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ַהֲ�ָרָצה דֹוָלה ּבְ י היָ ָה , ּגְ ִז'יקֹוב ֵמִאיר ַרּבִ ַ�ל ִמּדְ  אֹודֹות ְמׂשֹוֵחַח , 'ֹנַ�ם יֵר ְמ ִא 'ָה  ּבַ
ָ ְקד   ל ַמֲ�ָלתוֹ ־םרוּ וְ  תוֹ ׁשּ י ׁשֶ ַ�ם. ֵמִריִמינֹוב ַהּכֵֹהן ִהיְרׁש  ְצִבי ַרּבִ א, ּפַ ּטֵ  ִהְתּבַ

ךְ  ְוָאַמר ל ֶאת ָלֵתת ֲאִני מּוָכן: "ּכָ י הֹוִני ּכָ ים ֵמָאה ִלְכֵדי ךְ ָר ֳ� ַהּמָ , ּוְרכּוׁשִ ִ  ַוֲחִמׁשּ
ָתִרים ֶאֶלף ה ּוִבְלַבד, יםיִּ ִר ְט ְס אוֹ  ּכְ ֶאְזּכֶ יַרת ֶאת לֹוַמר ׁשֶ ם־ׁשִ ַ�ם ְולוּ , ַהּיָ  ַאַחת ּפַ
יֵמי ִפי, יַחיַּ  ּבִ ֲא  ּכְ י ָרּה ָמ ׁשֶ ל ַ�ל: "ָאַמר ַאֶחֶרת ּוַפַ�ם". ֵמִריִמינֹוב ִהיְרׁש  ַרּבִ  ּכָ
בִ  בְּ  ָחִסיםַהְמי   יִעיםַהּגְ יִקים ֹותׁשּ ִמיר   יִד יָ ׁשֶ ּדִ ר ֲאִני מּוָכן, ְדמֹוִניםַהּקַ  ַהּצַ , ְלַוּתֵ
ֵדי ֹמַ�  תוֹ ִלְזכּ  ּכְ יו ִלׁשְ ל ִמּפִ י ׁשֶ סּוק ֶאת ִהיְרׁש  ַרּבִ ְבָלֵ�מוֹ  ְיִמיְנךָ  'ָנִטיָת  ַהּפָ  ּתִ

בַּ  ֶרץ'ָא  ִ ׁשֶ ר". יָרהׁשּ ׁש  ְוַכֲאׁשֶ ּקֵ ת ֶאת ֹוְמָ�יוְלׁש  ְלַהֲ�ִביר ּבִ ל תוֹ בוּ ֲה לַ ְת ִה  ִמּדַ  ׁשֶ
י ַ�ת ֵמִריִמינֹוב ִהיְרׁש  ַרּבִ ׁשְ יָרה ִמיַרתֲא  ּבִ ִ ר, ַהׁשּ ָנה: "ִסּפֵ ִהיִתי, ַאַחת ׁשָ  ׁשָ

בַּ  ׁשַ יָרה־תּבְ ִריִמינֹוב ׁשִ דּוַ�  ָחָלהִהיא וְ , ּבְ ּיָ ֹחֶדׁש  ּכַ ִעּצּומוֹ , טבָ ׁשְ  ּבְ ל ּבְ  ַהֹחֶרף ׁשֶ
ְקּפִ  ַהּפֹוָלִני אֹוָתּה . מֹותֲ�צָ  יאַהּמַ ל יוָא בָּ גַּ  יֵד יבִּ  ָהיוּ  לֹא, ֵ�ת ּבְ י ׁשֶ  יּדֵ  ָהַרּבִ

ֵדי ֶאְמָצִעים ָקהלְ  ֵ�ִצים ש1ִלְרכֹּ  ּכְ ַרר וְ , ַהּסָ ְדָרׁש ־ְבֵביתָלֵכן ׂשָ אֹון ַהּמִ , ַ�ז ִקּפָ
א י ֶאּלָ ָהַרּבִ ל ׁשֶ ּלֵ ִהְתַלֲהבּות ִהְתּפַ ַדְרּכוֹ  ּבְ כַּ  ַ�ד, ּכְ רׁשֶ  ִמיַרתֲא לַ  יַ� ִהגִּ  ֲאׁשֶ

יָרה ִ ל ִהְתַלֵהט, ַהׁשּ ךְ ־ּכָ נֶּ  ַ�ד ּכָ ֵפׁש ְמַ�ט. הּוא  ץלַ ֱא ׁשֶ ָידוֹ  ָרַמזְלִהּנָ  ַח ּתֹ ְפ לִ  ּבְ
ֲ�בּורוֹ  ית ַחּלֹון ֶאת ּבַ ְדָרׁש ־ּבֵ ַאף, ַהּמִ ר ָהֲאִויר ְמלֹוא ְוׁשָ ֵדי ַהּקַ יב ּכְ  ֶאת ְלָהׁשִ

ב ַלֲ�בֹוָדתֹו". " ְפׁשוֹ נַ  ם", ֵלנוּ ֶאצְ  ְוִאּלוּ ְוׁשָ  קּסָ מ  , "ֲאָנָחהבַּ  'ֹנַ�ם יֵר ְמ ִא 'ָה  ִסּיֵ
ית ְדָרׁש ־ּבֵ ַ�ת ַהּקֹר ׁשֹוֵלט זֹאת ְוַלְמרֹות, ָראּויכָּ  ַהּמִ ׁשְ יָרה ִמיַרתֲא  ּבִ ִ   "...ַהׁשּ

�  

ר, יןבִּ ׁשִ ּטְ ִמ  ָהַרב ֹאֶפן ִהְתַמּסֵ  םֶה ֵמ  ֶאָחד ְלָכל ְוָדַאג, תוֹ יבָ ׁשִ יְ  ְלַתְלִמיֵדי ִנְפָלא ּבְ
ְבנ ר. ְיִחידוֹ  וֹ ּכִ ַ�ם ִסּפֵ ְלִמיָדיו ֶאָחד ּפַ י, ןיְ ֵט ׁשְ ינְ ִר גְּ  המֹ לֹ ׁשְ  ר', ִמּתַ  ָצִעיר יֹותוֹ ְה בִּ  ּכִ

בֶ  ְלָיִמים ֵרה ֲחֵמׁש  ןּכְ ָנה ֶ�ׂשְ ל תוֹ יבָ יׁשִ בִּ  ִלְלֹמד ֵהֵחל, ׁשָ . יןבִּ ׁשִ ּטְ ִמ  ָהַרב ׁשֶ
תֹות ּבָ ׁשַ ל ְלָחנוֹ ׁש   ַ�ל ָסַ�ד ּבְ ה, ָהֲ�ָיָרה ֵביִמּתֹוׁשְ  ֶאָחד ׁשֶ יָ�ה ְוִהּנֵ ת ִהּגִ ָרׁשַ  ּפָ

לַּ  ׁשַ בַּ , חּבְ ת ֶאת ֹותבּ ׁשְ לִ  ָנַסע ְרחוֹ ָא ּוְמ , ָרהיׁשִ ־תׁשַ ּבָ ַ ִעיר ַהׁשּ ַ�ר. ַאֶחֶרת ּבְ  לֹא ַהּנַ
ךְ  ָיַדע ַאג ָהַרב אּוָלם, ִמּכָ ּדָ ְלִמיד ְלָכל ׁשֶ ם ּתַ ת. "ָברּדָ לַ  ִלּבוֹ  ׂשָ ּבָ ׁשַ ְהֶיה, זוֹ  ּבְ  ּתִ

נוּ ׁשֶ  ַח ֵר וֹ א ַ�ר, ָהַרב לוֹ  ָאַמר", ּלָ אֹוָתּה  ֵליָהנֹות ָזָכה ְוַהּנַ ת ּבְ ּבָ יו ׁשַ ְ ַה  ִמּזִ . ִכיָנהׁשּ
ה ִסּיּום ִלְקַראת ּדָ  � אוּ , ַהּסְ ה ֵדיִנְכבְּ  ּבָ ִהּלָ ל ְלָחנוֹ ְלׁש   בַר  ְוָקָהל ַהּקְ  ְלֶרֶגל ָהַרב־ׁשֶ

בַּ  אבְּ  ׁשֹוְררוּ , יָרהׁשִ ־תׁשַ רכַּ . יוָר ִלְדבָ  ְוֶהֱאִזינוּ  ַצְוּתָ יעוּ  ֲאׁשֶ זֹון־תְלִבְרכַּ  ִהּגִ , ַהּמָ
ד ּבֵ ַ�ר ֶאת יןבִּ ׁשִ ּטְ ִמ  ָהַרב ּכִ ִעיר ַהּנַ ָהָיה ַאף־ַ�ל, ִצּבּורבְּ  ןּמֵ זַ לְ  ַהּצָ ִעיר ׁשֶ  ַהּצָ

ֲח  ּבַ ֵדי, בּוָרהׁשֶ דֹוָלה תוֹ בָּ ִח  ֶאת לוֹ  ְלַהְראֹות ּכְ ֶבן ֵאָליו תוֹ כָ ָר ֲ� ַה  ְוֶאת ַהּגְ   .ּתֹוָרה־ּכְ
�  

ָמִים־ְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמןִה  ָ   ) טז, ד( ַהׁשּ

ֹחֶרף ַנת ּבְ יַ� , ד"צַ ְר ּתַ  ׁשְ יְנָקא" קִיְצָח  לּקַ ַח "ַה  ִהּגִ ּפִ ה  ר ּקֵ ְלבַ  ִמּסְ ים, ְרָיהְנגַּ ּבְ  ְוַרּבִ
אוּ  ֵח  ּבָ ָניו־ֶאת רְלׁשַ ֵרךְ  ּפָ יו ּוְלִהְתּבָ ִאים דַח ַא . ִמּפִ ׁשֵ  רׁשֵ כָּ  ְיהּוִדי היָ ָה , ַהּבָ  ר' םּבְ

לֹום ְעָיה ׁשָ ִהְתגּ  סרוֹ גְּ  ְיׁשַ הּתִ  ְוהּוא, טְר ֶפ צְ ַר  ִעירבָּ  ֹוֵררׁשֶ ְפֵני ּנָ י ּבִ  ֶאת ָהַרּבִ
ִלית תוֹ ָק וּ צְמ  ְלּכָ דֹול ַמְחסֹורוֹ  ְוֶאת ַהּכַ ל. "ַהּגָ ּדֵ ּתַ  נוּ ּמָ ִע  ֹותבּ ׁשְ לִ  ָנא ִהׁשְ

בַּ  ׁשַ יָרה־תּבְ י לוֹ  ָיַ�ץ", ׁשִ ה ְוָהִאיׁש , ָהַרּבִ ּה  ָהְרחֹוָקה יׁש לִּ ֶס  ִעירלָ  ְוָנַסע ןכֵּ  ָ�ׂשָ  ּבָ
י ֹוֵררִהְתגּ  ָחְסרוּ  ַלְמרֹות, ָהַרּבִ ֶרךְ  אֹותְלהֹוצְ  ָהֶאְמָצִעים לוֹ  ׁשֶ בַּ . ַהּדֶ ׁשַ , ֹקֶדׁש ־תּבְ
ֵ�ת דוֹ , ַהּתֹוָרה ְקִריַאת ּבְ ּבְ י ּכִ ת ֹוָרהּת לַ  תַלֲ�לוֹ  ָהַרּבִ ָפָרׁשַ ָפָניו יׁש גִּ ְוִהְד , ןּמָ ַה  ּבְ  ּבְ
סּוק־ֶאת ָמִים־ִמן ֶלֶחם ָלֶכם ַמְמִטיר ִהְנִני: "ַהּפָ ָ מֹוָצֵאי". ַהׁשּ ת ּבְ ּבָ  ר' ִנְכַנס, ׁשַ

לֹום ְעָיה ׁשָ ֵרךְ  ְיׁשַ י ְלִהְתּבָ י ִמּפִ ְרִטיס ש1ִלְרכֹּ  לוֹ  ָיַ�ץ ְוהּוא, ָהַרּבִ ה. ַהְגָרָלה ּכַ  ָ�ׂשָ
ֲ�ָצתוֹ  ָהִאיׁש  ָרס ָזָכה יסוֹ ִט ְר כַ וְ , ּכַ ּפְ בֹוּהַ  ּבַ יֹוֵתר ַהּגָ ַסךְ  ּבְ ר  ּבְ ֵ ָ�צּום, ְוִהְתַ�ׁשּ

ַבת ָכל ַמְחסֹור ָהִאיׁש  ָיַדע לֹא, ָיָמיו סֹוף ְוַ�ד ּוֵמָאזַאַחת. ־ּבְ ב ּבְ הּוא ַמּצָ  ְוַגם, ׁשֶ
ְתקּוַפת ֹוָאה ּבִ ָבִרים בוּ בְּ ּתַ ְס נִ  ַהׁשּ ֹאֶפן ַהּדְ ְלִא  ּבְ ָהָיה, יּפִ ִמיד לוֹ  ׁשֶ   . קוֹ וּ ּפ ִס  יּדֵ  ּתָ

  
י ָקרֹוב הּוא ִ ַר  ְמָפֵרׁש  - )יג, יז( ּכִ ׁשּובָל  ַח ְונוֹ , י"ׁשּ

אֹוָתּה  י, זֶמ ֶר . וְ ךְ ֶר ּדֶ  ּבְ ה ָקרֹוב ּכִ ִגיַמְטִרּיָ  . ׁשּובָל  ּבְ
�  

ים ָ"לּו ְבֵני ׁשִ ָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים־ַוֲחמ# -  )יג, יח( ִיׂשְ
ְפִחית ִאם ֵני ֶאת ְוַתֲ�ֶלה ּתַ ָרֵאל ּבְ ֵהם ִיׂשְ ׁשֶ
ִגי הּבְ בֹות ִמּתֹוךְ , 603 ַמְטִרּיָ ִמְצַרִים ֶאֶרץ ַהּתֵ

ֵהן ה ׁשֶ ִגיַמְטִרּיָ ל, 671 ּבְ ַקּבֵ ִמְניַ  ּתְ ז ַזִין ןּכְ ְלַרּמֵ
ֵני ּבְ ָרֵאל ׁשֶ ים ָיְצאוּ  ִיׂשְ ׁשִ ְכֵל  ֲחמ  ְצַרִים י־ַזִיןּבִ  . ִמּמִ

�  

ר ְדּבָ ְקֵצה ַהּמִ ֲחנּו ְבֵאָתם ּבִ ּכֹת ַוּיַ ְסעּו ִמּס# -  )יג, כ( ַוּיִ
ִנּיֹות ָהאֹוִתּיֹות ְ ה בֹותּתֵ בַּ  ַהׁשּ ִגיַמְטִרּיָ , ֲ"ָנִנים ּבְ

