִ יֹוַמ  ֶאּלָ לֹש0ָ , ׁשְ
י ל ּכִ ַרד לֶא  סִנְכנָ  היָ ָה , ָהַרב ֶאת רּקֵ ְלבַ  ָהְיָתה ָרתוֹ ּטְ ַמ  ּכָ יָבה ִמׂשְ ׁש  ַהְיׁשִ ל ַ�ל םלֵּ ְלׁשַ  ּוְמַבּקֵ  ְיֵמי ּכָ
ָ לַ . תוֹ יָּ ִה ׁשְ  ִקיִדים ִנּסוּ  ְואׁשּ ט ַהּפְ ּמֵ ּתַ ּנוּ  ְלִהׁשְ םִע  ֶנֱאַבק ְוהּוא, ִמּמֶ ל ַ�ל ּמָ רּוָטה ּכָ ל ָרָצה ְולֹא ּפְ  ְלַקּבֵ

ַנת םִח  ַמּתְ ַבּסֹוף ַ�ד, ּנָ ּלְ ּנוּ  ָנְטלוּ  ׁשֶ ר ִמּמֶ יֵמי. ְליֹום ִלירֹות ֶ�ׂשֶ עּוִרים ְלָכל סִנְכנָ  היָ ָה , תוֹ יָּ ִה ׁשְ  ּבִ ִ  ַהׁשּ
מוּ  ִהְתַקּיְ אֹוָתם ׁשֶ הּוא ְוָאַמר, ָיִמים ּבְ ה ׁשֶ ן עֹוׂשֶ ֵדי ּכֵ ּלֹא ּכְ ֵנס ׁשֶ זֵ  ׁש ַלֲחׁשַ  ִיּכָ ֲהֵרי, לּגָ ם ׁשֶ ִמיַ�ת ְלׁשֵ  ׁשְ

 ִ הכַ  ַיְרֵחי אֹוָתם דוּ ּסְ יַ ְת ִה  עּוִריםַהׁשּ ֵנס לֹא ְוִאם, ּלָ ֵאינוֹ  ִנְמָצא ֲאֵליֶהם ִיּכָ ר נֹוֵהג ׁשֶ יֹש0ֶ   .  ּבְ
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ֹחל ַסח ַהּמֹוֵ�ד־ּבְ ׁש , ּפֶ ּקֵ ַ�ם ּבִ י ּפַ א ְיֶחְזֵקאל ַרּבִ ַרּגָ ִ ִמ  ׁשְ יָון. ִמְקַטְרּתוֹ  ֶאת ְלַנּקֹות הבָ ינוֹ ׁשּ בַּ  ִמּכֵ  ׁש ּקַ ׁשֶ
ים ָרִביםְמעֹ  ָהיוּ  ים ָהיוּ  לֹא, ִחּטִ ׁשִ ּמְ ּתַ ֶהם ִמׁשְ אי ָיָצא ְוָלֵכן, ַסחּפֶ בַּ  ּבָ ּבַ  ִעם רָקצָ  ְזַמן רַאַח  ְוָחַזר ַהּגַ

ְבעֹול ָידוֹ  ָחִציר ּגִ י לוֹ ָא ׁשְ . ּבְ אי, ֶהָחִציר ֶאת ָנַטל ֵמֵהיָכן ָהַרּבִ ּבַ יב ְוַהּגַ י ֵהׁשִ ין ּכִ ֶרךְ  םֵא  ַ�ל ִהְמּתִ , ַהּדֶ
ר ָבה ִעם ֶאָחד ָאָדם ָ�ַבר ְוַכֲאׁשֶ ה ָנַטל, ָחִציר ְמֵלָאה ֶמְרּכָ ּנָ ְבעֹול ִמּמֶ ַמע. ֶאָחד ּגִ ָ ׁשּ ׁשֶ י זֹאת ּכְ , ָהַרּבִ

