
 

 

  
  
  
  
  
  
  

  
  

דֹות � ִניִנים � ִסּפּוִרים ְוַאּגָ ָראֹות ּפְ  �ַוֲהִליכֹות  ִמּדֹות � ּוַפְרּפְ

  142 'גיליון מס
  3שנה 

  
ֵני ָרֵאל לֹא־ֵהן ּבְ ְמעּו ֵאַלי־ִיׂשְ   )ו, יב( ׁשָ

ָרֵאל תבַ ֲה ַא "ָה  יְז'ִניץ" ִיׂשְ לְלַט  גֵה וֹ נ היָ ָה , ִמּוִ ָכל ּיֵ . ְבִריאּותוֹ לִ  אוֹ בָּ גַּ  ִעם ֶ�ֶרב ּבְ
ַ�ם יַ�  ּפַ ַדְרּכוֹ  ִהּגִ ל ְלֵביתוֹ  ּבְ ׁש , ָהִעיר ייֵר ֵמֲ�ׁשִ  ֶאָחד ׁשֶ ּמֵ ִ ׁשּ ְנק לֵה נַ ְמ כִּ  ׁשֶ  ַהּבַ

קֹוִמי הַה . ַהּמְ ךְ , ּלָ ּיֵ ּתַ ִהׁשְ ילֵ  ׁשֶ ּכִ ל ֵמֲחִסיָדיו ָהָיה ְולֹא ִעירָה  יְלַמׂשְ י ׁשֶ , ָהַרּבִ
לֵּ  י ֶאת ִלְראֹות אִהְתּפַ ׁש  ָהַרּבִ ֵנס ְמַבּקֵ ֵני. ְלֵביתוֹ  ְלִהּכָ ימּוס ִמּפְ ַאל לֹא ַהּנִ  ֶאת ׁשָ
י תוֹ  הַמ  ָהַרּבִ ׁשָ ּקָ י, ּבַ ב ְוָהַרּבִ ָ�ה ְלָחנוֹ ׁש*  ְלַיד ָיׁשַ ה ׁשָ ּכָ ִלי ֲאר* . ְמאּוָמה רבֵּ ְלַד  ּבְ
ן רְלַאַח  י ָקם ִמּכֵ יתוֹ  ְוָיָצא ָהַרּבִ יר, ִמּבֵ ֲאִדיבּות ֹותוֹ ְלַלוּ  ָצאיָ  ְוֶהָ�ׁשִ  ְלַבּסֹוף. ּבַ

ְקָ�ה ל תוֹ נוּ לָ בְ ַס  ּפָ יר ׁשֶ ַאל: "וְ  ֶהָ�ׁשִ י ִלי ִיְסַלחהּוא ׁשָ  אּוָלם, יִת יָה ִמ ּתְ  ַ�ל ָהַרּבִ
ל רוֹ וּ ּק בִּ  ָהָיה ְלֶפֶלא ֵביִתי ַמר ׁשֶ ִלי ּבְ ָאִבין ּבְ יב". ָרתוֹ ַמּטְ  ָהְיָתה ָמה ׁשֶ  לוֹ  ֵהׁשִ
י אִתי: "ָהַרּבִ ֵדי ְלֵביְתךָ  ּבָ ַמּה ". ִמְצָוה םְלַקיֵּ  ּכְ יר ּתָ י ֶהָ�ׁשִ יר ְוָהַרּבִ : ִהְסּבִ

ם, ָאְמרוּ  ַרּבֹוֵתינוּ " ׁשֵ ְצָוה 'ּכְ ּמִ ָבר לֹוַמר ׁשֶ ָמע ּדָ ׁשְ ךְ , ַהּנִ ּלֹא הוָ צְ ִמ  ּכָ  לֹוַמר ׁשֶ
ָבר ֵאינוֹ  ּדָ ָמ  ׁשֶ ֵדי ְלֵביְתךָ  ֵאפֹוא אִתיּובָ , ע'ִנׁשְ ּלֹא ּכְ ֵאינוֹ  רבָ ּדָ  ְלךָ ֶאצְ  לֹוַמר ׁשֶ  ׁשֶ
ָמ  א"... עִנׁשְ ּלֵ יר ִהְתּפַ ׁש  ֶהָ�ׁשִ ִרים ּוִבּקֵ י ַאךְ , ֶהְסּבֵ  ךָ לְ  רֹאַמ  לֹא" ְוָאַמר ָטַ�ן ָהַרּבִ

ָבר ֶאת ֵני, ַהּדָ ךָ  ינִ ַח ְט בְ ּמ* ׁשֶ  ִמּפְ ּלֹא ּבְ ָ  ׁשֶ ׁשּ ָכל". ילַ ֵא  ַמעּתִ י ּכְ ָהַרּבִ ׁש  ׁשֶ  ִהְתַ�ּקֵ
ּלֹא ל תוֹ נוּ רָ ְק ַס  ָהְלָכה, ַהּסֹוד ֶאת ְלַגּלֹות ׁשֶ  ָלַדַ�ת ְויֹוֵתר יֹוֵתרְוָגְבָרה  ִבירגְּ ַה  ׁשֶ

ָבִרים הּמֶ בַּ  י ַ�ד, ֲאמּוִרים ּדְ ָהַרּבִ ר ׁשֶ תוֹ  ֶנְעּתַ ׁשָ ר ְלַבּקָ אן ֹוֶרֶרתִמְתגּ : "ְוִסּפֵ  ִעירבָּ  ּכָ
ה ַאְלָמָנה ַח  ֲ�ִנּיָ דֹול ְסכּום ְנקבַּ לַ  תבֶ יֶּ ׁשֶ רֹובִ  ִמיםיָּ ּובַ , ּגָ יָתּה  עֹוֵמד יםַהּקְ  ּבֵ
ֵכר יֵדי ְלִהּמָ ְנק ּבִ ְמִכיָרה ַהּבַ ית ּבִ ְמּבִ ֵרק עֹוֶמֶדת ְוָהַאְלָמָנה, ּפ* יָתּה  ְלִהּזָ  ִמּבֵ

ֹחֶסר ׁש  ָרִציִתי. לכֹּ ־ּבְ ךָ  ְלַבּקֵ ר ִמּמְ ל ַהחֹוב ַ�ל ְלַוּתֵ ָנה ַאְלָמָנה אֹוָתּה  ׁשֶ , ִמְסּכֵ
י לֹא ֲאָבל ָבר ָאַמְרּתִ ּום ּדָ ּמִ  ִמׁשּ ּלֹא הוָ צְ ׁשֶ ָבר לֹוַמר ׁשֶ ֵאינוֹ  ּדָ  ֵהֵחל". עָמ ִנׁשְ  ׁשֶ

ק ריׁשִ ָ� ֶה  חֹוָבּה  ְוִלְטעֹן ְלִהְצַטּדֵ ל ׁשֶ ָרִט  חֹוב ֵאינוֹ  ָהַאְלָמָנה ׁשֶ ּלוֹ  יּפְ א, ׁשֶ  ֶאּלָ
ל חֹוב ְנק ׁשֶ ר, ְצמוֹ ַ�  ַהּבַ ּבָ ל ָ�צּום חֹוב ַ�ל ּוְמד* ה ׁשֶ ּמָ י, ַאְך ִניׁש ַריְ  ֵמאֹות ּכַ  ָהַרּבִ