ֲ"ָנִנים יֹוָנָתן ְרּגּוםּתַ  ְלִדְבֵרי זּמֵ ְלַר  ָהיוּ  ׁשֶ
קֹום ִנְקָרא ְוָלֵכן, ֲ�ֵליֶהם ִכיםְכ וֹ סְמ  ּכֹות ַהּמָ   .ס#

�  

ִ ַר  ְמָפֵרׁש  -  )יג, כב(ָיִמיׁש ַ"ּמּוד ֶהָ"ָנן ־לֹא , י"ׁשּ
ּלֹא ַ�דׁשֶ  ַקע ׁשֶ לֹא־ָיִמיׁש ַ"ּמּוד , ֶזה עֹוֶלה ֶזה ִיׁשְ

ה ֶהָ"ָנן ִגיַמְטִרּיָ ַקע ֶזה עֹוד ּבְ  . עֹוֶלה ֶזה ׁשָ
�  

ד ְלֶמֶלְך ִמְצַרִים ּגַ ל - )יד, ה( ַוּי# ית אֹות ּכָ ִליׁשִ ׁשְ
ֵתבֹות יבֹות, ֵאּלוּ  ּבְ ֶֹרׁש  ֶאת ַמְרּכִ זּמֵ ְלַר , ל"גֶ ֶר  ַהׁשּ
ִ ַר  ְלִדְבֵרי ַלח י"ׁשּ ָ ׁשּ םִע  ׁשֶ ִלים -  ִריןִאְקטוֹ  ּמָ  .ְמַרּגְ

�  

י ָבַרח ָהָ"ם ה - )שם( ּכִ ִגיַמְטִרּיָ ּיֹום ּבְ , ָהְרִביִעי ּבַ
ִדְבֵרי ִ ַר  ּכְ ְרִביִעי י"ׁשּ ּבִ אוּ  ׁשֶ ִלים ּבָ  . ְלַפְרֹעה ַהְמַרּגְ

�  

ִים ְקעּו ַהּמָ ּבָ ה - )יד, כא( ַוּיִ ִגיַמְטִרּיָ ם ּבְ ִנְבַקע ַהּיָ
ִדְבֵרי, ב"י ִ ַר  ּכְ ם י"ׁשּ ַהּיָ  . ֲחָלִקים ב"ילְ  ִנְבַקע ׁשֶ

�  

ם ה - )טו, א( סּוס ְוֹרְכבֹו ָרָמה ַבּיָ ִגיַמְטִרּיָ ּבְ
ַר , ְקׁשּוִרים ִ ּכְ ֵניֶהם י"ׁשּ  . ֶזהּבָ  ֶזה ְקׁשּוִרים ׁשְ

�  

י ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִהי ָ"ה ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהּו ִלי ִליׁשוּ ־ָ"ּזִ
ה - )בטו, ( י ָאִבי ַוֲאֹרֲמֶמְנהוּ ֵק ֱאלֹ  ִגיַמְטִרּיָ י ּבְ ּכִ

ְפָחה ָרֲאָתה ֶ  הַמ  ,םיָּ ּבַ  ׁשִ ִביִאים ָראוּ  ּלֹאׁשּ  . ַהּנְ
�  

ּתֹת בֹאּו ָמָרָתה ְולֹא ָיְכלּו ִלׁשְ ָמָרה -  )טו, כג( ַוּיָ ּבְ
הוּ  ִדְבֵרי דָח ֶא  יֹום ׁשָ י, ֶ�ְזָרא־ןבְּ ִא  ּכְ ָראׁשֵ ּכְ

בֹות  . ְכלוּ יָ  לֹאוְ  הָת ָר ָמ  ְוֵכן, הָת ָר ָמ  ֹבאוּ ַויָּ  ַהּתֵ
�  

תֹוָרִתי  ּנּו ֲהֵיֵלְך ּבְ ה -  )טז, ד(ְלַמַ"ן ֲאַנּסֶ ִגיַמְטִרּיָ י ּבְ ּכִ
א ,ּתֹוָרה ָנהּתְ נִ  לֹא  . ןּמָ ַה  ְלאֹוְכִלים ֶאּלָ

�  

ת לֹא ִיְהֶיה ּבָ ִ ַר  ְמָפֵרׁש  -  )טז, כו( ּבוֹ ־ׁשַ ְלַרּבֹות, י"ׁשּ
ּפּוִרים יֹום ּלֹא טֹוִבים ְוָיִמים ַהּכִ ִיְהֶיה .ןָמ  ָהָיה ׁשֶ

ּפּוִריםַה  ֹוםי, ּמֹוֲ�ִדיםַה  יֵמ יְ  נֹוָטִריקֹון  . ּכִ
�  

יו  ְחּתָ בּו ִאיׁש ּתַ ה -  )טז, כט(ׁשְ ִגיַמְטִרּיָ עּור ּבְ ִ ַהׁשּ
ִפי, הּמָ ַא ב' ֶאֶלף  תּבָ ׁשַ ּבְ  ָפֵרׁש  ּכְ ּמְ ִ ַר  ׁשֶ ֵאּלוּ  י"ׁשּ
הַא  םיִ ּפַ ְל ַא  ל ּמָ חּום ׁשֶ ת ּתְ ּבָ  .סֹוְפִרים יֵר בְ ִמּדִ  ׁשַ

�  

  זתשע"פרשת בשלח, ט"ו בשבט     
.  
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ֶמׁש ְוָנָמס ֶ   ְוַחם ַהׁשּ

ָ�ְמדוּ  ַהּפֹוְסִקים ֵלידוֹ ִמגְּ  דָח ֶא  ָרֵאל ׁשֶ י היָ ָה , ְלִיׂשְ ִוי דוִ ּדָ  ַרּבִ ְרָסם ל"ֶסגַּ  ַהּלֵ ִכּנּויוֹ  ַהְמפ  ם־ַ�ל, ז'"'ַהּטַ  ּבְ  ׁשֵ
דֹול ִחּבּורוֹ  ְלָחן'ַה  ַ�ל" ָזָהב טּוֵרי" ַהּגָ י. 'ךְ וּ רָ�  ׁשּ  ל ָיָמיו ָהיוּ  ּוְתָלאֹות לבֶ ֵס  ַחּיֵ ִיחּוד, ז"ַהּטַ  ׁשֶ  ָיָמיו ברֹ ֲ� בַּ  ּבְ

ַדד ֵ�תבְּ  ּנָ ין ׁשֶ ָרֵאל ְקִהּלֹות ּבֵ ָרעֹות רְלַאַח  ִיׂשְ ִנים, ט"ַת וְ  ח"ּתַ  ּפְ ֵני ֶנֶהְרגוּ  ַאף, ִטיָרתוֹ ּפְ  ִלְפֵני רּפָ ְס ִמ  ְוׁשָ  ׁשְ
ָניו יִקים  ּבָ ּדִ ֵ  ִקּדּוׁש  ַ�לַהּצַ ל הּוא אּוָלם, םַהׁשּ יק ַאֲהָבהבְּ  יוָר וּ ּס יִ  ֶאת ִקּבֵ ין ָ�ָליו ְוִהְצּדִ   . ִיםַמ ׁשָ  ּדִ

ֶהן ִריםָ� ֶה  ַאַחת ּבָ ר ׁשֶ ּקֵ נֹות ּבִ ׁשְ ל ּוָבּה , בבוֹ לְ  ָהִעיר ָהְיָתה, יוָד דוּ נְ  ּבִ נּותלְ  ִהְתַקּבֵ ה רְלַאַח  ַרּבָ  ַמֲ�ׂשֶ
ֵאַרע ִנְפָלא ָרֵאל ֵאםוְ  ִעיר ָהְיָתה, גְר בֶּ ְמ לֶ  ִהיא, בבוֹ לְ . ּמוֹ ִע  ׁשֶ ִיׂשְ ּה  ֹוְררוּ ִהְתגּ  ְיהּוִדים ְוַאְלֵפי, ּבְ  ּבוֹ  ֹוםיּ בַּ . ּבָ
יַ�  ָמה, ז"ַהּטַ  ִהּגִ ִעיר ִהְתַקּיְ ה ּבָ ּנָ דֹוָלה ֲחת  ל  ,ּוְמֹפֶאֶרת ּגְ ְרְנֵסי ֵלידוֹ ּוִמגְּ  ִעירָה  ייֵר ֵמֲ�ׁשִ  ֶאָחדְלִבּתֹו ׁשֶ  ּפַ

ה ִהּלָ ל .ַהּקְ ֵני ּכָ ְזְמ  ָהִעיר ּבְ ה ֶאל וּ נה  ּנָ דֹוָלה ַהֲחת  ָה  ז"ַהּטַ  ְוַאף, ַהּגְ ְרּכוֹ  ַ� ְוָיגֵ  ָ�ֵיף היָ ׁשֶ ה ִמּדַ ּכָ  ִהְצָטֵרף, ָהֲאר 
ים ָהאֹוְרִחים ֶאל ְקדוּ  ָהַרּבִ ּפָ ִית ֵריֲ� ׁשַ  ֶאת ׁשֶ דֹול ַהּבַ ְלָחנֹות ָיַדִים־בְרַח  ָאְמָנם ָהָיה ָהאּוָלם. ַהּגָ ים ְוׁש   ַרּבִ

ּבּור אּוָלם, ּבוֹ  ָ�ְמדוּ  דֹול ּכֹה ָהָיה ַהּצִ ַהּטַ  ַ�ד ּגָ ֵחק ץלַ ֱא נֶ  ז"ׁשֶ ת ְלִהּדָ ִפּנַ , לוֹ  ָהְיָתה ַאַחת ֶנָחָמה. ַהֵהיָכל ּבְ
קֹום ןכֵּ ׁשֶ  ּנּור ָסמּוךְ  ָהָיה ַהּמָ ק םַח ַה  ַלּתַ ּסָ ם ְוָכךְ , םׁשָ  ָ�ַמדׁשֶ  ְוַהּמ  אֹון ִהְתַחּמֵ ּפָ ָאַחז ֵמַהּקִ  ֲהִליָכהבַּ  ּבוֹ  ׁשֶ

ךְ ־ַ�ל ָ�ַמד לֹא דָח ֶא  ַאף. ָפֶרֶכתַהְמ  י, ּכָ א ֵאינוֹ , ַהּפֹוֵרַח  ַח ֵר וֹ ָהא ּכִ אֹונֵ  ֶאָחד ֶאּלָ ָגָדיו ןכֵּ ׁשֶ , ַהּדֹור יִמּגְ  ּבְ
ֶרךְ בַּ  וּ לּ בַּ ְת ִה  ׁשּולֵ  רוּ ֲח ׁשְ ה   ּוָפָניו ּדֶ יְנַתִים. הָר ֵד ּקְ ַה  יּכְ ָמה ּבֵ ּיְ ה ִהְסּתַ ּפָ ל ַהח  ה, טֹוב־ְלַמּזָ ּלָ ְבָרה ְוַהֲהמ   ּגָ

ָקה ה. ְוִהְתַחּזְ ּלָ ְנָתה ַהּכַ יָחה ּוֵביְנַתִים, ָלֵצאת ּפָ ִלי ִהּנִ ין תַ� בַּ ַט  ֶאת יםֵמׂשִ  ִמּבְ ּדּוׁשִ  ָהְרִדיד ִעם ַיַחד ַהּקִ
ָ�ֶליָה  בֵּ ־ַ�ל, ׁשֶ ּנּור יּגַ ָנה ִמּתֹוךְ , םַח ַה  ַהּתַ ּוָ א, רּפָ ְס ִמ  ְרָגִעים רְלַאַח  אֹוָתם ִלּטֹל ּכַ רֹב ֶאּלָ ּמֵ ׁשּות ׁשֶ  ִהְתַרּגְ

ח, אֹוןְוׁשָ  ּכַ ָבר ִנׁשְ ה ַ�ד רָ�בַ  בַר  ְזַמן. ּה בָּ ִמלִּ  ַהּדָ ּלָ ַהּכַ ה ׁשֶ יׁשָ י ִהְרּגִ ין תַ� בַּ ַט  ּכִ ּדּוׁשִ ה ֶנֶ�ְלָמה ַהּקִ ּנָ , ִמּמֶ
ּה  ֶאת ֵהיֵטב ָיְדָ�ה ִהיא .אֹוָתּה  ָאֲחָזה ּוֶבָהָלה ל ָהַרב ֶ�ְרּכָ ַ�ת ׁשֶ ּבַ ה, ַהּטַ ׁשָ ְרּכְ ּנִ ָדִמים ׁשֶ הֵח ְוֵה , יםבִּ ר  ְמ  ּבְ  ּלָ
שׂ  נּות ְלַחּפֵ ְחּתָ ַקּדַ ל רּפָ ְס ִמ  ְרָגִעים ַאֲחֵרי. ַאֲחֶריָה  ּבְ ָרה, ְמבּוָכה ׁשֶ ה ִנְזּכְ ּלָ י ַהּכַ יָחה ּכִ ַ� ּטַ ַה  ֶאת ִהּנִ  תּבַ

בֵּ ־ַ�ל ִצּדֵ  קּסָ ַהּמ   ּנּורַהּתַ  יּגַ ּבְ ֵדי םְלׁשָ  ּוָפְנָתה, ָהאּוָלם יׁשֶ שׂ  ּכְ ַ�ר הְלַמְרבֵּ  ַאךְ  ,אֹוָתּה  ְלַחּפֵ ָתה ַהּצַ ּלְ י ּגִ  ּכִ
ַ�ת ּבַ קֹום ֶנֶ�ְלָמה ַהּטַ ַ�ת ַאךְ , ָמְצָאה ָאְמָנם ָהְרִדיד ֶאת. ֵמַהּמָ ּבַ ֵאין ְוִנְלְקָחה ֶנֶ�ְלָמה ַהְיָקָרה ַהּטַ   .רֹוִאים־ּבְ

 ִ דֹוָלה ְמָחהַהׂשּ ןְוַהְמח  , ַאַחתבְּ  הּוְפָרה ַהּגְ יר ּתָ א ֶהָ�ׁשִ ה. "ַ�םזַ וְ  ָרהבְ ֶ�  ִהְתַמּלֵ ְצּפָ ן", זוֹ כָּ ׁשֶ  ח  ין ִסּנֵ  ִמּבֵ
יו ּנָ ה עֹוֵרךְ  ֲאִני, "ׁשִ ּנָ דֹוָלה ֲחת  ל ֶאת ּוַמְזִמין ּגְ ה ִעירָה  ייֵּ נִ ֲ�  ּכָ ּדָ  םֵה  ְוָכךְ , ינִ וֹ בּ ׁשְ ֶח ־ַ�ל ְמֹפֶאֶרת ִלְס� 