ֵרר ׁש  ִאם ֶאְצלוֹ  ּבֵ ּקֵ ל ְרׁשּותוֹ  ֶאת ּבִ ַ�ל ׁשֶ ֶ ִמ וּ , ֶהָחִציר ּבַ ִליָלה הנָ ֲ� נַּ ׁשּ ׁשְ זֵ  ֶזה ֲהֵרי: "ָאַמר ּבִ  ַמֵהר רּוץ, לּגָ
ָ�ֶליָה  ׁשּותְר  ֶאת ׁש ּקֵ ּובַ  הלָ גָ ָהֲ�  ַאַחר ְלֲ� , ּבְ ׁש  ְרצֹוִני ֵאין וֹ ְרׁשּות יֵד ּוִמּבִ ּמֵ ּתַ ֵאינוֹ  ָברָד בְּ  ְלִהׁשְ י ׁשֶ ּלִ   ". ׁשֶ
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א ֶאָחד ָאָדם ֵדי ׁש'"ִאי ןזוֹ 'ֲח ַה  לֶא  וֹ גּ ֶאְתר'  ִעם ּבָ יְּ  ּכְ ְעּתוֹ  הוֶּ ַח ׁשֶ ֵני. ָ�ָליו ּדַ  זֹוןֲח ַה  לוֹ ָא ׁשְ , ָכהׁשֵ ֲח ַה  ִמּפְ

ָידוֹ  ֵיׁש  ִאם ׁש "יִא  ְפרּור ּבְ הַה וְ , ְלָהִאיר ּגַ ַדק. ָהֵאׁש  ֶאת ִהְדִליק ּלָ  הַמ  ְוָ�ָנה גָהֶאְתרֹ  ֶאת ׁש "ִאי זֹוןֲח ַה  ּבָ
 ֶ הְוַה , ָ�ָנהׁשּ ָפָניו ָיָצא ּלָ ק דָח ֶא  ָאָדם הְלַמְרֵא  ָהִאיׁש  ִנְדַהם, ְלָמֳחָרת. ִמּלְ ּפֵ ִהְתּדַ ְלּתוֹ  ַ�ל ׁשֶ  ּוְבָידוֹ  ּדַ

ְפרוּ  ַלח אֹותוֹ  רּגַ   . ִלְבָ�ָליו ְלַהֲחִזירוֹ  ׁש "ִאי זֹוןֲח ַה  ׁשָ
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ר ַ�ם ִסּפֵ י ּפַ ֵטיְ ֶר בֶּ  הש0ֶ מֹ  ַרּבִ יַבת רֹאׁש  ןְנׁשְ ַלִים יץנִ ֵמ ָק  ְיׁשִ ירּוׁשָ י, ּבִ קּוָפה ּכִ ָחַזר ְלַאַחר ָרהצָ ְק  ּתְ  ִעם ׁשֶ
ֵני לּוָתם וֹ ּת ְח ּפַ ִמׁשְ  ּבְ י דָח ֶא  יֹום ִהְבִחין, ְלִויְלָנא גצ'וּ נְ ּמֶ רֶ ְק  ִעירבָּ  ִמּגָ י חֹוְתנוֹ  ּכִ ֶמִניץ רבֶּ  ךְ וּ רבָּ  ַרּבִ  ִמּקָ
ִעצְּ  ירוּ ׁשָ  יב תוֹ לָ ֵא ׁשְ לִ . רּוַח  בֹוןּבְ י ֵהׁשִ י, רבֶּ  ּוךְ רבָּ  ַרּבִ ׁש  הּוא ּכִ א חֹוׁשֵ ּמָ ַרם ׁשֶ ם ְלֵגט סּולּפְ  ּגָ ּיָ , ְמס'

ֵני ַהּיֹום ִמּפְ ין ָמָצא ׁשֶ ַ  ָחדֶא  רֶפ ֵס  ְסָפָריו ּבֵ ׁשּ ֶנֶסת ְלֵבית ךְ יָּ ׁשֶ ן־ְוִאם, גצ'וּ נְ ּמֶ רֶ ְק ּדִ  ַהּכְ ְזָלן הּוא ּכֵ  ַוֲהֵרי, ּגַ
ַדְרּכוֹ  קֹוִמי ָהַרב ֵצְרפוֹ  םְוׁשָ  יְנְסקִמ  ִעירבָּ  ָ�ַבר ּבְ י, ַהּמְ ינֹוִביץ ֱאִליֶ�ֶזר ַרּבִ ט רּדֵ ְלַס  ,ַרּבִ בֵ  ּגֵ ין תיּבְ . ַהּדִ