ר הּוא: "ְוָאַמר ְפִסיקוֹ ִה  י ֲאׁשֶ ְרּתִ ּבַ ּלֹא, ּדִ ַמע ְולֹא האבֶ תֹ  ׁשֶ ד", ִלי ִתׁשְ  ִנְכַנס ּוִמּיָ
י ָבִרים. ְלֵביתוֹ  ָהַרּבִ ל ְלִלּבוֹ  ָחְדרוּ  ַהּדְ יר ׁשֶ . נֹוַח ָמ  לוֹ  נוּ ָנְת  ְולֹא ֵחץכַּ  ֶהָ�ׁשִ

ם ְלַבּסֹוף ּלֵ ל ֶאת יסוֹ כִּ ִמ  ְנקבַּ לַ  ׁשִ ל חֹוָבּה  ּכָ ֵביָתּה  נֹוְתָרה ְוִהיא ַאְלָמָנהָה  ׁשֶ   . ּבְ
�  

ֵצאִתי ֶאת י ֶאל־ָהִעיר ֶאְפֹרׂש ֶאת־ּכְ ּפַ   )ט, כט( ה'־ּכַ
ׁש , רנֶ זְ וֹ ּפ  ַזְלָמן ר', יִא ׁשָ ְר וַּ ַה  ִגידנָּ ַה  ּקֵ  ברֶ ֶק בְּ  ַהַחְקָלאּות ֲ�בֹוַדת ֶאת ְלַהֲחִזיר ּבִ

ם, ּפֹוִלין יְיהּוֵד  ךְ  ּוְלׁשֵ ע ִנֵהל ּכָ ֲ�מּולָ  ַמּסָ דֹול הּתַ ְדָבָר  .ּגָ יר יוּבִ סּוק ִהְזּכִ  ֶזה ּפָ
אן: "ְוָאַמר ר ַרקׁשֶ , ָיהְרָא  ִמּכָ ֲאׁשֶ  ּה ָת לָ מוּ ֲה  ֶאת ְועֹוֵזב ִעירָה  ִמן ָאָדם יֹוֵצא ּכַ

ְלָוהבְּ  ה' ֶאת ַלֲ�ֹבד הּוא לוֹ ָיכ ָאז, ּה אֹונָ ׁשְ וּ   ָנֶאה ַרק ָהָיה לֹא ַזְלָמן ר'". עּוְברֹגַ  ׁשַ
א, ּדֹוֵרׁש  ם ֶאּלָ ם ָנֶאה ּגַ תוֹ . ְמַקּיֵ ּזָ ֲאח* ב ּבַ ֵ חֹות רִמְסּפַ  ִיׁשּ ּפָ  ְלָכל ְוָנַתן תוֹ יּ ִד הוּ יְ  ִמׁשְ
םבְּ  ןֶה ֵמ  ַאַחת יל תְמנָ ־ַ�ל, ְמגּוִרים ְוִדיַרת ֲאָדָמה תַק לְ ֶח , ִחּנָ  אֹוָתם ְלַהְרּגִ

ֲ�בֹוַדת א ֶאָחד יֹום. ָהֲאָדָמה ּבַ י רוֹ ּקְ בַ לְ  ּבָ ַ�  ַרּבִ ׁש , ָנאְט ִמּקוֹ  ְיהֹוׁש* ּקֵ ּבִ  ִלְראֹות ׁשֶ
ֵ�יָניו יַצד ּבְ ֲ�בֹוַדת ְיהּוִדים עֹוְסִקים ּכֵ ָהָיה, ֲאָדָמה ּבַ גֶ  ָאז ׁשֶ דֹול ִחּדּוׁש  רֶד ּבְ  ר'. ּגָ
ּלֹא, ַזְלָמן ה ָהָיה ׁשֶ ּצֶ ְכָזב ְוָהָיה יולָ ֲ� וֹ ּפ ִמ  ְמר* י ֶאת הֹוִליךְ , םָת לוּ צְ ַ� ֵמ  ְמא*  ַרּבִ

 �ַ ֵני־ַ�ל ְיהֹוׁש* ֶד  ּפְ ָ יֵמי ֶזה ָהָיה. הַהׂשּ ְ , ִריׁש ָח ֶה  ּבִ י ינֵ ּוִמׁשּ ֶדה ִצּדֵ ָ  ָ�ְמדוּ  ַהׂשּ
ִרים אן ּגֹוִיים, ָהֲאָדָמה ֶאת ְוָחְרׁשוּ  ִאּכָ יל, ִויהּוִדים, ִמּכָ אן, ְלַהְבּדִ  רֹוֶאה. "ִמּכָ

י ,הּתָ ַא  ִרים ֶאת ,ַרּבִ ים ָהִאּכָ  ּלוּ ְוֵא  ֵאּלוּ , "ַזְלָמן ר' ָאַמר"? ָהֲאָדָמה ֶאת ַהחֹוְרׁשִ
ִלים ּלְ ִאים ִמְתּפַ ָ לַ  ֵ�יֵניֶהם ְונֹוׂשְ ִמים, טֹוב ִליבּול ְמַיֲחִלים ַהּגֹוִיים. ַמִיםׁשּ  ִלְגׁשָ

ְמִכיַרת ּוְלַהְצָלָחה םּתָ ִע בְּ  ִציר ּבִ הּוִדים, ְוִאּלּו ַהּקָ ִלים ַהּיְ ּלְ ם ִמְתּפַ ִלּבָ ְמִרים ְואוֹ  ּבְ
ֲ�ֹסק רטוּ ּפָ  ְוֶאְהֶיה ַמְטמֹון ֵאיֶזה ְוֶאְמָצא 'ַהְלַואי ְמָלאָכה ִמּלַ זּוָיה ּבִ   "...זֹו' ּבְ

  
י ־ִיְצָחק ְוֶאל־ַאְבָרָהם ֶאל־ָוֵאָרא ֶאל ּדָ ֵאל ׁשַ ַיֲ%ֹקב ּבְ

ִמי  י ָלֶהם ה'ּוׁשְ י -  )ו, ג( לֹא נֹוַדְעּתִ בֹותַה  ָראׁשֵ ּתֵ
ל  לׁשֶ בוֹ  ּכָ סּוקת ּתֵ אׁש רֹ  ְבָרָהםַא  ָהָיהוְ : ַהּפָ

יםְל  בָא , בֹותָא  ּמִ בָא , ָבֵרךְ ְמ  ּואה ָהםַאְבָר , א*
ָרֵאלְל  ָרֵאליִ , ִיׂשְ יִקיםַצ  ׂשְ יםְק  ִסיִדיםֲח  ּדִ , דֹוׁשִ
ָרֵאלְל  ַמרָא  ה'וַ  יםְק  יםוִ נָ ֲ%  ְהיוּ יִ , ִיׂשְ דֹוׁשִ
םַא  ֹוָרהּת ּבַ , רּוִכיםּבְ  תתוֹ לְ ּדַ  רֵמ וֹ ׁש , קסֹ ֲ� ַל  ּתֶ
ָרֵאליִ  ֹמרְו , ׂשְ י ׁשַ  ִיׁשְ ָרֵאליִ  ֲחֶנהַמ ּדַ , ה', ׂשְ
ָרֵאלְל  ֹוְסִקיםע ָ�הֵד  יֹוְדֵ�יְו  בֹוִניםנְ , ֹוֲהָביוא ִיׂשְ
םְל , יָ יְ  ֹוַרתּת    )פניני שבח( .ְמִליִכיםַמ  'ה ׁשֵ