ִדי ּגֹוְמִלים ַחת ָרָ�ה ִלי ּוַמֲחִזיִרים ִעּמָ ד"?! טֹוָבה ּתַ  רַאַח  תְלִהְתַחּקוֹ  אֹותוֹ  ֹוְבִביםּס בַּ  ִלְגעֹר ֵהֵחל ּוִמּיָ
ל יוָת בוֹ ְק ִע  יב ,בנָּ ַהגַּ  ׁשֶ ַ�ת ֶאת ּוְלָהׁשִ ּבַ ְרנָ  ינִ וֹ ֲאד". ְלָיָדיו ַהְיָקָרה ַהּטַ ָנה", סַהּפַ  ׁש ּמַ ׁשַ  ְלֶפַתע ֵאָליו ּפָ

ָהל הּוא, ַהּקָ ׁשֶ ָניו־ַ�ל העֹוֶט  ּכְ ת ּפָ ָצן ֶאת ָנא ְרֵאה, "ֲחסּוָדה ֲאֶרׁשֶ ּבְ י ַהּקַ ְלּתִ ב רכָּ מ   ַהּבִ ָסמּוךְ  ַהּיֹוׁשֵ ּנּור ּבְ  ַלּתַ
י ּדֹוַמִני. קּסָ ַהּמ   ָ  בנָּ ַהגַּ  ִהּנוֹ  הּוא ּכִ ר לָפ ַהׁשּ ין תַ� בַּ ַט  ֶאת ִלּטֹל זֵ� ֵה  ֲאׁשֶ ּדּוׁשִ ן, ַהְיָקָרה ַהּקִ ּכֵ יעוֹ ַה  ֵמָאז ׁשֶ  ּגִ

ב, הנָּ ֵה  ּנּור ְלַיד הּוא יֹוׁשֵ אי, ַהּתַ יַצד ָרָאה ּוְבַוּדַ ה ּכֵ ּלָ יָחה ַהּכַ ַ� ּטַ ַה  ֶאת םׁשָ  ִהּנִ ". ְלַ�ְצמוֹ  אֹוָתּה  ְוָחַמד תּבַ
ְרנָ  ָטַרח לֹא ללָ כְּ , ְוִתְסּכּול ַ�סכַּ  ֵמרֹב ָבר ֱאֶמת ֵיׁש  ִאם קּדֹ בְ לִ  סַהּפַ ּדָ ל, ּבַ ל תוֹ ָר ָ� ׁשְ ַה  ֶאת ְוִקּבֵ ַ  ׁשֶ  ׁש ּמָ ַהׁשּ

ְנבּוָאה ׁש  תקוֹ מוּ ְס  ִניםָפ בְּ . יתִא ּדָ וַ  ּכִ ָצן ֶאל ִנּגַ ּבְ ב ַהּקַ ׁשַ ּיָ ָסמּוךְ  ׁשֶ ּנּור ּבְ ּנוּ  ְוָדַרׁש , ַלּתַ ל ַ� יְפגִּ ַמ בְּ  ִמּמֶ  ְלַקּבֵ
ַ� ּטַ ַה  ֶאת ְלָיָדיו הַה  אּוָלם, תּבַ ֹתֶקף ָטַ�ן ּלָ י ּבְ לִמ  תְנִקּיוֹ  ָיָדיו ּכִ ע־ּכָ ׁשַ ִליכּוהוּ ַה . "לַ� ּמַ בַּ  ָידוֹ  ְוֵאין, ּפֶ  ֶאל ׁשְ

ְרנָ  ָצַוח", 'ַהּקּוֶנע' קֹול סַהּפַ אי םׁשָ , "ָרם ּבְ ַוּדַ הוּ ־ַ�ל ִיְתָחֵרט ּבְ יב ַמֲ�ׂשֵ ֵנָבה־ֶאתַמֵהר ְמֹאד  ְוָיׁשִ  ִמיםיָּ בַּ ". ַהּגְ
ְקִהּלֹות ָנהּוג היָ ָה , ָהֵהם נַ  צֹותְר ַא בְּ  ֹותבּ ַר  ּבִ ּכְ ִליךְ , זַאׁשְ ָסמּוךְ  ָקָטן ןרוֹ ְד ַח  ְלתֹוךְ  ְלַהׁשְ ְדָרׁש ־ְלֵבית ּבְ  ַהּמִ

דֹול ִעיר ַהּגָ ּבָ ים ְוָ�ׂשוּ  חוּ ְר ּסָ ׁשֶ  ֵאּלוּ  ֶאת, ׁשֶ ּלֹא ַמֲ�ׂשִ ִבים ָהעֹוְבִרים ְוָכל, ֵיָ�ׂשוּ  ׁשֶ  ָלֶהם לֹוֲ�ִגים ָהיוּ  ְוׁשָ
ְפֵניֶהם ְויֹוְרִקים ֵדי ּבִ יבוּ  ָקלֹון ַ�ּמּוד ּוְבאֹותוֹ . םָת וֹ זּ בַ לְ  ּכְ יב ְקָוהִת בְּ , ז"ַהּטַ ־ֶאת הֹוׁשִ ׁשִ ּיָ ֵנָבה־ֶאת ׁשֶ   .ַהּגְ

ל ְיָלה אֹותוֹ  ּכָ הּוא אוֹ לְ כִ בְּ  ז"ַהּטַ  ֶנֱאַנק, ַהּלַ ׁשֶ ל ּכְ הדבְּ  ֲ�רוֹ צַ ־ֶאת ְמַקּבֵ , ּוִבְזיֹונוֹ  נוֹ בוֹ ֲ� ַר  ֶאת ּכֹוֵבׁש , ּוִמּיָ
ל ַמן־ֶאת ּוְמַנּצֵ ן ַהּזְ ּנֵ ה־ַ�לבְּ  ָנתוֹ ִמׁשְ ־ֶאת ְלׁשַ ה, אֹור ַהּבֶֹקר. ּפֶ ְרְנגֹול ִעם ִנְכַנס ֶאָחד ַנַ�ר רֹוֶאה הּוא ְוִהּנֵ  ּתַ

ָידוֹ  חּוטׁשָ  ית לֶא , ּבְ ְדָרׁש ־ּבֵ דֹול ַהּמִ ֵדי, ַהּגָ ֹאל ּכְ י ֶאת ִלׁשְ ב ָהִעיר בַר  ּפִ ׁשַ ּיָ ל רּותוֹ ׁשְ כַּ  ַ�ל, םׁשָ  ׁשֶ . ָהעֹוף ׁשֶ
ר ְרָגִעים ַ�ר ָיָצא ןִמכֵּ  רְלַאַח  ִמְסּפָ ת ַהּנַ ֲאֶרׁשֶ לֹון ַ�ּמּוד ִמּתֹוךְ  לוֹ  ִלְקרֹא ִמֵהר ז"ְוַהּטַ , ֲ�גּוָמה ּבַ . ַהּקָ

ָיְדךָ  ָהעֹוף ֶאת ִלי ָנא הְרֵא ַה " ּבְ ׁש " ׁשֶ ּקֵ ַ�ר, ּבִ ה ְוַהּנַ ב ַלְמרֹות, תוֹ וָ צְ ִמ כְּ  ָ�ׂשָ ָחׁשַ ָהִאיׁש  ׁשֶ לּוא ׁשֶ  ֵאינוֹ  ַהּכָ
א ַדק ְלַאַחר ז"ַהּטַ  לוֹ  ָאַמר", ָהַרב לֶא  ָנא ׁשּוב. "בנָּ גַּ  ֶאּלָ ּבָ ר לוֹ  ֶוֱאֹמר, "ָהעֹוף ֶאת ׁשֶ ׂשָ ַהּבָ , ֲאִכיָלהלַ  רׁשֵ כָּ  ׁשֶ

ךְ  ןכֵּ ׁשֶ  ם ּכָ ְעּתָ ל ּדַ לֹוִני ּפֹוֵסק ׁשֶ ן ָנא לְוִיְמַח , ּוְפלֹוִני ּפְ ֵאָלה ׁשּוב ְלַ�ּיֵ ׁשְ ן רְלַאַח  רָקצָ  ְזַמן". זוֹ  ּבִ  בׁשָ , ִמּכֵ
ַ�ר ְפּתָ  ָהַרב יוָת בוֹ ְק ִע בְ וּ  ַהּנַ ׁש , עַהּמ  ּקֵ ּבִ אֹון הּוא ִמי ָלַדַ�ת ׁשֶ ְפָלא ַהּגָ ְעּתוֹ ־ֶאת הוָּ ִח ׁשֶ  ַהּנִ . ָהעֹוף ַ�ל ּדַ

ה ּלָ ּגִ ׁשֶ תֹוךְ  ז"ַהּטַ  ֶאת ּכְ ְחְררוֹ  תוֹ וּ ְלצַ  ִמֵהר, 'ַהּקּוֶנע' ּבְ ם ְלׁשַ ָ ׁש  ּוְלַאַחר, ִמׁשּ ּקֵ ּבִ ּנוּ  ׁשֶ : ָאַמר, ְסִליָחתוֹ ־ֶאת ִמּמֶ
ִאיׁש  ֲאִני רֹוֶאה" ה םָחכָ  ׁשֶ איוַ ּובְ , ַאּתָ ֵאין ּדַ א אּוָלם, לַ� ּמַ בַּ  ָיְדךָ  ׁשֶ ּמָ ִמי ְלַגּלֹות ּתּוַכל ׁשֶ לּוי ַהּקֹוָלר ּבְ "? ּתָ

ל בּוַ� ׁשָ בְּ , יֹום אֹותוֹ  ת ׁשֶ ָרׁשַ ׁשַ  ּפָ ׁשּוָבה קֹוםְמ ּובִ , ָהָיה חלַּ ּבְ יב ּתְ ַצחּות ְוָאַמר ז"ַהּטַ  ֵהׁשִ סּוק יֲהֵר : "ּבְ  ּפָ
ת הּוא ְמֹפָרׁש  ָפָרׁשַ בּוַ�  ּבְ ָ ֱאַמר, ַהׁשּ ּנֶ ֶמׁש  'ְוַחם ׁשֶ ֶ ּקְ  ַאל, ס'ְוָנָמ  ַהׁשּ ֶמׁש' 'ְוַחם ירֵ ּתִ ֶ א ַהׁשּ ַ  'ְוַחם ֶאּלָ , ׁש'ּמָ ַהׁשּ

ַנז ׁשֹוןלְ בִּ , זֹאת ַקח -( ֶ�ס' םֶ� נֶ 'וְ  -  ס''ְוָנָמ  ְוָאז ּכְ ן, )ַאׁשְ ּכֵ ַ  ֶאת ָרִאיִתי ׁשֶ ָסמּוךְ  םְתַחּמֵ ִמ  ׁש ּמָ ַהׁשּ ּנּור ּבְ  ַלּתַ
ְרֶאה ָנַטל  ַ�ת ֶאתְוַכּנִ ּבַ ָהְיָתה ַהּטַ דֹול ִחּיּוךְ .. ."םׁשָ  ׁשֶ ךְ  ּגָ ּפֵ ּתַ ֵני־ַ�ל ִהׁשְ  ֶאת ְלָפָניו ןּמֵ זַ לְ  ִמֵהר ְוהּוא, ָהַרב ּפְ

ָהל ׁש ּמַ ׁשַ  ֵה  ִאיׁש  אֹותוֹ , ַהּקָ ה־ַ�ל. ז"ַהּטַ  ַ�ל ָמהׁשְ ַא ָה ־ֶאת ילִט ׁשֶ ָידוֹ  הָ�לָ  ְנַקּלָ י, ְלַגּלֹות ּבְ ָ  בנָּ ַהגַּ  ּכִ  לָפ ַהׁשּ
א ֵאינוֹ  ַ  ֶאּלָ ַ�ְצמוֹ  ׁש ּמָ ַהׁשּ ל מוֹ ׁשְ וּ , ּבְ ִהְבִליג ז"ַהּטַ  ׁשֶ תוֹ ־ַ�ל ׁשֶ א ֶחְרּפָ ָ ה ִנׂשּ ִפי ִלְתִהּלָ ל ּה בָּ ַר . לכֹ ־ּבְ  בבוֹ לְ  ׁשֶ
י ָהָיה ר, ק"זַ  ֵמִאיר ַרּבִ תוֹ  ֶאת ָרָאה ְוַכֲאׁשֶ ּלָ ד  ל ּגְ ה, ז"ַהּטַ  ׁשֶ ַרב ְלַמּנֹותוֹ  ִצּוָ , ָלִעיר־ִמחּוץ בבוֹ לְ  ִעירָה  ּכְ

ִנים ינֵ ׁשְ  ִעירבָּ  ֹותנּ ְלַמ  םׁשָ  יקִת וָּ ַה  ְנָהגּמִ כַּ  נּותֹו וּ , ַרּבָ ִטיָרתוֹ  ֵ�ת ַ�ד"ז ּטַ ַה  ֵהןכִּ ְבַרּבָ   �.ז"תכ טבָ ׁשְ בִּ  ו"כבְּ  ּפְ

  
  

אדֹו  יַרּבִ  ּיָ לֹֹמה ַלּנִ   ל"ַזּצַ  ְרָפֵאל ׁשְ

ָבט תרפ"ה ַהִהּלּוָלא ְליֹום ׁשְ  ט"ו ּבִ
 

יַבת רֹאׁש  ַלִים יֹוֵסף ּפָֹרת ְיׁשִ ירּוׁשָ  ַחְכֵמי ֵלידוֹ ּוִמגְּ , ּבִ
ָחה םׁשָ  נֹוַלד. אצֹובָ ־םֲאַר  ּפָ  רּדוֹ , ֶחֶסתְמי   ְלִמׁשְ

ָ�ה ר ַאְרּבָ ַחת ָ�ׂשָ ּפַ ִמׁשְ , ֲ�ִטיָרהַהּמַ  אדוֹ יָּ ַלנִּ  ּבְ
ֱאָצֵאי י ִמּצֶ מּוֵאל ַרּבִ ַ�ל אדוֹ יָּ ַלנִּ  ׁשְ ִלים' ּבַ . 'ַהּכֵ