ה ְוִאם ֵרר ַ�ּתָ ׁש  ִהְתּבָ ּיֵ זּול רֶפ ֵס  ָידוֹ בְּ  ׁשֶ ַגְזָלן הּוא בׁשָ ְח נֶ  ֲהֵרי, ּגָ ט ְואּוַלי ,ּכְ ָלה ְוִנְמֵצאת סּולּפָ  ַהּגֵ  ַמְכׁשֵ
דֹוָלה ַחת יֹוֵצאת ּגְ ֵני .ָידוֹ  ִמּתַ ָרִכים ִמּפְ ַהּדְ ׁשֹות ָהיוּ  ׁשֶ ּבָ ְגָיסֹות ְמׁש' ֵ�ת ּבִ ְלָחָמה ּבְ  ָהָיה לֹא ,ַהּמִ

רּותבָּ  יב ֶאְפׁשָ אֹוָתּה  רֶפ ַהּסֵ  ֶאת ְלָהׁשִ ָ�ה ּבְ ַח  ֲחָתנוֹ  ֵהֵחל .ׁשָ ֲהָלָכה ּמוֹ ִע  ְלִהְתַוּכֵ ה ּבַ  לוֹ  ְלהֹוִכיַח  ְוִנּסָ
ֵאין ט ׁשֶ ְגַלל לָס ְפ נִ  ַהּגֵ ה ּבִ ֶזה ָקָטן ַמֲ�ׂשֶ ְעּתוֹ  ִהְתָקְרָרה לֹא אּוָלם, ּכָ ל ּדַ י ׁשֶ ר ַ�ד ,רבֶּ  ךְ וּ רבָּ  ַרּבִ ְזּכַ ּנִ  ׁשֶ

ֵא  תוֹ ָס נוּ ְמ בִּ  יֹותוֹ ְה בִּ ׁשֶ  ֶרךְ  םּבְ ָלה, ִמיְנְסקִעיר לָ  ַהּדֶ ׁש  ְוָהָיה רֹוְצִחים תיַ ְפ נ' כְּ  ָ�ָליו ִהְתַנּפְ ַנת ַמּמָ ַסּכָ  ּבְ
אֹוָתּה  הּוא ְוזֹוֵכר, ָמֶות ּבְ ָ�ה ׁשֶ ה ׁשָ ָאיו  ִהְתַוּדָ יַ�ל ַחּטָ ב ּכִ יַ�  ָחׁשַ ִהּגִ ֵני. ָמֶות ֵריֲ� ׁשַ  ַ�ד ׁשֶ ָחַזר ּוִמּפְ  ׁשֶ

ְתׁשּוָבה ָאז לַ  ֵאפֹוא ָיָצא, הָמ לֵ ׁשְ  ּבִ ע לִמּכְ ר ְוָהָיה ָרׁשָ ׁשֵ ַ�ת ּכָ ׁשְ ִתיַבת ּבִ ט ּכְ ב רּוחֹו ֵאָליוַהּגֵ ׁשָ   . , ַוּתָ
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ה ַהחֶֹדׁש " ּקְ  ַאל - " ָלֶכם ַהּזֶ א ׁש ֶד חֹ ַה  יֵר ּתִ ם ֲחֵפִצים ִאם. ֶהָחָדׁש  ֶאּלָ ׁשוּ  ַאּתֶ ִהְתַחּדְ ֲ�בֹוַדת תּבְ ָבר 'ה ּבַ א  לּויּתָ , ֵאין ַהּדָ   . 'םֶכ ָל 'ּבְ  ַרקֶאּלָ
ךְ , ְתֶכםַוֲ�בֹוַד  םֶכ ְל ָמ ֲ�  ִפיְכ וּ  ְזּכוּ  ּכָ ׁשּותְל  ּתִ ָאה  ִהְתַחּדְ ּבָ ַמִים ִמןׁשֶ ָ ִפי ַהׁשּ ֱאַמר, ּכְ ּנֶ ל ְוֵאין" ׁשֶ ַחת ָחָדׁש ־ּכָ ָ  ּתַ  (אמרי אמת) ". ֶמׁש ַהׁשּ