�  

ַח  םֶאְתכֶ  אַהּמֹוִצי בֹות יסֹוֵפ  - )ו, ז( תִמּתַ , ֱאֶמת ּתֵ
י ְזכּות ּכִ ְקֵראתׁשֶ  ַהּתֹוָרה ּבִ ָיְצאוּ  ֱאֶמת ּנִ

ְצַרִים בֹות ְוַגם, ִמּמִ ֶאְתֶכם ַהּמֹוִציא ַהּתֵ
ה ִגיַמְטִרּיָ ְריַ  ּבְ ְזכּות ג"ּתַ ּבִ ְריַ  ׁשֶ ֹותְצ ַהּמִ  ג"ּתַ
ֲ�ִתיִדים ל ׁשֶ ם ֹקֶדם ָיְצאוּ  ְלַקּבֵ   )חסדי דוד(. ְזַמּנָ

�  
י ֹאָתּה ָלֶכם מֹוָרׁשָ  אן ִנְרְמזוּ  -  )ו, ח( הְוָנַתּתִ ּכָ

ל םיֶה יֵ� ׁשִ מוֹ  ָרֵאל ׁשֶ ה הׁשָ ָר מֹ , ִיׂשְ ִגיַמְטִרּיָ ּבְ
ה דיַ ַ%ל־ ה ָקָטן רּוְבִמְסּפָ , יַ%ְבּדִ  ֹמש)ֶ הּוא  מֹוָרׁשָ

ִמְניַ  יַח  ןּכְ   )עולת שלמה(. ָהאֹוִתּיֹות ִעם ָמׁשִ
�  

ֵאר ָ%ַלי ה ְלַפְרעֹה ִהְתּפָ ְרֹעה -  )ח, ה( ַוּיֹאֶמר ֹמש)ֶ ּפַ
ֵאר ְפֵני ִהְתּפָ ה ּבִ דֹול הּואׁשֶ  ֹמש2ֶ ּנוּ  ּגָ ֵני, ִמּמֶ ִמּפְ

 ְ ׁשּ ה וֹ מׁשֶ ִגיַמְטִרּיָ ה רֵת וֹ י 355 ּבְ הּוא ִמּמֹש2ֶ ַרק ׁשֶ
ל ֲהֵרי הש2ֶ מֹ  לוֹ  ָאַמר, 345 יֵנינוּ  ַהֶהְפֵרׁש  ּכָ הּוא ּבֵ
בָּ ְוַה , 10 ַרק ֵדי ַמּכֹות 10 ָ�ֶליךָ  ָיִביא ה"ּקָ ּכְ
ְרעֹה ָאַמר ְוָלֵכן, הוֶּ ּתַ ׁשְ נִּ ׁשֶ  ר ה' ִמי ּפַ ַמע ֲאׁשֶ ֶאׁשְ

קֹולוֹ  י י"ִמ , ּבְ בֹות ָראׁשֵ ָיַדע ְולֹא אִנבָּ , 'י ּכֹותַמ  ּתֵ
  )פניני שבח(. אבָּ נִּ  הַמ 

�  
ם , ַהְתָרָאה ְללֹא ָהיוּ  ַמּכֹות 3 - )ח, יב( ְוָהָיה ְלִכּנִ

נִּ  ִחין, יםּכִ ךְ  ׁשְ י, ְוחֹש)ֶ ּכֹות רִעּקַ  ּכִ אֹותלְ  ַהּמַ
עּתֵ  ָהיוּ  ּוְלמֹוֵפת כּ  ׁשַ תַמ  ַוֲ�ֵליֶהן ֹותַהּמַ ּכַ
כֹורֹות ּכֹחוֹ  ֶאת ְלַהְראֹות ךְ "ַצ ּדְ  תָהִראׁשֹונוֹ . ּבְ

ל יסֹודֹות ה' ׁשֶ ַבֲ�לֵ  - ׁש "ֲ%ַד , ָהעֹוָלם ּבִ ים יּבְ , ַחּיִ
ֲאִויר - ח"ַא ּבְ  ית ְוָכל, ָהעֹוָלם ּבַ ִליׁשִ ָהְיָתה לֹא ׁשְ

ּה  ִאּיֹוב ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר ַהְתָרָאה.  ּבָ ל־ֶהן" ּבְ ה ֵאלֶּ ־ּכָ
לֹוׁש ִעם־ִיְפַ�ל ֲ�ַמִים ׁשָ ֶבר־ֵאל ּפַ ךְ נָ ְוִסּמָ ". ּגָ

ךְ חֹ , יםנִּ ּכִ , ִחיןׁשְ  - ח"ַכ ׁשָ  ֶהן, ׁשֶ ּבָ יַח  ׁשֶ ּכִ ִהׁשְ
  )תורה מסיני(. העֹ ְר ִמּפַ  ַהַהְתָרָאה ֶאת הֶש מֹ 

�  
יק ַוֲאִני ַה  יָ יְ  ּדִ י וְ ּצַ ִעיםָה ַ�ּמִ י -  )ט, כז( ְרׁשָ ָראׁשֵ

בֹות ם  ּתֵ ֶאְמַצע ַוֲאִני ךְ ַא , ה"ֲהָויָ ׁשֵ ֲאִפּלוּ , ּבָ ׁשֶ
ַ�ת ׁשְ ׁשּוָבתוֹ  ּבִ ַפר ּתְ ְרעֹה ּכָ   )שופריה דיוסף(. ה'בַּ  ּפַ

  

  טבת תשע"וב וארא, כ"חפרשת     
  ראש חודש ביום שני. קים.חל 13, ותדק 3עם  8שבת מברכים חודש שבט. המולד: ליל א' שעה       
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ָרׁשֹות ַ%ל ָנה ּפָ ָ    יָה ֶד ֲ% מוֹ וּ  ַהׁשּ
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ם ְקָרא ּגַ ִפים ־ַוּיִ ְ ְרֹעה ַלֲחָכִמים ְוַלְמַכׁשּ ֲ%ׂשוּ ּפַ ן ...ֵהם־ַגם ַוּיַ ַלֲהֵטיֶהם ּכֵ  ּבְ