ִעירּותוֹ  דֹוָלה תוֹ ָד ָמ ְת ַה בְּ  נֹוַדע ִמּצְ ִפי, ַהּגְ ֵהִעיד ּכְ  ׁשֶ
ִוי ְיִדיד יֹוֵסף יַרבִּ  וֹ בּ ַר  ָ�ָליו ַלִים ד"ַרֲאבַ  ַהּלֵ , ְירּוׁשָ
בִּ  בֶ  יֹותוֹ ְה ׁשֶ ע ןּכְ ֵרה ַאְרּבַ  ֵלילֹות ֶאְצלוֹ  ָלַמד ֶ�ׂשְ
ַהְתָמָדה יםִמ לֵ ׁשְ  ן. ִנְפָלָאה ּבְ  יוׁשָ וּ דּ ִח בְּ  ִהְצַטּיֵ

ְפָלִאים ִקי היָ ָה וְ , תצוֹ לָ ְמ נִּ ַה  יוָת וֹ ׁש ָר ְד בִ וּ  ַהּנִ ם ּבָ  ּגַ
רבַּ  ְסּתָ ם ָ�ַסק, זֹאת ִעם ַיַחד. ּנִ ְגִמילּות ּגַ  ָסִדיםֲח  ּבִ

א'ְר ּוַמ  'ְצָדָקה תַר בְ ֶח  ֶאת ְוָיַסד  ִליםחוֹ  ְלַמַ�ן ּפֵ
ים ַנת. ַוֲ�ִנּיִ ׁשְ ַלִים ָ�ָלה ס"תר ּבִ ד, ִלירּוׁשָ  ִעם ּוִמּיָ

יעוֹ ַה  יץ ֵהֵחל ּגִ יםבָּ  ּתֹוָרה ְלַהְרּבִ ה. ַרּבִ ִחּלָ  ייֵר ִע צְ ִל  ּתְ
ל ּתֹוָרה־ְלמּודּתַ בַּ  ַהּצֹאן ַנת, יםִר כָ וּ בּ ַה  ַדתֲ�  ׁשֶ  ּוִבׁשְ
ה ז"תרס יַבת ְלרֹאׁש  ִהְתַמּנָ " מֹוֵ�ד ֹאֶהל" ְיׁשִ

ַנת. ץ"ֶר ֶא  ְכֵמיְלַח  ׁשְ ּנֹוְסָדה ֵ�תבְּ , ב"תרפ ּבִ  ׁשֶ
יַבת ָרת ְיׁשִ ", ַחי־ִאיׁש ־ןבֶּ "ַה  ַצתֲ� בַּ  הַהְידּוָ�  יֹוֵסף' 'ּפֹ

ה יָבה ְלָראׁשּות ִהְתַמּנָ  בֶר ֶק בְּ  ָהִראׁשֹוָנה, ַהְיׁשִ
ים ָפַרּדִ ֶאֶרץ ַהּסְ ָרֵאל ּבְ ָלה ִיׂשְ ּבְ ּקִ ל ׁשֶ ְלִמיד ּכָ  ּתַ

ׁש  ּקֵ ּבִ לְלִהְת  ׁשֶ י. יָה ֶר ָ� ׁשְ בִּ  ַקּבֵ , היָּ ִט ֲ�  ֶ�ְזָרא ַרּבִ
ָהָיה ַהְנָהַגת ְיִמינוֹ  דיַ  ׁשֶ יָבה ּבְ ִטיָרתוֹ  רּוְלַאַח , ַהְיׁשִ  ּפְ
הִהְתַמ  בִּ , דוֹ ּפֵ ְס ֶה בְּ  ָ�ָליו ָאַמר, ְמקֹומוֹ ־ַ�ל ּנָ  קֹוםְמ ׁשֶ

תוֹ  ּלָ ד  ה םׁשָ  ּגְ  ִמְתַנֵהג ה, ְוָהיָ תוֹ נוּ ָת וְ נְ ַ�  מֹוֵצא ַאּתָ
ְל  ִעם ֲ�ָנָוה ִמיָדיוּתַ דֹוָלה ּבַ בַּ . ּוְבַאֲהָבה ּגְ ׁשַ  ֹקֶדׁש ־תּבְ

ל ָחַלם, ה"תרפ טבָ ׁשְ בִּ  ד"י ּבָ י ַהְמק   סֲ�ֶד  ַאְבָרָהם ַרּבִ
י י ּכִ בלְ  ָנַפל המֹ לֹ ׁשְ  ַרּבִ ּכָ ב, ִמׁשְ הּוא ְוָחׁשַ  ֲחלֹום ׁשֶ

ְוא רה בָ כָּ  ְלָמֳחָרת אּוָלם. ׁשָ י לצֶ ֵא  ַהּנֵ , ַאְבָרָהם ַרּבִ
ַהְרׁשַ  ְוָיַדע ּמַ  אוּ לְ ָמ  םֶר ֶט בְּ ו, יָמ יָ  רַח בְ ִמ בְּ  רַט ְפ נִ  ל"ׁשֶ

ים לוֹ  ִ ָנה ֲחִמׁשּ ּנוּ  רוּ ּמְ ּתַ ׁשְ נִ . ׁשָ ים ִמּמֶ   ׁשֹוִנים. ִחּדּוׁשִ

  
", ָׁשם ָׂשם לֹו ֹחק ּוִמְׁשָּפט ְוָׁשם ִנָּסהּואת הפסוק שבפרשה "

מבאר רבנו בחיי, שהקב"ה לימד את משה רבנו "חכמת 
ם וכוחות שבהם בסגולתם ובטבעם, לפי שיש מהם הצמחי

עשבים מחיים וממיתים ויש מהם מרפאים ויש מהם 
הצמח הזה", אולם אין לסמוך  - ְוָׁשם ִנָּסהּומחליאים, 

עליהם אלא "כי אני ה' רופאך", ולכן גנז חזקיהו את ספר 
הרפואות מפני שהיו מתייאשים מהתורה והמצוות. אך 

ה נח בתיבה, היו עמו שדין התשב"ץ כתב, שכאשר הי
ורוחין שהזיקו לו, עד שבא מלאך אחד ולקח אחד מבני 

עדן, ושם לימדו את כל הרפואות שבעולם, ־נח והביאו לגן
ואותם כתבו בספר, והוא ספר הרפואות שנגנז. גם הרמב"ן 
נוקט בשיטה זו שאין לדרוש ברופאים, "וכן היו הצדיקים 

עוון שיחלו לא ידרשו עושים בזמן הנבואה, גם כי יקרה 
ברופאים, ומה חלק לרופאים בבית עושי רצון ה'?! אחר 

ֵמיֶמי ַוֲהִסֹרִתי ַמֲחָלה ־ַלְחְמ ְוֶאת־ּוֵבַר ֶאתשהבטיח '
כך ־'". אולם הרופא הגדול הרמב"ם, חולק עלִמִּקְרֶּב

ולדעתו אין שום מניעה לאדם להביט בספר  ,בחריפות
, "ומלבד אפסות דבר זה ולשאול ברופאים כדי להתרפא

ומה שיש בו מן ההזיות, הנה ייחסו לחזקיה ולסיעתו 
שהודו לו, סכלות שאין ליחס דוגמתה אלא לגרועים 
שבהמון. ולפי דמיונם המשובש והמטופש, אם רעב אדם 

שמתרפא מאותו הצער הגדול בלי  ,ופנה אל הלחם ואכלו
ספק, האם נאמר שהסיר בטחונו מה'? והוי שוטים יאמר 
להם. כמו שאני מודה לה' בעת האוכל שהמציא לי דבר 
להסיר רעבוני ולהחיותני ולקיימני, כן נודה לו על 
שהמציא רפואה המרפאה את מחלתי כשאשתמש בה. 
ולא הייתי צריך לסתור פירושו לולי פרסומו". במקום 

שמא ישתמשו  זאת הוא מבאר, שחששו של חזקיה היה
אות ויהרגו אנשים אנשים בסמי הרפואה שבספר הרפו

שעיקר ספר הרפואות היה  ,בהם, ולכן גנזו. ועוד מבאר
בדברים שלא התירה התורה להתרפא בהן, וב'מורה 
נבוכים' כתב שהספר היה מעבודה זרה, ללא ספק. 

  והשתמר "ספר רפואות" של הרמב"ם שנדפס בתרס"ד. 
  

ַ"ת  יֹוִסיף ּדַ
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ה ְמלֹא־ַקח ִצְנֶצֶנת ַאַחת ְוֶתן ּמָ   ָהֹעֶמר ָמן־ׁשָ

יֵקי ֵלידוֹ ִמגְּ  דָח ֶא  י היָ ָה , ֹוִליןפבְּ  תַהֲחִסידוּ  ַצּדִ מּוֵאל ַרּבִ ָכה, בארוֹ ִמּקָ  ׁשְ ּזָ ֵצל ףֵפ וֹ ּת ְס ִה לְ  עֹוד ׁשֶ י ּבְ  ָהַרּבִ
ְלִמיָדיו היָ ָה וְ , קְס נְ 'יזֶ לִּ ִמ  ֱאִליֶמֶלךְ  ר' רֹוִבים ִמּתַ ל ַהּקְ ִליןִמּל   'ַהחֹוֶזה' ׁשֶ יֵמי. ּבְ י ַחי, יוָר עוּ נְ  ּבִ  מּוֵאלׁשְ  ַרּבִ

י ַרר ּוְבֵביתוֹ , ְועִֹני ּדַֹחק ַחּיֵ ֶדֶרךְ  ַמְחסֹור ׂשָ א .ַבעֶק  ּבְ הּוא ֶאּלָ  ַאֲהָבהבְּ  ה' ֶאת ְוָ�ַבד, ךְ כָ לְ  ִלּבוֹ  תׁשָ  לֹא ׁשֶ
ִנים ָיִמים ָ�ְברוּ . קָח ַהּדְ  ִמּתֹוךְ  ּתֹוָרה ְוָלַמד, הְוִיְרָא  ה, ְוׁשָ יעוּ  ְוִהּנֵ ה ִהּגִ ּמָ נֹוָתיו ּכַ עֹות. ְרָקןְלִפ  ִמּבְ ּדּוךְ  ַהּצָ  ׁשִ
עוּ  ַרּבֹות ּצְ א, ְלָפָניו ה  ן ֶאּלָ ִצּדָ ּלְ ה ׁשֶ ֶדת ְנדּוְנָיה ִנְדְרׁשָ ּבֶ רּוָטה ֲאִפּלוּ  ָהְיָתה לֹא ְלַמֲ�ָנּה , ְמכ  . יסוֹ כִ בְּ  ַאַחת ּפְ

חֹון הנָ וּ מֱא  דּורֲח  י ָהָיה ּוִבּטָ מּוֵאל ַרּבִ יךְ  ְוהּוא, ׁשְ ֲ�בֹוָדתוֹ  ִהְמׁשִ ִלי ִמיָמהַהּתְ  ּבַ ה ָגהָא ּדְ  ּבְ א, ְוִטְרּדָ ֵני ֶאּלָ ּבְ  ׁשֶ
יתוֹ  וּ  ּבֵ ר, ֶאָחד יֹום. תוֹ וָ לְ ׁשַ בְּ  ִלְראֹותוֹ  ִהְתַקׁשּ ֲאׁשֶ ל ּלוּ כָּ  ּכַ ל ּה ָת נוּ לָ בְ ַס וְ  יןצִּ ּקִ ַה ־ּכָ ִנית ׁשֶ ְמַ�ט ָהַרּבָ  ּכִ

ְנָתה, ּוָפְקָ�ה ה ִעירבָּ  ךָ לְ  ׁש יֶ  ָאח ֲהֵרי. יִת ָ� צָּ ַה  ְלִדְבֵרי ָנא ַמעׁשְ : "ְוָאְמָרה ֵאָליו ּפָ דֹוָלה ַוְרׁשָ  ְוהּוא, ַהּגְ
יר ְפָלג ָ�ׁשִ ּלֹא ַמּדּוַ� . יםבִּ ַר  ְנָכִסים ּוַבַ�ל מ  ְפֶנה ׁשֶ ׁש  ֵאָליו ּתִ אי ֲהֵרי? ֶ�ְזָרתוֹ ־ֶאת ְלַבּקֵ ַוּדַ יב לֹא ּבְ  ֶאת ָיׁשִ
ֶניךָ  ה רוֹ ׂשָ בְּ  ָאִחיו ןכֵּ ׁשֶ , ֵריָקם ּפָ יךְ  ֵלץֵנָא  לֹא ְוָכךְ , ַאּתָ נֹוֵתינוּ  ֶאת ִלְראֹות ְלַהְמׁשִ י". ןָת יבוּ לִ ֲ� בַּ  ּבְ  ַרּבִ

מּוֵאל ה ׁשְ ָ ל ִהְתַקׁשּ ָ�ה ֶאת ְלַקּבֵ רבָ לְ  ִלְפנֹות ַהַהּצָ ה, ָוָדם ׂשָ ט ְוִנּסָ ּמֵ ּתַ ךְ  ְלִהׁשְ ְבֵרי ֵאָליו קוּ זְ ָח  אּוָלם, ִמּכָ  ּדִ
ִנית בַּ  ַ�ד, ָהַרּבָ ים ַלץֱא נֶ  ֹוףּס ׁשֶ ָ�ָתּה ְלַה  ְלַהְסּכִ ֵאין. ּצָ רּוָטה ּבְ ְכַרח, יסוֹ כִ בְּ  ּפְ מּוֵאל יַרבִּ  ה  ה ִלְמּכֹר ׁשְ ּמָ  ּכַ
יתוֹ  ֵמֶחְפֵצי ֵדי ּבֵ ֵמי ֶאת רִלְצּבֹ  ּכְ ִסיָ�ה ּדְ ה ַ�ד ַהּנְ ה, ָהְרחֹוָקה ַוְרׁשָ יַ�  ְוִהּנֵ הַהְמק   ַהּיֹום ִהּגִ ר, ּוֶ ֲאׁשֶ  ָלהגָ ֲ�  ּכַ
ין ְוָהֶ�ְגלֹון, ְלֵביתוֹ  ָסמּוךְ בְּ  ןכֵ ָה  ָ�ְמָדה ְלסּוִסים ְרתּוָמה ָהַרב ִהְמּתִ ֶרךְ  ֶאל ֵאָליו ִיְצָטֵרף ׁשֶ   .ָהְרחֹוָקה ַהּדֶ

י עֹוֵמד מּוֵאל ַרּבִ ָסמּוךְ  ׁשְ יתוֹ  ְלֶפַתח ּבְ זּוָזה ַ�ל ָידוֹ ־ֶאת ִניַח ֵמ , ּבֵ ק, ַהּמְ  ָמה־ְזַמן. יוּפָ ַ� ְר ׂשַ בְּ  ּוִמְתַ�ּמֵ
ךְ  עֹוֵמד הּוא רֹאׁשוֹ , ּכָ ׁשֶ ְר  ּכְ בֹוָתיו קּוַ� ׁשָ  ְוהּוא ןכָּ מ  ַמְחׁשְ קֹומוֹ  רַ� נְ נִ  ּוְלֶפַתע, ּבְ  יוָת בוֹ ְק ִע ־ַ�ל בׁשָ , ִמּמְ