  
ה ה ַמֲ�ׂשֶ ְקִהּלָ ָרֵאל ַאַחת ּבִ ִיׂשְ א ּבְ ּסֵ ּכִ נּות ׁשֶ ּה  ָהַרּבָ ּלָ  ׁשֶ
ה ּנָ רׁשַ ְל  ֶהְחִליטוּ  ָהִעיר ּוַפְרְנֵסי, ִהְתּפַ נּות ַתבּכְ  ּגֵ  ַרּבָ

ִנים דַח ְלַא  בֹוד רַאַח  הוּ ינוּ ִמ זְ ִה ְו  ָהַרּבָ  ִעם. םיָר ְלִע  ּכָ
יעוֹ ַה  ֵני ָיְצאוּ , ּגִ ל ָהִעיר ּבְ ֵני ֶאת ְלַקּבֵ  לֹא הּוא ַאְך , ָהַרב ּפְ
ֵ�יֵני ֵחן ָצאָמ  ֱאָסִפים ֵחֶלק ּבְ ׁש  נוּ ָטֲ�  ְוֵהם ֵמַהּנֶ ּיֵ  ָברּדָ ּבַ  ׁשֶ

ּום ֵרָרה ּוְבֵאין, ְמהּוָמה נֹוְצָרה ִעירּבָ . ָטעּות חִמּקַ  ִמׁשּ  ּבְ
ָהל רֹאׁש  ָרַמז י ַרבָל  ַהּקָ ֵני ּכִ  םיֶה ֵת עוֹ ֵד ּבְ  ֲחלּוִקים ָהִעיר ּבְ

יעוּ  ַ�ד יוָת בוֹ ְק ִע  ַ�ל ׁשּובָל  לוֹ  מּוָטב ְוָלֵכן ּגִ ּיַ  ְלֵ�ֶמק ׁשֶ
ֶו  ָ ה  ִצינוּ ָמ : "ְוָאַמר ָהַרב ֶנֱאַנח. הַהׁשּ ּמָ ּתֹוָרה ֹותׁש ָר ּפָ ּכַ  ּבַ

רֹות זֹו ְלזֹו,  ּבָ ֵהן ְמח( י לֹא ֵמעֹוָלם אּוָלםׁשֶ ַמְעּתִ י ׁשָ ַאף  ּכִ
ת ָרׁשַ ׁשַ  תׁשַ ּוָפָר  אּבֹ  ּפָ   "...ְלזוֹ  זוֹ  רֹותּבָ ח( ְמ  חּלַ ּבְ

  

  

  
יִציַאת נֵ  ּבִ ָרֵאל יּבְ ְצַרִים ִיׂשְ ֵצק ֶאת ָאפוּ  ִמּמִ ר ַהּבָ  ֲאׁשֶ
ם הֹוִציאוּ  ָ ֹגת ִמׁשּ י, ַמּצֹות' '�( . ּהַ ְלִהְתַמְהֵמ  ָיְכלוּ  לֹא ּכִ

 ַאְבָרָהם ֵאֶצל ֶנֱאַמר ְוֵכן, ִעּגּול ׁשֹוןִמּלְ  הּוא עּוגֹות
י י 'לּוׁשִ גֹות' ַוֲ�ׂשִ גֹות' ֹאתוֹ  'ְוָ�ׂשוּ  ןּמָ ּבַ ֵכן ְו  �(  ןְוָלֵכ , �(