ֵתיָמן ְפֵני ּבְ ּלִ נֹות ׁשֶ ּוף ֹוָפַ�תּת  פֹוָצהנְ  ָהְיָתה, ּדֹור ׁשְ ׁשּ ל ַלֲהקֹות. ָהֵ�יַנִים ַוֲאִחיַזת ַהּכִ  קֹוְסִמים ׁשֶ
ְ כַ ּוְמ  ּכ*  ִפיםׁשּ ָ�ִרים נֹוְדִדים יוּ ָה , יםבִּ 'דוּ גְּ ַמ  ּנוּ ׁשֶ ָפִרים ּבֶ ִרים, ּוַבּכְ ָתִחים ַ�ל ְמַחּזְ יִגים ַהּפְ  ֶאת ְלַרֲאָוה ּוַמּצִ
ִמים םֵמֶה  ִביםְוגוֹ  ַהּצֹוִפים ֵ�יֵני ֶאת יםזִ ֲח ַא ְמ , םיֶה ֵמ ְס ִק  ל תאוֹ ּתָ ׁשְ ּמִ ַה  ֵ�יֵניֶהם מּול לֶא . יםבִּ ר* ְמ  ּדָ  ׁשֶ

ִפים יוּ ָה , ָהעֹוְמִדים ְ ל םיֶה ֵח צְ ִמ בְּ  יםנִּ זִ ְר גַּ  ּתֹוְקִעים ַהְמַכׁשּ ֶלא הּוְלַמְרבֵּ , ַחְבֵריֶהם ׁשֶ  ֶאת עֹוְקִרים ָהיוּ  ַהּפֶ
ְרֶזן ַצח נּוָפהְת בִּ  ַהּגַ ֵלם ִלְהיֹות ָחַזר ְוַהּמֵ ְ כַ ְמ  ָהיוּ . ׁשָ ָהיוּ  ִפיםׁשּ ְגרֹוָנם ָרבֹותֲח  ּתֹוְקִעים ׁשֶ  ֶאתִציִאים ּומוֹ  ּבִ

יַצד ֵהִבינוּ  לֹא ְוָהעֹוְמִדים, בֶר ֶח ַה   ּוָבןּמ כַּ  ֵאּלוּ  ָהיוּ . ַגעּפֶ  ןּמַ ִס  ׁשּום ְללֹא, ּוְבִריִאים םיִמ לֵ ׁשְ  נֹוָתִרים ֵהם ּכֵ
ְמָאה ּכֹחֹות ּוף ט* ׁש  ,ֶאָחד ּוִדיְיהָאַמר  ַ�םַפ וּ , ְוִכׁשּ ּקֵ ּבִ י ְלַהְראֹות ׁשֶ אן ֵאין ּכִ א ּכָ  דַח ְלַא  ,ֵ�יַנִים ֲאִחיַזת ֶאּלָ

ִפים ְ ּמְ  ֶ�ְליֹוִנים ּכֹחֹות ךָ לְ  ֵיׁש  ִאם: "ַהְמַכׁשּ ְרֶזן ֶאת ִלי ןּתֶ , יךָ לֶ ָ�  יםִגנִּ ׁשֶ ה ַוֲאִני ַהּגַ  זֹאתּובָ  ִמְצֲחךָ  ַ�ל ַאּכֶ
ֵחנוּ  ּבָ ף מּוָבן". ּתִ ֵ ַהְמַכׁשּ ים לֹא ׁשֶ ל ןכֵּ ׁשֶ , ִהְסּכִ א ָהָיה לֹא ּכֹחוֹ  ּכָ ה ֶאּלָ ְעּתּוִעים ַמֲ�ׂשֶ   . ּתַ

ַ�ם יַ� , ַאַחת ּפַ ִפים דַח ַא  ִהּגִ ְ בִּ  ה'ָר גְ ֶה  ַלֲ�ָיָרה ַהְמַכׁשּ ֵתיָמן זָר ֲח  חֹוזְמ ׁשֶ ִככַּ  ְוֶנֱ�ַמד, ּבְ וּ  רּבְ  יםבִּ ַר . קַהׁשּ
יטוּ  ְסִביבוֹ  ִנְקֲהלוּ  ֵ�יַנִים ְוִהּבִ ָלִאים ָהמֹותִנְד  ּבְ ּפְ ה ּבַ ָ�ׂשָ ה, ׁשֶ ף ֶהֱ�ִביר ְוִהּנֵ ֵ נוֹ  יאֵר וְּ צַ  ַ�ל ינוֹ כִּ ַס  ֶאת ַהְמַכׁשּ  ּבְ

ַדְעּתוֹ  ּבְ ׁשֶ יםלַ  ְלַהֲחִזירוֹ  ּכְ ָבר. גוֹ ָה נְ ִמ כְּ  טָ� מ*  ְזַמן רְלַאַח  ַחּיִ יֹום ָהָיה ַהּדָ י ּבְ ִ ׁשּ ֶ�ֶרב ׁשִ ת ּבְ ּבָ ָ�ה, ׁשַ ׁשָ ל ּבְ ּכָ  ׁשֶ
הּוִדים ל ּכֹוְנִניםִמְת  ַהּיְ ֵני ֶאת ְלַקּבֵ ת ּפְ ּבָ ה ׁשַ ְלּכָ ל יוָט טוּ ֲה לַ  בֶק ֵ�  אּוָלם, ַהּמַ ף ׁשֶ ֵ  ְיהּוִדים ָ�ְצרוּ , ַהְמַכׁשּ

ל יולָ לוּ ֲ� ַת בְּ  תוֹ ּפ צְ לִ  ְוָ�ְמדוּ  םיֶה ֵת נוֹ כָ ֲה  ֶאת יםבִּ ַר  ּנֹוַדע. ָהַ�ְרִבי ׁשֶ ׁשֶ ָבר ּכְ קֹום ְלַרב ַהּדָ ָבר לוֹ  ָחָרה, ַהּמָ  ַהּדָ
ַ ׁשֶ  ַ�ל ׁשּ ד* ת תּקְ ּבָ ַ ֶלת ַהׁשּ ֶ�ְטיוֹ  ִמְתַחּלֶ ל ּבְ ף ׁשֶ ֵ ֵני, בָ� ְת נִּ ַה  ַהְמַכׁשּ ָהָיה ּוִמּפְ ִקי ׁשֶ ָחְכַמת ּבָ ר ּבְ ְסּתָ  ַ�ל בַת כָּ , ַהּנִ

הּמִ ַה  ֶאת נוֹ ְר ּפָ צִ  ן ֵ�תבְּ  'ֱאֶמת' ּלָ ּוֵ ּכִ ן רּוְלַאַח , ֹקֶדׁש  מֹותׁשְ  ׁשֶ ה ְונֹוְתָרה ף"ָאלֶ  ָהאֹות ֶאת ָמַחק ִמּכֵ ּלָ  ַהּמִ
אֹוָתם. 'ֵמת' ף ֵהֵחל, ְרָגִעים ּבְ ֵ קֹול ַח ווֹ צְ לִ  ַהְמַכׁשּ ל ְלַאַחר, ַמר ּבְ ּכָ ת נוֹ בְּ  ֶאת ְלַהֲחִזיר לוֹ ָמ ֲ�  ׁשֶ ים ַהּמֵ , ַלַחּיִ