ב ֵ ְסאוֹ ־ַ�ל ְוִהְתַיׁשּ ֵדי ּכִ ֲאָלה"? ְלךָ  ֵאַרע ָמה. "ֹוָרהּת בַּ  ַלֲהגֹות ךְ יְמׁשִ ְלַה  ּכְ ִנית ׁשָ ֲחָרָדה ָהַרּבָ  ָהֶ�ְגלֹון ֵריֲה , "ּבַ
ין עֹוֵמד ה ָאִחיךָ  לֶא  ךְ ֶר ּדֶ לַ  ָלֵצאת רֹוֶצה ְוֵאיְנךָ  ִהְתַנַחְמּתָ  ַמּדּוַ� וּ , ְלךָ  ּוַמְמּתִ ַוְרׁשָ י"? ּבְ מּוֵאל ְוַרּבִ  ֵהֵחל ׁשְ

יב ְדָבִרים ְלָהׁשִ ים ּבִ יִבים ַרּכִ ב־ֶאת ַהְמׁשִ יר ָהָבה: "ַהּלֵ ר ֶאת ךְ לָ  ְוַאְסּבִ ׁשֶ יתֵר . ִתיגָ ְנָה ַה  ּפֵ י, אׁשִ ִמְצוַ  ָנַהְגּתִ  תּכְ
ָא  ל"ֲחזַ  ַהּיֹוֵצא, ְמרוּ ׁשֶ ֵלךְ  ָצִריךְ  ֶרךְ ּדֶ לַ  ׁשֶ קֹונוֹ  ְלִהּמָ ַהְינוּ , ְוָלֵצאת ּבְ ְבּת  ְלִהְתּבֹוֵנן ּדְ ַמֲחׁשַ ׁשֹוֵאל וֹ ּבְ  ֶאת ּכְ
בָּ ַה  ךְ . לֹא אוֹ  ֶרךְ ּדֶ בַּ  ְלַהְפִליג ִאם ה"ּקָ ֱאֶמת ּכָ יִתי ּבֶ י, ָ�ׂשִ זּוָזה ְלַיד ְוָ�ַמְדּתִ ֶפַתח הָ� בוּ ּקְ ַה  ַהּמְ יֵת  ּבְ ֵדי, נוּ ּבֵ  ּכְ
י ךְ ֹפְ ֲה לַ  ַדְעּתִ י ָלֵצאת ילַ ָ�  ִאם בׁשֹ ְח לַ וְ  ּבְ ה. לֹא אוֹ  ְלַדְרּכִ י ְוִהּנֵ ְבּתִ ךְ  ְלַ�ְצִמי ָחׁשַ ? ִלְנֹסַ�  הֹוֵלךְ  ֲאִני ִמי לֶא , ּכָ

ר ְלָאִחי ה ִעירבָּ  ֲאׁשֶ י לֹא ֲהֵרי? ֵמת אוֹ  הּוא ַחי ִאם יֹוֵדַ�  ּוִמי. ַוְרׁשָ ַמְעּתִ ּנוּ  ׁשָ ִנים הזֶ  ִמּמֶ ּכֹות ׁשָ  ְוַאף. ֲאר 
הּוא אֹוֵמר ִמי, הּוא ַחי ִאם יר ֲ�ַדִין ׁשֶ ִפי ָ�ׁשִ ָהָיה ּכְ ָכָסיו ָחִליָלה ָיַרד ְואּוַלי, ָפִניםלְ  ׁשֶ  הּוא ִאם ְוַאף? ִמּנְ
יר ְוהּוא ַחי ּלֹא ִלי בַר ֱ� יֶ  ִמי, ָ�ׁשִ ריִ וְ  ףעֶֹר  ילַ ֵא  ִיְפֶנה ׁשֶ ָ לַ  ַח ֵר וֹ ט ְוִנְמֵצאִתי, ִלי ְתַנּכֵ בָּ ַה  ֲאָבל? ְואׁשּ  הּוא ה"ּקָ

אי ַוּדַ יר ְוהּוא, עֹוָלםלְ  ַחי ּבְ דֹול ָ�ׁשִ ֱאַמר ּגָ ּנֶ ֶסף 'ִלי ׁשֶ ָהב' ְוִלי ַהּכֶ א נֹוַתר ְולֹא, ַהּזָ  ִמּתֹוךְ  ֶאָחד ָסֵפק ֶאּלָ
ת לֹש1ֶ ֵפקֹות ׁשְ ן ִאם, ַהּסְ לּוְלִה  ּבוֹ  ַח טֹ בְ לִ ? ְלָכךְ  ָהֵ�ָצה ּוָמה. לֹא אוֹ  ִלי ִיּתֵ ּלֵ ֶ  הַמ  ְוֶזה, ֵאָליו ְתּפַ הׁשּ  ֶאֱ�ׂשֶ

יָלא, ֵאפֹוא ְהֶיה ּוִמּמֵ רֹום ְיׁשּוָ�ה ילִּ  ּתִ ְמָ�ה". ִמּמָ ִנית ׁשָ ְבֵרי ֶאת ָהַרּבָ חֹון ּדִ ּטָ ל ַהּבִ ֶאְמרוּ , ּה לָ ְע בַּ  ׁשֶ ּנֶ  ׁשֶ
ֱאמּוָנה רּוָחּה  ַ�ד, ְוִנְלֶהֶבת יֹוֶקֶדת ּבֶ ָ�ה ׁשֶ ָתה ְלטֹוב ִלְתִפּלֹוָתיו ִהְצָטְרָפה ִהיא ְוַאף ,ִנְרּגְ כֹות ְוִקּוְ ּפְ ּתַ ׁשְ   . ַהּמִ

ָפר ְוֶאל, רּפָ ְס ִמ  ָיִמים ָ�ְברוּ  מּוךְ  בארוֹ ָק  ַהּכְ ִליןְלל   ַהּסָ יַ�  ,ּבְ ִריץ ִהּגִ יר ּפֹוָלִני ּפָ ָנה הּוא. ָ�ׁשִ  לֶא  רׁשֵ ַהיְ  ּפָ
יתוֹ  ל ּבֵ י ׁשֶ מּוֵאל ַרּבִ ׁש , ׁשְ ֵנס ּוִבּקֵ ר ִעּמוֹ  ְלִהּכָ י" .ְלַדּבֵ ַמְעּתִ י ָ�ֶליךָ  ׁשָ ר ִאיׁש  ּכִ ה ָיׁשָ אִתי ְוָלֵכן, ַאּתָ  ֵאֶליךָ  ּבָ
ֵדי ׁש  ּכְ ךָ  ְלַבּקֵ מּוֵאל יְלַרבִּ  ָאַמר", ךָ ְת ֶ�ְזָר ־ֶאת ִמּמְ ְפּתָ  ׁשְ טַֹח  ּוִמֵהר, עַהּמ  ָבָריו־ֶאת ִלׁשְ ָבר ֶזה: "ּדְ ָקה ִמּכְ  ָחׁשְ

י ה ֶאת ש1ִלְרכֹּ  ַנְפׁשִ ּזָ דֹוָלה ָהֲאח  ְמֵצאתׁשֶ  ַהּגְ ַבֲ�לוּ  ּנִ ל תוֹ ּבְ קֹוִמי ִריץּפָ ַה  ׁשֶ ר, ַהּמְ ָפר ֲאׁשֶ  ִנְמָצא בארוֹ ָק  ַהּכְ
א. ַ�ִין ָ�ֶליָה  לֹוֵטׁש  ֲאִני בַר  ּוְזַמן, זוֹ חוֹ ְמ בִּ  ַא  ֶאּלָ ּה  ְוקֹוץ היָ לְ ׁשֶ  ֲאִני ְויֹוֵדַ� , ֲאִני חלָּ מ  ְמ  סֹוֵחר ןכֵּ ׁשֶ , ּבָ
י, תאוּ ּדָ וַ בְּ  ר ּכִ ֲאׁשֶ ָ�ה ִריץּפָ ַה  ֶאל ָאבֹוא ּכַ ַהּצָ תוֹ  ֶאת ש1 ִלְרכֹּ  ּבְ ּזָ י ִיְדרֹש1 , ֲאח  ּנִ ל ְסכּום ִמּמֶ ְלּפָ  יןְלֵא  ְוָגבֹוּהַ  ְמפ 

ָ ִמ  ךְ ֲ�רֹ  י ּה יָ וְ ׁשּ ל ָהֲאִמּתִ ה ׁשֶ ּזָ ם ןכֵּ ׁשֶ , ָהֲאח  ְרּכָ ל ּדַ חֹוָרה ְמִחיר ֶאת ְלַהֲ�לֹות סֹוֲחִרים ׁשֶ ר ,ַהּסְ ֲאׁשֶ  ֵהם ּכַ
ים י ְמַגּלִ ד ּכִ ִניַה  ַהּצַ ֵ ְנָין ׁשּ י ַרּבֹות. ָברּדָ בַּ  ְמֹאד ְמ�  י ָיַגְעּתִ ְבּתִ יַצד, ְוָחׁשַ ה ֶאת ִלְרּכֹש1 לכַ אוּ  ּכֵ ּזָ ִחיר ָהֲאח  ּמְ  ּבַ

י ּה  ָהֲאִמּתִ ּלָ ַה  ִליבְּ , ׁשֶ ה ִריץּפָ ׁשֶ מּוָסה יִת וָ ְק ּתִ  ֶאת ְיַגּלֶ  יֲאנִ . טֹוָבה ֵ�ָצה יִתיֶהֱ�לֵ  ּוְלַבּסֹוף, אֹוָתּה  ש1ִלְרכֹּ  ַהּכְ
ִליׁש  ָיְדךָ  ַאׁשְ י ָמעֹות ּבְ ת ַהּצֶֹרךְ  ּדֵ ה ִלְרִכיׁשַ ּזָ ה, ָהֲאח  ְפֶנה ְוַאּתָ יַחת ִריץּפָ ַה  ֶאל ּתִ ׂשִ  ךְ ּוְבַמֲהלַ , ִעיםֵר  ּבְ
ָבִרים ְתַ�ְנֵין ַהּדְ ת רבַ ּדְ  ַ�ל ֶאְצלוֹ  ּתִ ה ְרִכיׁשַ ּזָ ה לֹא ְוָכךְ , ָהֲאח  י ִריץּפָ ַה  ְיַגּלֶ ָבר יִד יָ  ּכִ ּדָ  רָת וֹ ַהּמ ־ִמןוּ ". "ּבַ

ן ם", ְלַצּיֵ ָבָריו־ֶאת ִריץּפָ ַה  ִסּיֵ י, "ּדְ ִעְסָקה חּפַ ק  יְ  לֹא ֶחְלְקךָ  ּכִ ם, ּבָ ּלֵ ְדֵמי ָהגּון ְסכּום ְלךָ  ַוֲאׁשַ ּוּוךְ  ּכִ   ".ּתִ

י ּוְבעֹוד מּוֵאל ַרּבִ ב ׁשְ  ךְ וֵּ ַת ְמ  הַנֲ�ׂשָ  ּוֵמֵאיָמַתי ִריץּפָ ַה  ֵאָליו לּפַ ְט נִ  ַמּדּוַ�  ֵמִבין ְולֹא, ְמבּוָכהבִּ  יֹוׁשֵ
ּזֹות ין ֲאח  ִריִצים ּבֵ הְוַה , יםיִּ ִר כְ נָ  ּפָ ָבר ּלָ דֹול ררוֹ צְ  ְלָידוֹ  ַקלׁשָ  ּכְ ל ּגָ ִית ְוָיָצא, ָמעֹות ׁשֶ זֹון ֵמַהּבַ ִחּפָ  ָ�ְברוּ . ּבְ

יק ְוֶטֶרם, ִדיםֲאָח  ָיִמים י ִהְסּפִ מּוֵאל ַרּבִ ֵני ֶאת ְלַחּלֹות ׁשְ ֵדי זוֹ חוֹ ְמ בִּ ׁשֶ  ִריץּפָ ַה  ּפְ  ןִעְניַ בְּ  ּמוֹ ִע  ְלׂשֹוֵחַח  ּכְ
ת ה ְרִכיׁשַ ּזָ טּוַח . ָהֲאח  י ,ָהָיה ּבָ ַא  אבוֹ יָ  ָהאֹוֵרַח  ִריץּפָ ַה  ּכִ ִמים דַח ּבְ ֵדי ַהּיָ ת רבַ ְד בִּ  ְלִהְתַ�ְנֵין ּכְ ה ְרִכיׁשַ ּזָ , ָהֲאח 

ֵביתוֹ  יםבִּ ַר  ָיִמים ִריץּפָ ַה  הֹוִפיַ�  לֹא תוֹ ָ� ּתָ ְפ ַה לְ  אּוָלם הנִ  הּוא. ּבְ  ַאֲחָריו ָחַקר, יוָת בוֹ ְק ִע  רַאַח  תְלִהְתַחּקוֹ  ּסָ
ָבר ָיַדע לֹא דָח ֶא  ַאף אּוָלם, ֹותבּ ַר  ָבר ִציֲח וַ  ּדָ ִריץ ַ�ל ּדָ ׁש  ּפָ ַבּקֵ ּמְ ה ֶאת ש1ִלְרכֹּ  ׁשֶ ּזָ קֹוִמית ָהֲאח  ָבר, ַהּמְ  ְוַהּדָ

גֶ  נֹוַתר א ֶזה ֵאין. "ְוַתֲ�לּוָמה ִחיָדה רֶד ּבְ ָנה ֶאּלָ ַמִיםַה ־ִמן ַמּתָ ָ י ָאַמר", ׁשּ מּוֵאל ַרּבִ  הּוא אּוָלם, ְלַ�ְצמוֹ  ׁשְ
לַֹח  ֲ�ַדִין בֵסַר  צְּ  ָיד ִלׁשְ דֹול ררוֹ ּבַ ִליןִמּל   'ַהחֹוֶזה' וֹ בּ ַר  ִעם ץֵ� וָּ ִה לְ  ְוֶהְחִליט, ַהּגָ ֶרךְ . ּבְ ִליןְלל   בארוֹ ִמּקָ  ַהּדֶ  ּבְ

ד, ְרחֹוָקה ֵאיָנּה  ר ּוִמּיָ ֲאׁשֶ ל ַרְגָליו ָ�ְמדוּ  ּכַ י ׁשֶ מּוֵאל ַרּבִ ֵבית בארוֹ ִמּקָ  ׁשְ ל ִמְדָרׁשוֹ ־ּבְ  ְועֹוד, 'ַהחֹוֶזה' ׁשֶ
ֶטֶרם יק ּבְ ָבר־ֶאת לוֹ  רּפֵ ְלַס  ִהְסּפִ ֲ�ָצתוֹ  ַהּדָ ֹאל ּבַ י הַנֲ�נָ , ְוִלׁשְ ִליןִמּל   ָהַרּבִ ַבת לוֹ  ְוָאַמר ּבְ ּבֹון: "קוֹ חׂשְ ־ּבְ  ַהֶחׁשְ

ָאַמְרּתָ  ֲהֵרי, ְוָנכֹון טֹוב ׁשֶ בָּ ַה  ׁשֶ ֶסף וֹ ְול םיָּ ְוַק  ַחי הּוא ה"ּקָ ָהב ַהּכֶ א נֹוַתר ְולֹא, ְוַהּזָ ל ֶאּלָ ּלֵ ׁש  ְלִהְתּפַ  ּוְלַבּקֵ
ַמע ְוָאֵכן. וּ ֵהיֶמנּ  בָּ ַה  ׁשָ ְתךָ ־ֶאת ה"ּקָ ִפּלָ ַלח ּתְ ה לּוםַהבָּ  ָהאֹוָצר ֶאת ךָ לְ  ְוׁשָ נֹוֶתיךָ  יֵא וּ ׂשּ נִ לְ  ַהּזֶ � "...ּבְ

  
 
 

ְבֵרי ים ֹורָהא ִמּדִ דֹוׁש  ַהַחּיִ ה ַ�ל ַהּקָ ָרׁשָ   ַהּפָ
י, רֹוֲאִני עֹוד -  (יד, כז) ְלֵאיָתנוֹ  ה יִליִחיֵד  ּכִ ּלָ  ִנְקַרע ָהָיה ְסג!