ם ָהעּוָגה ִנְקֵראת ׁשֵ ֵני ֶזה ּבְ ִהיא ִמּפְ ּלָ  ׁשֶ  לֶצ ֵא  ְוֵכן, הֲ�ג(
ָאַמר הוּ ִליָּ ֵא  הָל  ׁשֶ ָ ִצידֹון תַפ ְר ּצָ ִמ  ִאׁשּ ּבְ י ׁשֶ  ִלי־'ֲ�ׂשִ

ם ָ ָגה ִמׁשּ ה' �(  עּוָגה גָ� ׁשֶ  לגֵּ ַ� ַהְמ  ינִ חוֹ  לֶצ ֵא  ְוֵכן, ְקַטּנָ
תֹוָכּה  ְוָ�ַמד ֶדֶרְך  ּבְ ה ּכְ ָ�ׂשָ ִביא ּוקֲחַבּק  ׁשֶ אן ַהּנָ  ּוִמּכָ

ל' יוֹ וּ נּ ּכִ  ּבּוׁש . 'ַהְמַ�ּגֵ ׁשִ ֵ  ֶאת יםּבִ ַר  הֹוִגים ּבְ  עּוָגה םַהׁשּ
מּוָבן ל ּבְ ַהְטָ�ָמה הֶפ ֲא ַמ  רַב ּדְ  ׁשֶ ֵ�יל ּבְ עֹוד, ִמּלְ  ּבְ

כֹוָנה ַהַהְטָ�ָמה ַרע ִהיא ַהּנְ ר, ִמּלְ  עּוָגה הֹוִגים ְוַכֲאׁשֶ
ֵ�יל ּכָ  ִצּוּוי צּוַרת ִהיא ִמּלְ ל הֲאר( ָאָדם, גָ�  ַהּפַֹ�ל ׁשֶ  ּכְ
אֹוֵמר דֹוָלה ֵמָהעּוָגה. ִעּגּול ִלי עּוָגה ַלֲחֵברוֹ  ׁשֶ  ַהּגְ

ה נֹוְצָרה ה ָהעּוִגּיָ ַטּנָ מֹוֵ�ד ל"ֲחזַ  ׁשֹוןְל ּוִב , ַהּקְ ָקָטן ־ּבְ
ה ים ִעּגּול ִהיא עּוִגּיָ עֹוׂשִ  רמֹ ׁשְ ִל  ָהִאיָלנֹות ִביבְס  ׁשֶ

ֵני ֲ�ֵליֶהם יִקי ִמּפְ ּזִ ים, 'םַהּמַ   '. ָפִניםגְּ ַל  עּוִגּיֹות ְועֹוׂשִ
  

  
יׁש  ּו ִא� 
ֲאל הוּ  ְוִיׁשְ ת ֵרֵ��   (יא, ב) ׀ ֵמֵא�

ַבת וּ  ּתֵ 
ֲאל ַטַ�ם ְוִיׁשְ ִים ּבְ ְרׁשַ ָמָרא ְלִדְבֵרי זּמֵ ַר ְל , ּגֵ  ַהּגְ
ַ�ם ּפַ אוּ  ׁשֶ ְצִרים ּבָ ַסְנּדֶ ֲא ַל  ַהּמִ  ֶאת ְוָתְבעוּ  מֹוְקדֹון רֶלּכְ
ָרֵאל ְקחוּ  ִיׂשְ ּלָ ֵל  םֵמֶה  ׁשֶ ֶסף יּכְ  ןּבֶ  ּוְגִביָהא, ְוָזָהב ּכֶ

ֵני ָלֶהם ָאַמר ִסיָסאּפְ  ּבְ ָרֵאל ׁשֶ לוּ  לֹא ִיׂשְ  ַ�ל םָר ָכ ׂשְ  ִקּבְ
נֹות ְעּבּוד ׁשְ ִ דֹול םָר ָכ ׂשְ וּ  ַהׁשּ הּבְ  ּגָ י־ַ�ל־ְוַאף, ַהְרּבֵ  ּפִ
ֵאין ל לֹוֵ� ַהּפ  ׁשֶ ָכרוֹ  ְמַקּבֵ א ׂשְ ָרֵאל ּוְבֵני ְלַבּסֹוף ֶאּלָ  ִיׂשְ
ם ֶטֶרם ָיְצאוּ  ֵני ְך ַא , ְזַמּנָ ְרֹעה ִמּפְ ּפַ ֵרׁש  ׁשֶ  אֹוָתם ּגֵ