י ָהִאיׁש  ֵהִבין. הוּ ּתֹ בַּ  לוּ ָ�  ל ָידוֹ  ּכִ הּוִדים ַרב ׁשֶ ָבר ַהּיְ ּדָ ָאץ ּוְלַאַחר, ּבַ ן ֵאָליו ׁשֶ  ׁש ֶפ נֶ  ְוַ�ל ְפׁשוֹ נַ  לַ�  ְוִהְתַחּנֵ
ה ֶאת ָהַרב ַחקָמ , נוֹ בְּ  ּלָ ל ּוְבנוֹ  נוֹ ְר ּפָ צִּ ִמ  'ֵמת' ַהּמִ ף ׁשֶ ֵ   . םייִּ ַח לַ  ָחַזר ַהְמַכׁשּ

ַ�ם יע, ּפַ ְ כַ ְמ  ינֵ ׁשְ  וּ ִהּגִ ַפ  ֶאל ִפיםׁשּ ּה , היָח 'וִ צְ ַא  רַהּכְ ל ֹוֵררִהְתגּ  ּבָ ּבָ י ַהְמק* ַכי ַרּבִ  תוֹ לוֹ ֲ�  ֶטֶרם יבִּ ְרַ� ׁשַ  ָמְרּדְ
ׂשוּ , ַהּקֶֹדׁש  ְלֶאֶרץ ֵדי ָיַדִים בְרַח  ָמקֹום ְוִחּפְ ַ�  ּכְ  ָמְצאוּ  לֹא. ֶהָהמֹון ֵ�יֵני מּול לֶא  םיֶה לֵ לוּ ֲ� ּתַ  ֶאת ּבוֹ  ְלַבּצֵ

ִפים ְ א, יֹוֵתר ָראּוי ָמקֹום ַהְמַכׁשּ ית ַבתֲח ַר  ֶאת ֶאּלָ ֶנֶסת ּבֵ ִזי ַהּכְ ְרּכָ ָפר ַהּמֶ ּכְ ּבַ ל ִמיסֹודוֹ , ׁשֶ קֹוםַה  ַרב ׁשֶ י ּמָ  ַרּבִ
ם. קִיְצָח  ֶאְפַרִים ַ�ם ּגַ יֹום ֶזה ָהָיה ַהּפַ י ּבְ ִ ׁשּ בַּ  ֶ�ֶרב ׁשִ עֹוד, ׁש ֶד קֹ ־תׁשַ הּוִדים ּבְ  םיֶה ֵת כנוֹ ֲה בַּ  ֲ�סּוִקים ַהּיְ
ת ִלְקַראת ּבָ ה ׁשַ ְלּכָ ל םָת ָ� גָּ ַה  רבַ ּדְ  אּוָלם, ַהּמַ ִפים ֶצֶמד ׁשֶ ְ ָפר ֶאל ַהְמַכׁשּ יַ� , ַהּכְ ל יְלָאְזנֵ  ִהּגִ ִבים ּכָ  ַהּתֹוׁשָ
לוּ  קֹום ֶאל ָנֲהרוּ  ְוַהּלָ ְמִהירּות ַהּמָ ֶמְרכַּ . ּבִ ִפים ִקימוּ ֵה , ָבהָח ְר ָה  זּבְ ְ יָמה ַהְמַכׁשּ  ָ�ְמדוּ  ְוָ�ֶליָה , תֶר ּתֶ לְ א* ְמ  ּבִ
י ּכָֹחם ֶאת ְוֶהְראוּ  ַמֲ�ׂשֵ ּוף ּבְ ׁשּ ִפים דַח ַא . ֵ�יַנִים ַוֲאִחיַזת ּכִ ְ ל ָפיוֵת כְּ  ַ�ל הָ�לָ  ַהְמַכׁשּ  ֲ�מֹוןּפַ ּובַ , רוֹ בֵ ֲח  ׁשֶ
ָידוֹ  ּבְ קֹול ִצְלֵצל ׁשֶ דֹול ַרַ�ׁש  ּבְ ַבר ַ�ל ְוִהְכִריז ּגָ ֶלא ּדְ דֹול ַהּפֶ עֹוֵמד ַהּגָ עֹוד. "ֵ�יֵניֶהם מּול ְלִהְתַרֵחׁש  ׁשֶ  ּבְ

ף ִהְכִריז", רצָ ָק  ְזַמן ֵ מוֹ  ִלְראֹות ּתּוְכלוּ , "ַהְמַכׁשּ יַצד ֵ�יֵניֶכם ּבְ ה נוּ ּתָ ֵמִא  דָח ֶא  ּכֵ ִמְצחוֹ  רוֹ בֵ ֲח  ֶאת ַמּכֶ  ּבְ
ֶאְמצָ  ְרֶזן תעוּ ּבְ ּקֵ  רֹאׁשוֹ , ַחד ּגַ ֵפךְ  מוֹ ְוָד  ַ� ִיְתּבַ ָ ִים ִיׁשּ ּמַ ֵאר הּוא ַהּכֹל ַלְמרֹות אּוָלם, ּכַ ָ יםבַּ  ִיׁשּ ם". ַחּיִ ּלָ  ּכ*
יטוּ  ִאי ּבוֹ  ִהּבִ הַה  אּוָלם, ּוןמֵא ־ּבְ יךְ  ּלָ י בְלִהְתַרְבֵר  ִהְמׁשִ ַמֲ�ׂשֵ ֶלא ּבְ יךְ  ַהּפֶ יַצד ְלָתֵאר ְוִהְמׁשִ ִלים ּכֵ ּגָ  ֵהם ְמס*
ידֹוִנים ֶזהבָּ  ֶזה ִלְתֹקַ�  ֵ�יַנִים ּוְרָמִחים ּכִ רֹון ּבָ   . ָלֶהם ִיְתַרֵחׁש  לֹא ֶזקנֶ  ְוׁשּום, ּוַבּגָ

אֹותוֹ  ִפים ינֵ ׁשְ  ָ�ְמדוּ  ּבוֹ  ְזַמן ּבְ ְ ָסמּוךְ  ַהְמַכׁשּ ֶנֶסת ְלֵבית ּבְ  ִלְקַראת ָהַאֲחרֹונֹות םֶה יֵת נוֹ כָ ֲה  ֶאת ְוָ�ׂשוּ  ַהּכְ
י בׁשַ יָ , ַהּמֹוָפע ית ילֵ לְ ּפַ ְת ִמ  ִעם קִיְצָח  ֶאְפַרִים ַרּבִ ֶנֶסת ּבֵ ֵהם  ַהּכְ ׁשֶ ְנִעיָמה ַיַחד יםְרִא וֹ קּכְ ת ֶאת ּבִ יר ְמִגּלַ  ׁשִ

יִרים ִ ת ֶ�ֶרב יִמּדֵ  הּוגנָּ כַּ  ַהׁשּ ּבָ אֹון ַאךְ , ׁשַ ָ דֹול ַהׁשּ חּוץ ַהּגָ  ֵ�יָניו ֶאת ָהַרב אׂשָ נָ . םָת ָח נוּ ְמ  ֶאת ִהְפִריַ�  ִמּבַ
ְפּתָ  ֵדי עֹותַהּמ* ת ֶאת ִלְראֹות ּכְ י ָרָאה תוֹ יָא לִ ְפ לִ וְ , ָהַרַ�ׁש  ִסּבַ ְלִלים ּכִ ים ִמְתּפַ ית ָיְצאוּ  ַרּבִ  ְוהּוא תֶס נֶ כְּ ַה  ִמּבֵ