ְרחוֹ ־ַ%לבְּ  ה ,ּכָ ַמֲ%ׂשֶ ין הּוָבא ּכְ ּלִ ח! ַרבִּ  ּבְ ְנָחס יּבְ ן ּפִ  ָיִאיר־ּבֶ
א ּמוֹ ִע  ָנהְת ִה  לֹא ְוִאם ,ְוכּו'  הַמ  ,ַבדְל  ִמְצַרִים ְליֹוְצֵאי ֶאּלָ
ל ּכֹחוֹ  י ׁשֶ ן ְנָחסיּפִ  ַרּבִ לֹום ָ%ָליו ָיִאיר־ּבֶ ָ ר ַהׁשּ ּבֵ  ַ%ל ְלִהְתּגַ

יתֵר בְ  הַמֲ%ׂשֵ  ַנאי ָאֵכן? אׁשִ ְכַל  הּוא ֶזה ּתְ ָנִאים לּבִ  ַהּתְ
ִה  ל־ַ%ל ה' ָנהְת ׁשֶ יתֵר בְ  הַמֲ%ׂשֵ  ּכָ פּוִפים ִלְהיֹות ,אׁשִ  ּכְ

ר לּכֹ  ְוַלֲ%ׂשֹות, יָה ֶל ֵמ ֲ% וַ  ַלּתֹוָרה  ,ֲ%ֵליֶהם ִיְגְזרוּ  ֲאׁשֶ
ם ְלּתָ ֶלת ֲ%ֵליֶהם ּוֶמְמׁשַ ֶמְמׁשֶ  ֶזהָל ְו  .הּוא־ךְ וּ רבָּ  ַהּבֹוֵרא ּכְ

ְמָצא מוֹ  ּתִ ַמִים ֵכן־ּכְ ָ ׁשּ ֶמׁש  ּוַבּכֹוָכִבים ּוָבָאֶרץ ּבַ ֶ  ,ְוָיֵרַח  ּוַבׁשּ
ְלטוּ  יִקים ֲ%ֵליֶהם ׁשָ ּדִ  לֹוַמר ָצִריךְ  ְוֵאין ,ְיִחיִדים ַהּצַ

ר ,יםבִּ ר! ְמ  ֲאׁשֶ ִריָאה ֵ%תבְּ  ָלֶהם ה' ָחַקק ּכַ  סֹוד ְוהּוא, ַהּבְ
ָאַמר ל"זַ  ְוָאְמרוּ  ,'ְוגוֹ  ַיֲ%ֹקב ֲאָך ּבַֹר  אֹוְמרוֹ  דֹוׁש  ׁשֶ  ַהּקָ

ָרֲא  ִמי ,ְלעֹוָלמוֹ  הּוא־ךְ וּ רבָּ  ָרֵאל - ָך ְר ָצ יְ  ִמי ָך ּבְ ל ,ִיׂשְ  ְוַהּכֹ
ֹכַח  ה .ַהּתֹוָרה ּבְ יִציַאת ְוִהּנֵ ָרֵאל ּבִ  לֹא ֲ%ַדִין ְצַרִיםִמּמִ  ִיׂשְ

לוּ  ְבָרִאים ַ%ל תוֹ ָר זֵ גְּ  ְוֵאין ,ַהּתֹוָרה ִקּבְ זֵ  ַהּנִ  לֹא ֶזהָל וְ  ,הָר ּגְ
ים ם ִהְסּכִ ה ְוָטַ%ן ,ָלֶהם קֵל ָח ֵל  ַהּיָ ה ְלֹמש0ֶ  ִנְבֵראָת  ַאּתָ
י ִ ׁשּ ִ ׁשּ י,בַּ  ַוֲאִני ּבַ ִליׁשִ ְ י זֶמ ֶר  ֶזה ׁשּ ן ֵאינוֹ  ּכִ ִאם, ּתֹוָרה־ּבֶ  ׁשֶ

ן ָהָיה ה ּתֹוָרה־ּבֶ י ,לוֹ  םֵד וֹ ק הּוא ִהּנֵ  ָקְדָמה ַהּתֹוָרה ּכִ
ּלוֹ  עֹוָלםָל  ם ֶזהָל וְ  .ּכ! , הש0ֶ מֹ  יִמיןִל  ְיִמינוֹ  ְוהֹוִליךְ  ה' ִנְתַחּכֵ

רּוׁש  י הוּ ֶהְרָא  ּפֵ ן הּוא ּכִ ְתַיֵחס ּתֹוָרה־ּבֶ ְכִתיב ָיִמין ָלּה  ַהּמִ  ּדִ
ָרָאהוּ , וּ 'ְוגוֹ  ִמיִמינוֹ  ֶכף ְכׁשֶ ְתַנאי ִנְקַרע דּוִמיָּ  ּתֵ  .ָהִראׁשֹון ּכִ

ל ,ֶזהָל וְ  יק ּכָ יק ַצּדִ ֲ%ֹמד ְוַצּדִ ּיַ ַלת רַאַח  ׁשֶ  ָיִביא ,ַהּתֹוָרה ַקּבָ
ָידוֹ  ַט  ּבְ  ְוִתְמָצא .ְלָפָניו קֵל ָח ֵל  פוֹ כוּ ְל  ֶאָחד חֹוב־רׁשְ

ּלֹא ׁשֶ ּכְ ן ְנָחסיּפִ  יְלַרבִּ  קֵל ָח ֵל  ָרָצה ׁשֶ  הּוֶ ַל ְת ּמִ ַה ְל וּ  ָיִאיר־ּבֶ
ם ּוָפַחד ,ְלקֹוְנסוֹ  ָרָצה ּמוֹ ִע  ּנוּ  ַהּיָ ר :ִמּמֶ יָת  ֲאׁשֶ  'וֹ ְוג ּבוֹ  ִהּכִ

י ,ָ%צּום ְלֵנס ִיְהֶיה ְוֶזה -  (יז, ה) ר ֶזה ּכִ ִים ִהְבִאיׁש  ֲאׁשֶ  ַהּמַ
ְמָצִאים ם םָא ׂשָ ֲ% וַ  ַהּנִ ֹכַח  לעֹ ְפ יִ , ּדָ ה ֶ%ְליֹון ּבְ ּלָ !% ית ּפְ  ֶנְגּדִ
ְמִציא ּיַ ּת  ַמִים ׁשֶ ְפָלאֹות ַהְכָחׁשֹות ֶזהבָּ  ְוֵיׁש . םָהָ%  ֹותִלׁשְ  מ!
דֹות ּגָ י ְלַהְכִחיׁש  ִמיםּכְ ַח ְת ּמִ ַל  ְמנ!  יֵק ֱאלֹ  אֹותְל ּפִ  ֵהם ּכִ
ָרֵאל ה ,ִיׂשְ ַמּטֶ ּבָ  ֶזה ּבְ ֶבת וֹ ּת ְפ ַק ְר ַק  ַקעּתִ  :תרוֹ זָ  ַהחֹוׁשֶ

  
  

בט"ו בשבט תרצ"א, הסתיים המחזור הראשון של 
לו ללמוד בראש השנה תרפ"ד, הדף היומי, אותו הח

לאחר הצעת הרעיון בידי רבי מאיר שפירא ראש 
ישיבת יח"ל, בכנסייה הגדולה של אגודת ישראל 
בט' באלול תרפ"ג. הרעיון התקבל תחילה בספקנות 
בידי חברי הוועדה המכינה, אולם בשעה שהציגו 
לציבור הנאספים, קמה התרגשות באולם וכולם 

מתם לרעיון כביר זה. רבי מחאו כף והביעו את הסכ
מאיר שפירא עצמו תכנן תחילה להציע את הרעיון 
לצעירים בלבד, והפתעתו היתה גדולה כאשר עם 
ישראל כולו קיבל את הרעיון, ומאז ועד היום 
מתגבר קול התורה ורבים הוגים בדף היומי. המחזור 
השני הסתיים בכ"ח בסיון תרצ"ח, על סיפה של 

  חסרונו של היוזם הגדול. השואה האיומה, והורגש
�  

בי"ח בשבט תקע"א, רכשה משפחת עולים שהגיעה 
מווילנא שנה לפני כן, בית בעיר העתיקה צפת. על 
משפחה זו נמנו שלושה דורות, רבי שלמה פ"ח 
רוזנטל ואשתו, הוריו רבי ישראל ואשתו, וכן בנם 
הקטן יצחק שהיה כבן שבע בעלייתו. כעשרה 

בני המשפחה את נכסיה  חודשים לאחר מכן, מכרו
ועברה להשתקע בירושלים עיר הקודש, ובכך היתה 
כנראה המשפחה האשכנזית הראשונה שהשתקעה 
בעיר, והניחו בה את היסוד להתחדשות היישוב. שם 
המשפחה פ"ח הוא נוטריקון של 'פיתוחי חותם', 

יד ־שם אומנותו של רבי שלמה שהיה אומן־על
תל המערבי בחריטה על כלים, עם תבנית הכו

והמקומות הקדושים בארץ ישראל. מלבד זאת היה 
אחד מהעסקנים הגדולים של ירושלים ואף שימש 
כשד"ר למענה. בנו רבי יצחק, היה נציגו של השר ר' 
משה מונטיפיורי בהקמת שכונת "משכנות שאננים", 
השכונה הראשונה מחוץ לחומות העיר העתיקה, 

  בשכונה. הקמח המפורסמת ש־ואף ניהל את טחנת

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ

 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

 
ים מֹותְרׁשוּ  יּדֹוְרׁשֵ  יוּ ָה  ךְ כָּ  סּוק־ֶאת ְמָפְרׁשִ ֹמּדוּ " ַהּפָ יף ְולֹא ָבעֶֹמר ַוּיָ ה ֶהְעּדִ ְרּבֶ ְמִעיט ַהּמַ  לֹא ְוַהּמַ

ךְ  - " ָלָקטוּ  ָאְכלוֹ ־ְלִפי ִאיׁש  ֶהְחִסיר ה ִהיא ּכָ ּדָ ִעְניְ  ַהּמִ ַאף, ָהָאָדם תַס ְרנָ ּפַ  ינֵ ּבְ ִריךְ  ׁשֶ ּצָ ל ׁשֶ ּדֵ ּתַ  ְלִהׁשְ
ה אּוָלם, ּה ַמֲ�נָ לְ  ְרּבֶ לּות ַהּמַ ּדְ ּתַ ִהׁשְ י רֵת וֹ י ּבְ ְרָנָסה ְלַ�ְצמוֹ  מֹוִסיף לֹא, ִמּדַ דֹוָלה ּפַ ְמִעיט, רֵת וֹ י ּגְ  לֹא ְוַהּמַ

לּום ְלַ�ְצמוֹ  ַמְחִסיר א, ּכְ ִפי, טוּ ָק לָ  ָאְכלוֹ ־ְלִפי ִאיׁש  ֶאּלָ ְגזַ  ּכְ ּנִ ָנה ֵמרֹאׁש , ָ�ָליו רׁשֶ ָ ָנה רֹאׁש  ְוַ�ד ַהׁשּ ָ   . ַהׁשּ
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י יַ�  בוֹ לּ לֶּ ִמ  דוִ ּדָ  ַרּבִ ַ�ם ִהּגִ ֹמֶרת ַאַחת ְלִעיר ּפַ ַאׁשְ ם  ָרָאה תוֹ יָא לִ ְפ לִ וְ , ַהּבֶֹקר ּבְ ִהיא  ַאַחת ֲחנּותׁשָ ׁשֶ ּכְ
תּוָחה טּוַח . ִלְרָוָחה ּפְ י, ָהָיה ּבָ ַ�ל ּכִ ָבר ַהֲחנּות ּבַ ים ּכְ ּכִ ֵדי ַלֲחנּותוֹ  ְוָהַלךְ  קּום ִהׁשְ ּה  ִלְלֹמד ּכְ ְמנּוַחת ּבָ  ּבִ

ה ֶדםקֹ  ַ�תַהּדַ  ִפּלָ ׁש , ַהּתְ ָ  ְיהּוִדי ִלְראֹות ֵ�יָניו־ֶאת ְלָהִזין ּוִבּקֵ ַתלְ  ּוַ� קַהׁשּ ֲחנּותוֹ  מּודוֹ ּבְ  עתוֹ ּתָ ְפ ַה לְ  ַאךְ . ּבַ
ַ�ל ֶאת ָרָאה, ְוַאְכָזָבתוֹ  ין לֵט בָּ  עֹוֵמד ַהֲחנּות ּבַ ָ�ה ךָ ְת נוּ ֲח ־ֶאת ַח ּתֹ ְפ לִ  ָרִאיָת  ָמה. "ְלקֹוִנים ּוַמְמּתִ ׁשָ  ּבְ