ַבַ�ל בׁשַ ְח נֶ ְו  ִית ּכְ ָחַזר ַהּבַ ֶאְמַצע ׁשֶ  ִריְך ּצָ ׁשֶ  ַהּיֹום ּבְ
ם ּלֵ ל ְמֶלאֶכת רָכ ׂשָ  לֵ� וֹ ַלּפ  ְלׁשַ א ְוָלֵכן, ַהּיֹום ּכָ  ּבָ

ִיםַה  ְרׁשַ ַבת ַ�ל ּגֵ וּ  ּתֵ 
ֲאל ֵני, ְוִיׁשְ ּפְ ּמִ גֹּ  ׁשֶ ר ָלֵכן ְרׁשוּ ׁשֶ ּתָ  מ(
ְצאוּ  ֲהַגם םָר ָכ ׂשְ  תָלַקַח  ָלֶהם ּיָ ם ִלְפֵני ׁשֶ   (שמן ראש) .ְזַמּנָ

�  

ְהֶי�ה ָלֶכ�ם �ה ִיֽ ָנ ן־ׁשָ ים ָזָכ!ר ּבֶ ה ָתִמ# !   (יב, ה) ׂשֶ

בֹות ים  ַהּתֵ ה ָתִמ# ! ַטֲ�ֵמיׂשֶ  ֵיׁש  ַאְך , ִבירּתְ  ֵמְרָכא ּבְ
ֶהם ְסָפִרים ּבָ ַטֲ�ֵמי תמוֹ ָ� ְט מ(  ֵהן ׁשֶ א ּבְ ְרּגָ , ִבירּתְ  ּדַ
ָלִלים ְלִפי ְוֵאיָנם ֵאין, ַהּכְ א אגָּ ְר ּדַ ַה  ַ�םַט  ׁשֶ  ִלְפֵני ּבָ

ׁש  ַרק ִבירּתְ  ּיֵ ׁשֶ י ֶאְמַצעּבָ  ּכְ ּתֵ נּועֹות ׁשְ נּוָ�ה אוֹ  ּתְ  ּתְ
ה, ָנע אָו ׁשְ וּ  ַאַחת ּבָ ֵני, ֶזהָל  ְוַהּסִ ַבת ִמּפְ ּתֵ ה ׁשֶ  ׂשֶ
סּוק סֹוף ַ�ל תּבֶ מּוֶס  ָב  ַהּפָ �ים ִמן־ַהּכְ ִ�ּזִ ים ּוִמן־ָהֽ ! ׂשִ

חוּ  ֽ ּקָ ַנת, ּתִ סּוק ְוַכּוָ ה ַהּפָ ָבׂשִ ־ִמן ׂשֶ  יםזִּ ָהִע ־ּוִמן יםַהּכְ
ּקָ  ִמים, חוּ ּתִ ָנה־ןּבֶ  רָזָכ  ּתָ   (אמת ליעקב) .ָלֶכם ִיְהֶיה ׁשָ

�  

ְיָלה ה ַל� ְרֹע) ָקם ּפַ   (יב, ל) ַוּיָ,

א ּלֹ ם ׁשֶ קוּ  יםּכִ ׁשְ ִה ים ְו ּדִ ְק ה ִה עֹ ְר ּפַ א, ׁשֶ ָל זְ ַא א ְו ָמ ְד ַק ּבְ 
ִמיםים ׁשֶ ִכ ָל ּמְ ַה  ְך ֶר ֶד ּכְ    (פני יוסף) .םוֹ יּ ת ּבַ עוֹ ׁשָ  ש2לֹ ׁשָ ּבְ  ּקָ

�  
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