ְמַ�ט נֹוַתר ַגּפוֹ  ּכִ יַצד ִלְראֹות ָהַרב ִהְצַטֵ�ר. ּבְ ֶלת ּכֵ ָ ד* ְק  ִמְתַחּלֶ ל ּה ָת ׁשּ ת ׁשֶ ּבָ ַ  ֶאל ָלֵצאת ִמֵהר ְוהּוא, ַהׁשּ
ִפים ְ ה ַהְמַכׁשּ ַ�  ַאֵחר ָמקֹום ָלֶהם רתוּ לָ  םבָּ לִ  ַ�ל רבֵּ ְלַד  ְוִנּסָ ָבָריו ַאךְ , םיֶה ֵט ָה לְ  ֶאת ּבוֹ  ְלַבּצֵ  ַ�ל ָנְפלוּ  ּדְ

לּו וְ  לֹותֵר ֲ�  ָאְזַנִים יכוּ ַהּלָ ךְ  םיֶה לֵ לוּ ֲ� ַת בְּ  ִהְמׁשִ ֶמׁשֶ ְוָקא  בּועֹותׁשָ  רּפַ ְס ִמ  ּבְ ַ�ְרֵביּדַ ְרְנֵסי ִנּסוּ . תתוֹ בָּ ׁשַ  ּבְ  ּפַ
ה ִהּלָ יַ�  ַהּקְ ִפיםלַ  ְלַהּצִ ְ ְתמּוָרה ָהגּון ְסכּום ְמַכׁשּ  הָת ֲח ְד נִ  םָת ָ� צָּ ַה  אּוָלם, ַאֵחר ְלָמקֹום ַלֲ�בֹר םָת ָמ כָּ ְס ַה לְ  ּבִ

ף ַ�ל ם. ַהּסַ ָפר 'רּתַ כְ מ* ' ּגַ ׁש  ,ַהּכְ ּקֵ ִהְתּבַ ִפים תֶא  קלֵּ ְלַס  ׁשֶ ְ ית ַבתֲח ֵמַר  ַהְמַכׁשּ ֶנֶסת ּבֵ ה בֵסַר , ַהּכְ ׁשָ ּקָ  ְוָאַמר ַלּבַ
ַלַ�ג ל רֹאׁשוֹ  ֶאת ּפֹוֵצַ�  ֶאָחד ּגֹוי םִא  ָלֶכם תּפַ כְ ִא  ָמה: "ּבְ ִני ׁשֶ ֵ ְמָחה ַ� יֵמִר  םָ� ְוָה  ַהׁשּ ׂשִ ָראוּ "? ּבְ ׁשֶ י ּכְ  ָראׁשֵ

ָהל י ַהּקָ ל הָס ְפ ָא  ּכִ ְקָוה ּכָ נוּ , ּתִ ַכי יַרבִּ  לֶא  ּפָ ָהָיה יבִּ ְרַ� ׁשַ  ָמְרּדְ ָבִקי ָידּוַ�  ׁשֶ ָחְכַמת ּכְ ר ּבְ ְסּתָ ילֹו ־ַ�ל ַהּנִ ַאף ּגִ
ִעיר,  ּנוּ  ּוִבְקׁשוּ ַהּצָ ִפים ְלִסּלּוק ִלְפעֹל ִמּמֶ ְ ֶ�ֶרב. ַהְמַכׁשּ ת ּבְ ּבָ רֹוָבה ׁשַ ָ�ה, ַהּקְ ׁשָ ַא  ּבְ ִפים דַח ׁשֶ ְ  הכָּ ִה  ַהְמַכׁשּ

ּנוּ  רִנגַּ  ַרב םְוָד  רוֹ בֵ ֲח  חצַ ֵמ  ַ�ל וֹ נּ זִ ְר גַ בְּ  י ָ�ַמד, ִמּמֶ ַכי ַרּבִ יט ָמְרּדְ ֶהם ְוִהּבִ הּוא  ּוְדָבִרים רֶמ אֹ  ְללֹא ּבָ ׁשֶ ּכְ
יו ְרַ�ּפָ ׂשַ קּוַ� ּבְ ף ֵהֵחל, ַתעֶפ לְ . ׁשָ ֵ א ֵאיָמה קֹותֲ� זַ  ִלְזֹעק ַהְמַכׁשּ ַפַחד ְוִהְתַמּלֵ דֹול ּבְ ֵרר. ּגָ י, ִהְתּבָ  לֹא הּוא ּכִ

ְרֶזן ֶאת לֹףִלׁשְ  ַמְצִליַח  ַצח ַהּגַ ָדמוֹ  ֶהָחֵבר ִהְתּבֹוֵסס ּוֵביְנַתִים, רוֹ בֵ ֲח  ִמּמֵ ע ּבְ ינוֹ  ָהָיה ּוְכֶפׂשַ ֶות ְלֵבין ּבֵ   . ַהּמָ

ָפר רּתַ כְ מ*  ְבַהל ַהּכְ ה* יַ�  ,קֹוםּמָ ֶאל ַה  ׁשֶ ְעּתוֹ  ֶאת ִהּבִ י ּדַ הּוִדים ַיד ּכִ ָבר ַהּיְ ּדָ ַת  הֹוִציא ֲאָתר־ְוַ�ל, ּבַ  בּכְ
י, תוֹ יָמ ִת ֲח בַּ  בּותִהְתַחיְּ  ה ּכִ סּות רֵס ָא ּתֵ  ךְ לַ יֵא וָ  ֵמַ�ּתָ ּנְ ית ַבתֲח ַר בְּ  ַהִהְתּכַ ב. תֶס נֶ ַהכְּ  ּבֵ ְכּתָ ד הּוָבא ַהּמִ  לֶא  ִמּיָ

י ַלח ְוהּוא קִיְצָח  ֶאְפַרִים ַרּבִ ְלִמיָדיו ֶאת ׁשָ י לֶא  ּתַ ַכי ַרּבִ ָרָאהכְ וּ  ,יבִּ ְרַ� ׁשַ  ָמְרּדְ י ׁשֶ ַכי ַרּבִ ַתב ֶאת ָמְרּדְ  ּכְ
בּות ִפים ֶאל ִמֵהר, ַהִהְתַחּיְ ְ ָ�  םָר בְ ֶ� לְ  ְוָקָרא ַהְמַכׁשּ רּפְ ִרים: "ִמים ִמְסּפָ ּתָ  ִנְפַלט ֶרַגע ּוְבאֹותוֹ "! ָלֶכם מ*

ְרֶזן צְ  ַהּגַ ל חוֹ ִמּמִ ף ׁשֶ ֵ ם ַהְמַכׁשּ ּלָ מוּ  ְוכ* ל ּכָֹחּה . ִלְרָוָחה ָנׁשְ ת ׁשֶ ּבָ ַ ם ַהׁשּ  ,ַהּגֹוִיים ֵ�יֵניבְּ  ַאף ֲ�רֹךְ  ןיְלֵא  ִהְתַ�ּצֵ
דוּ  ּוֵמָאז ּבְ הּוִדים ֶאת לוּ ַהלָּ  ּכִ לוּ  ַהּיְ ּדְ ּתַ ָדם ְוִהׁשְ ל מוֹ ׁשְ וּ , ְלַכּבְ י ׁשֶ ַכי ַרּבִ ְרֵסם ָמְרּדְ ִאיׁש  ִהְתּפַ   � .ָקדֹוׁש  ּכְ