ֶמתמ   ּכֹה הְוַה , לוֹ ָא ׁשְ "? ְקּדֶ יב ּלָ י ֵהׁשִ ְרָנָסתוֹ  ּכִ חּוָקה ּפַ ים יםנִ וָ נְ ֶח ׁשֶ  ןוָ יכֵּ , ּדְ  ַהּקֹוִנים ַ�ל ִמְתָחִרים ַרּבִ
ַ�ּטִ  ִעיר יםַהּמְ ּבָ ים ֶהְחִליט ְוָלֵכן, ׁשֶ ּכִ ֵדי, ָהֲאֵחִרים ִלְפֵני תוֹ נוּ ֲח ־ֶאת ַח ּתֹ ְפ לִ וְ  קּום ְלַהׁשְ  ֵאָליו ִלְמׁשֹךְ  ּכְ

ל־ֶאת ַמע. ָהִראׁשֹוִנים ַהּקֹוִנים ּכָ י ׁשָ ָבִרים־ֶאת דוִ ּדָ  ַרּבִ ְוא: "ְוָאַמר ָיָדיו אׂשָ נָ , ַהּדְ יֵמי ָלֶכם ׁשָ ּכִ  ַמׁשְ
ָחר. ֵמַהֲחנּות אצָ יָ וְ ", קּום ר יֹוֵתר ְמא  ָבר־ֶאת ָהִאיׁש  ִסּפֵ ַבע ֲאִני מּוָכן ִצְדִקי ןֵה בְּ : "ְוָאַמר, ַהּדָ ָ , ְלִהׁשּ

ל ּכָ י ְולֹא, ַלֲחנּוִתי ֶאָחד קֹוֶנה ֲאִפּלוּ  ִנְכַנס לֹא ,יֹום אֹותוֹ ־ׁשֶ אֹותוֹ  ִהְרַוְחּתִ רּוָטה ֲאִפּלוּ  יֹום ּבְ     ..".ַאַחת ּפְ
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ל תוֹ יבָ יׁשִ בִּ  ים ץֵפ ָח "ֶה  ׁשֶ ַרּדִ " ַחּיִ ְלִמיד ָלַמד, יןּבְ ִהְפִליג ֶאָחד ּתַ יתוֹ ־ֶאת ֵהִקים לֹא ַוֲ�ַדִין ִניםׁשָ בְּ  ׁשֶ . ּבֵ
ַ�ם ים ץֵפ ָח "ֶה  ִמינוֹ ִהזְ  ּפַ ָפָניו ְוָתַמּה " ַחּיִ ִית ּוְלָהִקים גוֹ וּ וּ זִ ־ֶאת ִלְמצֹא ִלּבוֹ  נֹוֵתן ֵאינוֹ  ַמּדּוַ�  ּבְ  ּבַ

ָרֵאל ִיׂשְ יב ּבְ ְלִמיד. ֵהׁשִ י ,ָטַ�ןוְ  ַהּתַ שׂ  הּוא ּכִ ּדּוךְ  ְמַחּפֵ ֶזה ׁשִ ב נוֹ ְת חוֹ ׁשֶ , ּכָ  ָסמּוךְ  ְלַהֲחִזיקוֹ  ִיְתַחּיֵ
ִנים ָחֵמׁש  ָפחֹותלְ  ְלָחנוֹ ׁש  ־ַ�ל ַמן ׁשָ ֵדי, ּוָאיוִנׂשּ  ִמּזְ ּלֹא ּכְ ְמָלאָכה ַלֲ�ֹסק ִיְצָטֵרךְ  ׁשֶ  ְויּוַכל ְלַפְרָנָסתוֹ  ּבִ

ָנה. ַהְפָרָ�ה ְללֹא ִלְלֹמד ים ץֵפ ָח "ֶה  ֵאָליו ּפָ ה, ִלי ָנא רמֹ ֱא : "וֹ לָא ׁשְ וּ " ַחּיִ ּמָ ִנים ּכַ ה ׁשָ ֵ� ְמ  ַאּתָ ְהיוּ  רׁשַ ּיִ  ׁשֶ
יךָ  יֵמ יְ  ַמּה "? ַחּיֶ חּור ּתָ ֵאָלה־ַ�ל ַהּבָ ְ ְמבּוָכה ְוָאַמר, ַהׁשּ ֶלךְ  דוִ ּדָ  ֲהֵרי: "ּבִ ים ָאַמר ַהּמֶ ְתִהּלִ נֹוֵתינּו ־ְיֵמי' ּבִ ׁשְ

ָנה מֹוִנים ׁשָ ְגבּורֹת ׁשְ ָנה ְוִאם ּבִ ְבִעים ׁשָ ים ץֵפ ָח "ֶה  לוֹ  ֶהֱחִזיר". 'ָבֶהם ׁשִ ְרֵנס ֵאפֹוא ְוֵכיַצד": "ַחּיִ ְתּפַ  ּתִ
יל ים ִמּגִ לֹש1ִ ם ְלַאַחר, ֹוִניםמׁשְ  ְוַ�ד ׁשְ ַסּיֵ ּתְ נֹות ֶאת ׁשֶ ל ט'עְס 'ּקֶ ַה  ׁשְ ְלִמיד ֵהֵחל"? חֹוֶתְנךָ  ׁשֶ  ַהּתַ

ק ַה  ְויֹוֵדַ� , ַמֲאִמין ְיהּוִדי ֲאִני ֲהֵרי: "ְולֹוַמר ְלִהְצַטּדֵ בָּ ׁשֶ ְרֵני ְמַפְרֵנס ה"ּקָ יֵצי ְוַ�ד ְרֵאִמים ִמּקַ נִּ  ּבֵ ", יםּכִ
ד ים ץֵפ ָח "ֶה  ִסיקוֹ ִהְפ  ּוִמּיָ ְגָ�ָרה "ַחּיִ ְמעוּ : "ְוָאַמר לֹו ּבִ ֶ  הַמ  ָאְזֶניךָ  ִיׁשְ יךָ ׁשּ ר ּפִ יל ִמ  !ְמַדּבֵ יםּגִ לֹש1ִ  ְוַ�ד ׁשְ

ָנה ֹוִניםמׁשְ  ה ׁשָ בָּ ַה ־ַ�ל סֹוֵמךְ  ַאּתָ ְך לְ  ְוִאּלוּ , ה"ּקָ ִנים ָחֵמׁש ֶמׁשֶ ָ רֹובֹות ַהׁשּ   "...?!ָ�ָליו סֹוֵמךְ  ֵאיְנךָ  ַהּקְ
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ים יֹוֵסף יַרבִּ  ל ּה בָּ ַר , זֹוֶנְנֶפְלד ַחּיִ ַלִים־ׁשֶ ִמיד היָ ָה , ְירּוׁשָ יף ּתָ ּלֹא יובָ ָר קֹ ְמ לִ  ַמּטִ ל ׁשֶ ּדֵ ּתַ  רֵת יָ  ְלִהׁשְ
ה־ַ�ל ּדָ ִעְניְ  ַהּמִ ְרָנָסה ינֵ ּבְ א, ּפַ ה ה'וַ , ֲ�ֵליֶהם לָט וּ ַהּמ  ֶאת ַיֲ�ׂשוּ  ֶאּלָ ָרָכה־ֶאת ֲ�ֵליֶהם ְיַצּוֶ  ָחִביב ְוָהָיה. ַהּבְ

לוֹ ְמ  ָ�ָליו ל ׁשָ ים ץֵפ ָח "ֶה  ׁשֶ ִה ", ַחּיִ ל ֶאת ילׁשִ ְמ ׁשֶ ּדֵ ּתַ ׁשְ י יֹוֵתר ַהּמִ ַכר ְלֶאָחד, ְלַפְרָנָסתוֹ  ִמּדַ ּמָ  ַיִין ׁשֶ
דֹוָלה יתבִ ָח ֵמ  ָהְיָתה ּגְ ֲחנּותוֹ  ׁשֶ ה, ּבַ ּנָ ְרָנָסתוֹ ־ֶאת ָמָצא ּוִמּמֶ ַ�ם. ּפַ א, ַאַחת ּפַ ׁש  ֶאָחד ִאיׁש  ֵאָליו ּבָ ּקֵ ּבִ  ׁשֶ
ּנוּ  ִהְתלֹוֵצץלְ  יל לוֹ  ָיַ�ץוְ  ,ִמּמֶ ְתִקין ְיֵדי־ַ�ל, יוָח וָ ְר  ֶאת ְלַהְכּפִ ּיַ ֶרז ׁשֶ ֵדי ָחִביתבֶּ  ףנֹוָס  ּבֶ ְהֶיה ּכְ ּיִ  ַיִין לוֹ  ׁשֶ

ֵדי רֵת וֹ י ַרב ִחּבּוק תבֶ ׁשֶ לָ  ְולֹא ,ָלאָכהְמ בִּ  קסֹ ֲ� לַ  אֹוָתם זֵר זָ ְמ  ָהָיה ,ֵמִאיָדךְ  ךְ ַא . ..ִלְמּכֹר ּכְ  ָיַדִים ּבְ
יןוּ  בֹוא תוֹ ָס נָ ְר ּפַ ׁשֶ  ְלַהְמּתִ י, ֵמֵאֶליָה  ּתָ ִלים־ֶאת רִליצֹ  ָאָדםָה ־ַ�ל ּכִ ֵדי ַהּכֵ חּולׁשֶ  ּכְ ֶהם ּתָ ְרכַּ  ּבָ   . ה' תּבִ

�  
ָרעֹות ילֵ וֹ צּ נִּ ִמ  דָח ֶא  י, ֶחְברֹוןבְּ  ט"ּפַ ְר ּתַ  ּפְ ָהָיה, ּכֵֹהן ּדֹב ַרּבִ ְלִמיד ׁשֶ ְפָלג םָחכָ ־ּתַ ׁש , מ  ּקֵ  ְפִליגְלַה  ּבִ

ֵדי ְלָאֶמִריָקה ָנה, תוֹ יָא צִ יְ  ֶטֶרם. ּתֹוָרִנית הָר ׂשְ ְלִמ  םׁשָ  ֹותְלִהְתַמנּ  ּכְ , ֵאָלהׁשְ בִּ  קֹוְטֶלר ַאֲהרֹן יְלַרבִּ  ּפָ
זוֹ  ְנִסיָ�ה ֵאין ַהִאם ְסִתיָרה עֹוֶמֶדת ּכָ ל ַהְידּוִעים ָריוִלְדבָ  ּבִ ַ�ל ׁשֶ ָבבֹות חֹובֹות" ּבַ  ַ�רְלׁשַ  ִתיָחהּפְ בַּ " ַהּלְ

חֹון ּטָ ר הּוא םׁשָ , ַהּבִ רּוׁש  ַ�ל ְמַסּפֵ ַדד ֶאָחד ּפָ ּנָ ֶאֶרץ ְלַפְרָנָסתוֹ  ׁשֶ ַגׁש  ּוְבַדְרּכוֹ , ְרחֹוָקה ּבְ ף ּפָ ֵ  ֶאָחד ְמַכׁשּ
עֹוֵבד ַ�ל ָ�ָליו ְוִלְגֵלג ַה . ֱאִליִלים־ֲ�בֹוַדת ׁשֶ הּוְכׁשֶ ר, עֹוֵבד הּוא ִמי ֶאת לוֹ ָא ׁשְ  ּלָ רּוׁש  לוֹ  ִסּפֵ  הּוא יכִּ  ַהּפָ
בָּ ַה ־ֶאת עֹוֵבד הּוא ה"ּקָ ָצא ַ�ל ָ�ָליו ִלְגֵלג ָנְכִרי ְואֹותוֹ , לוֹ כיָ  לְוכֹ  ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ׁשֶ ּיָ שׂ  ׁשֶ  ֶאת ְלַחּפֵ

ְרָנָסתוֹ  ים ּפַ ְרַחּקִ ּמֶ עוּ  יוָק לֹ ֱא  ַ�ל ּוָבַטח ָסַמךְ  ְולֹא ,ּבַ ַסּיְ ּיְ ִעירוֹ  ׁשֶ ַמע. ּבְ רּוׁש  ׁשָ ְבֵרי ֶאת ַהּפָ , ָכָחהַהּתוֹ  ּדִ
חֹון ְלֵביתוֹ  בְוׁשָ  ִבּטָ אן. 'הבַּ  ָמֵלא ּבְ ׁש  ּוִמּכָ י ָחׁשַ א, ּדֹב ַרּבִ ּמָ ּום, ְלָאֶמִריָקה תוֹ יָ� ִס נְ בִּ  ֵיׁש  ׁשֶ  םגָ ּפְ  ִמׁשּ

חֹון ּטָ ּבִ ֵביתוֹ  תבֶ ׁשֶ לָ  ְוָ�ָליו ּבַ י אּוָלם. ּבְ יב ַאֲהרֹן ַרּבִ י, לוֹ  ֵהׁשִ ָבִרים ֵאין ּכִ הוּ ־ֶאת סֹוְתִרים ַהּדְ  ןכֵּ ׁשֶ , ַמֲ�ׂשֵ
רּוׁש  אֹותוֹ  ִלי ָהְרחֹוָקה ְלַדְרּכוֹ  ָיָצא ּפָ ה ּבְ ָרה ִסּבָ רּוָרה ּוַמּטָ ָבר הְוׁשֹונֶ , ּבְ ר ַהּדָ ֲאׁשֶ  הָר ׂשְ ְלִמ  יֹוֵצא ָהָאָדם ּכַ

רּוָרה ָכךְ  ְוֵאין, הִוידּוָ�  ּבְ ִגיָמה ׁשּום ּבְ ִמ  ּפְ חֹון תּדַ ּבְ ּטָ ה ְוָאְמָנם .ַהּבִ ֹוֵא  ָ�ׂשָ ן לַהׁשּ ְרּכוֹ  ְוִהְצִליַח  ,ּכֵ   . ּדַ
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י ַ�  ַרּבִ ָראִלי ְנדְפַריְ  ְיהֹוׁש  ְרֵנס, ִמּקְ ָהְיָתה עֹורֹות ֵמֲחנּות ִהְתּפַ ַבֲ�לוּ  ׁשֶ יַ� , ֶאָחד יֹום. תוֹ ּבְ הוּ ־ןאָמ  ִהּגִ  ּדְ
ִח  עֹורֹות ִלְמּכֹר ֵהֵחל הּוא ְוַאף, תוֹ נוּ ֲח  ַתחּפֶ  מּול ִמְתָחָרה ֲחנּות ּוָפַתח ּבָ דוֹ  יםְמׁש  ָראוּ . לוֹ  הֶמ ּבְ ׁשֶ  ּכְ