  
  

אֹון  יַהּגָ י ֵמֲאַרם צֹוָבא  ַרּבִ ּבִ   ל"ַזּצַ ַאְבָרָהם ַ%ְנּתֶ
ֵטֵבת תרי"ח ַהִהּלּוָלא ְליֹום   כ"ח ּבְ

  

ִנים רֹאׁש  סּוְרָיה בּ ּלַ ַח  ִהיא אצֹובָ  ָרםֲא בַּ  ָהַרּבָ ּבְ , ׁשֶ
ךְ  ֶמׁשֶ ִעים ּבְ ָרָמה ֲ�ָדתוֹ  ֶאת ְוִהְנִהיג, ָנהׁשָ  ַאְרּבָ . ּבְ

יָּ  ֵלידוֹ ִמגְּ  אֹון, רוֹ ּדוֹ  ּופֹוְסֵקי ֵניּדַ ּתֹוָרה ּגָ ל ּבַ ּבָ  ּוְמק*
ָחְכַמת ר ּבְ ְסּתָ ּיּוִטים ְוַאף הֶר ּפוֹ  ְסָפִרים רבֵּ ַח ְמ , ַהּנִ  ּפִ

דֹול' הנֶּ ּוְמכ* , יםבִּ ַר  ַ�ם. 'ַהּגָ  ְמָמֵרר ֶאָחד ָ�ִני ָרָאה ּפַ
ר תוֹ ָל ֵא ׁשְ לִ וְ , ִכיבְ בִּ  י ָהִאיׁש  ִסּפֵ יר ּכִ  עוֹ בָ ּתְ  ֶאָחד ָ�ׁשִ

ּלֹא ְלַאַחר ְלִדין ב ְוִנְמָצא, חֹובוֹ  ֶאת לוֹ  ַרעּפָ  ׁשֶ  ַחּיָ
ָנה. נוֹ יִד בְּ  ְלֶוה יתְלבֵ  ְוָ�ָלה ָהַרב ּפָ ב ַהּמַ ֵביתוֹ  ְוָיׁשַ  ּבְ

ִלי ה. ָמהוּ אְמ  רבֵּ ְלַד  ּבְ יר ִנּסָ  ֵפרֹותבְּ ֹו דבְּ ְלכַ  ֶהָ�ׁשִ
ַתק ָמהוּ אְמ  ָטַ�ם לֹא ָהַרב ַאךְ , ְמָגִדים יֵניּוִמ  ל ְוׁשָ  ּכָ

יר לוֹ  ָאַמר. ָהֵ�ת ל רוֹ וּ ּק בִּ : "ֶהָ�ׁשִ  ָחׁשּוב ַמר ׁשֶ
ֵ�יַני מוֹ  ּבְ : ְוָאַמר ָהַרב ִהְפִסיקוֹ ", ְזהּוִבים ֶאֶלף ּכְ

יר" ְבֵרי ֶאת ֲאִני ַמּכִ ל תאוֹ ָמ זְ ּג* ַה  ּדִ , ַהּסֹוֲחִרים ׁשֶ
ׁש  ְדָבֶריךָ  ֵאיןׁשֶ  ֲאִני ְוחֹוׁשֵ א ּבִ  ָחַזר". ַהְפָרָזה ֶאּלָ
יר ָבָריו ַ�ל ֶהָ�ׁשִ ן־ִאם: "ָאַמר ְוָהַרב ּדְ  ָהָבה, ּכֵ
ּקּוִר  ִלי ְותֹוִכיַח  ּבִ ֶוה יׁשֶ לֹש2 ֶאְצְלךָ  ׁשָ , רּוׁש גְּ  ֵמאֹות ׁשְ
הּוא ל חֹובוֹ  ׁשֶ לֹוִני ׁשֶ יר לַט נָ ". ֶהָ�ִני ּפְ  ֶאת ֶהָ�ׁשִ

ַט  ל ַהחֹוב רׁשְ ַמח. ִלְגָזִרים עוֹ ָר ְק וּ  יֶהָ�נִ  ׁשֶ  ָהַרב ׂשָ
ְבָרכֹות ּוֵבְרכוֹ  יר  ָרָאה ּוֵמָאז ֹותבּ ַר  ּבִ  ַהְצָלָחהֶהָ�ׁשִ
ִמְסָחרוֹ  ְיֵתָרה ֶ�ֶרב. ּבְ ב*  ַחג ּבְ ָ וּ  ָ�ַבר עֹותַהׁשּ ׁשּ  קּבַ

ה ֶאָחדְיהּוִדי  ּוִבְריֹון  ָידוֹ  ַאךְ , נוֹ יוֹ גְ ִפ בְּ  רוֹ ְק ָד לְ  ִנּסָ
הבְ יָ  ׁש  יוָר וּ ּס יִ  ֵמרֹב. ּה יזָ זִ ָה ְל  לָיכֹ  ְולֹא ׁשָ ּקֵ ה, ילָ ִח ְמ  ּבִ

ָרָאה ד תוֹ ָט ָר ֲח  ָהַרב ֶאת ּוְכׁשֶ  ָידוֹ  ֶאת הֹוִריד, ָלהוֹ ַהּגְ
ַקּלּות ה נֹוְתָרה ִהיא ַאךְ  ּבְ ּמָ . ּוְלמֹוֵפת אֹותְל  ֲ�ק*

הַה  ַגׁש  ּוְבִזְקנּותוֹ , ָמהֵל ׁשְ  ְתׁשּוָבהבִּ ֵמָאז  ָחַזר ּלָ  ּפָ
ְצַפ  יָּ  ֶאת תּבִ י ןַהּדַ ִוי ִדידיָ  ֵסףיוֹ  ַרּבִ ר, ַהּלֵ  ֶאת לוֹ  ְוִסּפֵ

ָבר ּנֹוְתָרה ָידוֹ  ֶאת לוֹ  ְוֶהְרָאה ַהּדָ , ּה ָת ימוּ ִמ ְק ַ� בְּ  ׁשֶ
ָכל ַלֲ�ׂשֹות ָהִאיׁש  ָנַהג ְוָכךְ  ב*  ַחג ּבְ ָ ר עֹותַהׁשּ  ְלַסּפֵ
ָבר ֶאת   .  ִלְתׁשּוָבה םָ� ָה  ֶאת ּוְלעֹוֵרר ַהּדָ

  
רים, היתה מצרים מלאה בזמן שישבו בני ישראל במצ

בכישוף עד שפרעה אמר למשה אחר שהמקל הפך לנחש: 
"תבן אתה מכניס לעפריים"? כי חשב שעשה את האותות 
בכישוף, ואף התינוקות שבמצרים היו בקיאים בכישוף. 
הגדולים שבהם היו יוחני וממרא, שעשו להם כנפיים 
בכשפים ופרחו באוויר ונתלו ברומו של עולם, והמלאך 