ֵני זֹאת יתוֹ ־ּבְ ל ּבֵ י ׁשֶ ַ�  ַרּבִ ם ִנְבֲהלוּ , ְיהֹוׁש  ׁשוּ  ְלַנְפׁשָ א ְוָחׁשְ ּמָ הַה  גיּסִ יַ  ׁשֶ בּוָלם־ֶאת ּלָ  ֶאת ְוִיְגזֹל ּגְ
יַ�  הּוא אּוָלם. םָת ָס ְרנָ ּפַ  ים ֶכםלָּ  הַמ : "ְוָאַמר רּוָחם־ֶאת ִהְרּגִ ׁשִ בָּ ַה  ַוֲהֵרי? חֹוׁשְ  ֶאת ּוְמַפְרֵנס ןזָ  ה"ּקָ

רּוָאיו כ ִמי ְוֵאין, ּבְ ּיָ י ָלַקַחת לוֹ ׁשֶ ּנִ ֶ  הַמ  ִמּמֶ ְקַצבׁשּ ַמִים ִלי ה  ָ ׁשּ ָלל ָלנוּ  ֵאין ְוַאף, ּבַ  ׁשּום ַלֲ�ׂשֹות ּכְ
לּות ּדְ ּתַ ֶ  הִמּמַ  רֵת וֹ י ִהׁשְ ינוּ ׁשּ ר ְרָגִעים רַח ּוְלַא ". ּכֹה־ַ�ד ָ�ׂשִ ו ֲאִני רֹוֶאה: "ְוָאַמר הֹוִסיף ִמְסּפָ , ַ�ְכׁשָ
קֹום ַהּמָ ה ׁשֶ ִחים עֹורֹות ִלְמִכיַרת ַמְתִאים ָמקֹום הּוא ַהּזֶ ּבָ אֹותוֹ  ךְ כָ לְ  היָ ּוְרָא , ְמׁש  ַתח ָאָדם ׁשֶ  הּוא ַאף ּפָ

זוֹ  ֲחנּות אן ּכָ ן־ְוִאם, ּכָ יל ָ�ֵלינוּ  ּכֵ ּמּות ֶאת ְלַהְכּפִ חֹוָרה ּכַ ֲחנּות ַהּסְ ה ָאַמר". ּבַ ֶלא הּוְלַמְרבֵּ , ְוָ�ׂשָ  ַהּפֶ
ָלם ָלֶהם ֵהִאיר ִכְפַלִים ַמּזָ ַ�  יְלַרבִּ  ְוַגם, ּבְ ְרָנָסה ָהְיָתה, נוֹ כֵ ׁשְ לִ  ְוַאף ְיהֹוׁש  ַהְרָחָבה ּפַ ִכיַרת ּבְ   .  ָהעֹורֹות ִמּמְ

�  
  

ָדהּבַ  ל ַהּגָ ַסח־ׁשֶ ה, ִאיםנָּ ּתַ  תֶק לֹ ֲח ַמ  מּוֵבאת ּפֶ ַכּמָ ְצִריִּ  קוּ ָל  ַמּכֹות ּבְ ִמְצַרִים יםַהּמִ ם־ְוַ"ל ּבְ ם, ַהּיָ ֵני? ָברּדָ ּבַ  ְלקוּ ֶנְח  ָמה ּוְלׁשֵ ָבר ִמּפְ ּכְ ל' נוּ ְח ַט ְב ה#  ׁשֶ ֲחָלה־ּכָ  ַהּמַ
ר י־ֲאׁשֶ ְמּתִ ים־לֹא ְבִמְצַרִים ׂשַ ְקׁשוּ  ְוָלֵכן, 'ָ"ֶליךָ  ָאׂשִ ְצִריִּ ־ַ"ל ַמֲחלֹותְועֹוד  עֹוד ְלהֹוִסיף ּבִ אֹוָתן, יםַהּמִ ּבָ ַה  ָיִביא לֹא ׁשֶ  רבי צמח מאזוז נר"ו)(... ןֶה ֵמ  לֵצ נָּ נִ וְ , ינוּ ָ"ֵל  ה"ּקָ

  
ַמֲחזֹוֵר  נַ  יּבְ ּכְ ּיּוִטים עוּ ּקְ ּתַ ׁשְ נִ  זַאׁשְ  יםנִ ָט יְ ּפַ ל ׁשֶ  ׁשֹוִנים ּפִ

ּיּוֵט  ּוָבֶהם, ַקְדמֹוִנים ְקָרִאים ן'ַפ וֹ 'א יּפִ ּנִ ן ׁשֶ ם־ַ"ל ּכֵ  ׁשֵ
ּמֹוִפיִעים ְתִפּלַ  ׁשֶ ֲחִרית תּבִ  יםנִּ ַפ וֹ ְוָהא" ִמיַרתֲא  ִלְפֵני, ׁשַ

ּבְ " ַהּקֶֹדׁש  ְוַחּיֹות ת ׁשֶ ַ"ם. רֵצ יוֹ ִבְרּכַ אוּ , ּפַ ת ֵניּבְ  ּבָ  ְקִהּלַ
םַר  לֶא  אזָ יְ ַמ ְר ווֹ  ים ָיִאיר יַרּבִ  ,ּבָ ַ"ל ְך ַר ָכ ּבָ  ַחּיִ  תַחוֹּ " ּבַ

ָפָניו ְמהוּ ְוָת ", ָיִאיר ִביִעי יֹום ׁשֹוֶנה ַמּדּוַ"  ּבְ ל ׁשְ ַסח־ׁשֶ  ּפֶ
ַא  ְ ִחיד ּואם, ְוהיִד ֹוֲ" ּמ ַה  רִמׁשּ ת ַהּיָ ִפּלַ ּתְ ֲחִרית ׁשֶ  וֹ בּ ׁשֶ  ׁשַ

ּיּוט ֶנֱאַמר לֹא ים ָיִאיר יַרּבִ  הַנֲ"נָ  .ֶזה ּפִ , ֲאָתר־ַ"ל ַחּיִ
ַצחּות ְוָאַמר סּוק ֲהֵרי: "ּבְ ת הּוא ְמֹפָרׁש  ּפָ ָפָרׁשַ ּלַ  ּבְ ׁשַ , חּבְ
ֲהֵרי ָבר ָהָיה ּוָמַתי, ן'ֹאַפ  תֵא  רַס יָּ 'ַו  ּבוֹ  ֶנֱאַמר ׁשֶ ? ַהּדָ

ְקִריַ"ת ִביִעיּבִ ֵאַרע ׁשֶ  ףסוּ ־םיַ  ּבִ ל ׁשְ ַסח־ׁשֶ   "...ּפֶ

  

  

  
ט חֹק לוֹ  םׂשָ  םׁשָ " סּוקַהּפָ ־ַ"ל ּפָ ִ ַר  ְמָפֵרׁש " ּוִמׁשְ : י"ׁשּ

ָמָרה" ּיֹותָר ּפָ  תִמְקַצ  ָלֶהם ָנַתן ּבְ ל ׁשִ  ּתֹוָרה־ׁשֶ
קוּ  ְתַ"ּסְ ּיִ ֶהם ׁשֶ ת, ּבָ ּבָ  ּוַבַ"ל", יִניןְוִד  הּמָ ֲאד#  ּוָפָרה ׁשַ

ַבת ֶזהָל  ֶרֶמז ָמָצא ַהּטּוִרים ּתֵ ה ם''ׁשָ  ׁשֶ ִגיַמְטִרּיָ ָרה ּבְ  ּפָ
הֲאד#  ר ָלֵ"ץ ּדֹוָמה ְוִהיא, ּמָ יק ַהּמַ ִהְמּתִ ִים ׁשֶ  ְוַאף, ַהּמַ

ֵמִאים־ֶאת ְמַטֶהֶרת ִהיא ֵפרּוׁש  מּוָבא ְוֵכן, ַהּטְ ֲ"ֵלי ּבְ  ּבַ
ָבִרים קֹורְמ . ַהּתֹוָספֹות , ַסְנֶהְדִריןּבְ  ל"ֲחזַ  יֵר ְב ִמּדִ  ַהּדְ

ָרה לֹא םׁשָ  אּוָלם ְזּכְ ָרה ה# ה ּפָ ּמָ ים, ֲאד#  וּ אְל נִ  ְוַרּבִ
יָרּה  ַמּדּוַ"  ְלָהִבין ִ ַר  ִהְזּכִ אן י"ׁשּ ת ְוִאּלוּ , ּכָ ָפָרׁשַ  ּבְ

ִטים ּפָ ִהְצַטּווּ ְמָפֵרׁש  ִמׁשְ ּבּוד ַ"ל ׁשֶ  ְוַאף, םֵא ָו  ָאב־ּכִ
הֹוִסיפוּ  זּוָטא' עֹוָלם־רֶד 'ֵס ּבְ  בֹות ֶאת ׁשֶ ָרה ַהּתֵ  ּפָ

ה ּמָ א ֶזה ֵאין, ֲאד# ֶחֶרת הֹוָסָפה ֶאּלָ י־ַ"ל ְמא# ִ ַר  ּפִ  י"ׁשּ
אן ָלל מֹוִפיַ"  לֹא הּוא קֹורּמָ ּוַב , ּכָ ַתב ְוָלֵכן. ּכְ  ּכָ

ִמיָמה' הָר 'תוֹ ּבְ  ְפָלה, ּתְ ּנָ ִדְבֵרי רֵפ וֹ ס ָטעּות ׁשֶ ִ ַר  ּבְ  י"ׁשּ
ב קֹורּמָ ּוַב  ַהּכַ  א"כ ִנְכּתַ ׁשֶ ּבּוד ַ"ל ָנהּוָ ּכְ , ָאב־ּכִ

יִקיםְו  ְעּתִ ָרהּוֵפְרׁשּוהּו  א"פ ְוָכְתבוּ  ָטעוּ  ַהּמַ הֲאד#  ּפָ   . ּמָ

  
ָרֵאל�  ֵני ִיׂשְ יַ� ֶאת־ּבְ � ּבִ ַ� ִהׁשְ � ּבֵ     (יג, יט) ַהׁשְ

ֵני ָכְך ְל  ְך ִנְסַמ  ּבְ ָרֵאל ׁשֶ ים ָיְצאוּ  ִיׂשְ ׁשִ ֵני, ֲחמ#  ִמּפְ
ְרׁשוּ  ּדָ ָ"ה ֶאָחד קֶל ֵח  ַרקׁשֶ  ל"ֲחזַ  ׁשֶ  ָיְצאוּ  ֵמַאְרּבָ

ְצַרִים ָאר, ִמּמִ ְ ת ֵמתוּ  ְוַהׁשּ ַמּכַ ְך  ּבְ ן־ְוִאם, חֹש9ֶ  נֹוַתר ּכֵ
ָהל ִמעּוט ַרק יָלא ַהּקָ לֹו תָ" וּ בׁשְ  ָלהְט ּבָ  ּוִמּמֵ , יֹוֵסף ׁשֶ

ֲהֵרי יַ"  ׁשֶ ּבִ ל ֶאת ִהׁשְ ָהל־ּכָ  ל"ֲחזַ  ָאְמרוּ ְכָבר וּ , ַהּקָ
ֶכת ּבְ  מּוָרהַמּסֶ ּכַ  ּתְ רׁשֶ ר ֲאׁשֶ ּיֵ ּתַ ּבּור ִמעּוט ִנׁשְ  ֵאין ַהּצִ

א ָלֶהם ין ֶאּלָ ְבחוֹ  ְוֶזה, ְיִחיִדים ּדִ ל ׁשִ ה ׁשֶ , נוּ ַרּבֵ  ֹמש9ֶ
ֲאִפּלוּ  ַדע ׁשֶ ּיָ בּוָ"ה ׁשֶ ְ ַהׁשּ ֵטָלה ׁשֶ אנָ , ּבְ  מֹותְצ ַ"  ֶאת ׂשָ

בֹות תמוֹ ָ" ְט מ#  ְוָלֵכן. יֹוֵסף יַ�  ַהּתֵ � ּבִ ַ� ִהׁשְ � ּבֵ  ַהׁשְ
ַקְדָמא בּוָ"ה, ׁשֶ ְזָלאְוַא  ּבְ ְ ָבר ַהׁשּ  ֹקֶדם ָלהְט ּוָב  ָהְלָכה ּכְ

ה, ָלֵכן ה ּוֹמש9ֶ וּ  ִלְפִנים ָ"ׂשָ ין ַרתִמׁשּ   יקרא דאורייתא)(. ַהּדִ
�  

ם ֲחֵריֶה� ִים ַאֽ ּו ִמְצַר� פ� ְרּדְ     (יד, ט) ַוּיִ

ַטֲ"ֵמי ִ ַר  ְלִדְבֵרי זּמֵ ְלַר , ְרִביִעי ְזָלאְוַא  ַקְדָמא ּבְ  י"ׁשּ
ַאַח  ָ"ְברוּ  רׁשֶ ה ׁשֶ לֹש9ָ ְבעוּ  ָיִמים ׁשְ ּקָ ֵני ׁשֶ ָרֵאל ּבְ  ִיׂשְ

ֵאיָנם ְוָראוּ , ׁשּובְוָל  ְך יֵל ֵל  אוּ , ְלִמְצַרִים ִריםחֹוזְ  ׁשֶ  ּבָ
ידוּ  ּיֹום ְלַפְרֹעה ְוִהּגִ י, ָהְרִביִעי ּבַ י ּוַבֲחִמיׁשִ ִ ׁשּ  ּוְבׁשִ

יָון, ַאֲחֵריֶהם ָרְדפוּ  ְרעֹה ּוִמּכֵ ּפַ ָליו ׁשֶ ימוּ  ְוַחּיָ  ִהְקּדִ
יגוּ  ָלֵכן, ְמִהירּותּבִ  ְוָהְלכוּ  ִ ֵני ֶאת ִהׂשּ ָרֵאל ּבְ ֲהַגם  ִיׂשְ

ְצאוּ  ּיָ ָ" ַרק  ׁשֶ   טעמי הטעמים)(. ַאֲחֵריֶהם ָיִמים הַאְרּבָ
�  

ר ּו ָבׂשָ$ אְכל% ִים� ּתֹֽ � ַ�ְרּבַ ין ָהֽ      (טז, יב) ּבֵ

ַטֲ"ֵמי י, ןָקטֹ  ףָזֵק  ּבְ ּבָ ַה  ָלֶהם ָרַמז ּכִ ָרֵאל ה"ּקָ , ְלִיׂשְ
ּלֹא א ֹיאְכלוּ  ׁשֶ מוֹ , רׂשָ ּבָ  ִמעּוט ֶאּלָ ְרׁשוּ  ּכְ ּדָ  ַרק ל"ֲחזַ  ׁשֶ
ָכל ָך  תּוַ ַא ־ּבְ   מראה יעקב)(. הּוא ִמעּוָטא -  קַר , ַנְפׁשְ

�  
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