 םבריאל קיבל רשות מהקב"ה ותפסם בציצית ראשג
פני המים, מפני שבמים אין כוח לכישוף, ־וקעקעם על

ַאָּתה פֹוַרְרָּת ְבָעְּז ָים ִׁשַּבְרָּת ָראֵׁשי ַתִּניִנים זה נאמר "־ועל
". מסיבה זו שאין הכישוף שולט בים כפי ַהָּמִים־ַעל

שאמרו חז"ל בסנהדרין, לא היו המכשפים במצרים 
ידי כשפים, אלא עשו ־יכולים להפוך את המים לדם על

זאת על ידי שדים, ולכן נאמר בתורה "בלטיהם" וכפי 
שדרשו חז"ל בסנהדרין, "בלטיהם" אלו מעשה שדים, 

המכשפים גם לא יכלו "בלהטיהם" אלו מעשה כשפים. 
צפרדע ואת מכת כינים, מפני שבמכות  לעשות את מכת

בצפרדעים ובכינים, והם אלו היתה הקרקע מכוסה כולה 
הפסיקו בין הארץ ורגלי המכשפים, ואין הכישוף מועיל 
אלא כשרגלי המכשפים עומדים על הארץ ממש, וכן היה 

שטח שהרים את המכשפות מן הקרקע כדי ־עם שמעון בן
גם במכות אלו נאמר לכן שלא יוכלו להשתמש בכישוף, ו

ם, שעשו זאת במעשה שדים ולא הבלטיהם ולא בלהטי
במעשה כשפים. בספר החינוך מובא, שהשדים 
שמשתמשים בהם לכישוף נקראים מלאכי חבלה, לפני 

ַחֵּבל. שעניין הכישוף לעולם אינו נעשה אלא רק לְ 
במדרש מובא ששני המכשפים הגדולים ממצרים, ייונוס 

בעור הקוסם, יצאו ממצרים ־ויומברוס, בניו של בלעם בן
נפש, ובכוחם נעשה  יחד עם הערב רב שהיו ארבעים אלף

עגל הזהב. הכישוף פועל שינוי בטבע, כי הקב"ה הכניס 
כוח בטבע להשתנות בכישוף, אך הוא מכחיש פמליה של 
מעלה ואסור להשתמש בו. בירושלמי מובא, שאם 
המכשף משליך את קשר הכישוף לים, שוב אי אפשר 

  כן ייפלט מן הים. ־להתיר את הכישוף מעולם, אלא אם
  

ַ%ת  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות



 

 

  

ירּו ֶאל י־ַוּיֹאֶמר ַהְעּתִ ּנִ ִעים ִמּמֶ  ה' ְוָיֵסר ַהְצַפְרּדְ

דֹול ִגידנָ  ת יֵמָראׁשֵ , ִגידנָּ ַה  יׁש נִ ם־מוּ ֵח נַ ְמ  ר' ָהָיה ְנָכִסים ּוַבַ�ל ּגָ ה*  ׁש נַ אנַ  ְקִהּלַ ּבְ ַבֲ�לוּ . ְרָיהְנגַּ ׁשֶ  תוֹ ּבְ
ה ָהְיָתה ּזָ דֹות, ָיַדִים ַבתֲח ַר וְ  ְמֹפֶאֶרת ֲאח* רוֹ ָ�  ֶאת. רֹבלָ  ּוְנָכִסים יםיִק ִר מוֹ  ׂשָ  ֵמִעְסֵקי ִניׁש מוּ  ר' ָצַבר ָהַרב ׁשְ

ה ֶהם ַהִחּטָ יּוִמ , ַחרָס  ּבָ ָנה ּדֵ בּוָאה ֶאת קֹוֵצר ָהָיה ׁשָ דֹוָתיו הילָ ׁשִ בְ ּמַ ַה  ַהּתְ ׂשְ ּבִ ָדִמים רֹוֵכׁש  ְוַאף ׁשֶ  יםבִּ ר* ְמ  ּבְ
דֹוִלים ִמְטָ�ִנים ל ּגְ ה ׁשֶ ׁשֵ  ִחּטָ ָהיוּ  ֲ�צּומֹות תרוֹ גוּ ְמ ַמ בְּ  ְמַאְכֵסן ָהָיה אֹוָתם, ָלהּבְ ַבֲ�לוּ  ׁשֶ ל. תוֹ ּבְ  סֹוֲחֵרי ּכָ
ִביָבה ר ִניׁש מוּ  ר' לצֶ ֵא ׁשֶ  וּ עָיְד  ַהּסְ ים ׁש ִלְרכּ  ֶאְפׁשָ ִחים ִחּטִ ּבָ ְמִחיִרים רֹבלָ  ְמׁש* ְסָחר, הֹוְגִנים ּבִ  לוֹ  ֵהִניב ְוַהּמִ

רוֹ ָ� ַ�ד ׁשֶ  ֲ�צּוִמים ִחיםְרוָ  ִנים. ְוָגַדל ָהַלךְ  ׁשְ גוּ  יוָק ָס ֲ�  ָהְלכוּ  ַרּבֹות ׁשָ ְגׂשְ מוֹ , ְוׂשִ , ְלֵמָרחֹוק ָיָצא ַהּטֹוב ׁשְ
ים ָידוֹ  ֶאת ִניׁש מוּ  ר' ָקַפץ לֹא ָדָקהַהצְּ  ןִמ  ְוַאף תוֹ . ִיתבָ  ֵהִביא ְמרּוִדים ַוֲ�ִנּיִ ּזָ ֲאח* ים ְיהּוִדים ָהָ�ְסקוּ  ּבַ  ַרּבִ

ְצאוּ  ּמָ ֶדֶרךְ  םָת ָס ְרנָ ּפַ  ֶאת ֶאְצלוֹ  ׁשֶ בֹוד ּבְ בָּ  ְוָכל, ּכָ ָדָקה יֵא ּגַ ירוּ  ַהּצְ ָתְבּתוֹ  ֶאת ִהּכִ ל ּכְ ּמֵ  ,ִניׁש מוּ  ר' ׁשֶ  עֹוָלםׁשֶ
יב לֹא ֶהם ְוָתַמךְ  ֵאָליו ַהּפֹוִנים ֶאת ֵריָקם ֵהׁשִ יַ  ּבָ בֹוד ּוְבֶדֶרךְ  ְרָחָבה דּבְ   . ּכָ

ְחָסִנים ַאַחד לֶא  ִניׁש מוּ  ר' ָיַרד, ֶאָחד יֹום ֶהם ַהּמַ בּוָאה הנָ ְס כְ א*  ּבָ ָרַכׁש  ַהּתְ ה תוֹ ּוְלֶחְרּדָ , ׁשֶ ּלָ י ּגִ  ּכִ
ִרים ים ַ�ְכּבָ ָכל ִמְתרֹוְצִצים ַרּבִ ּנֹות ּבְ ל, ָהָאָסם ּפִ קֹום ֲאדֹוֵני ֵאּלוּ  ָהיוּ  ָמׁשָ ה. ַהּמָ ִחּלָ ב, ּתְ י ִניׁש מוּ  ר' ָחׁשַ  ּכִ

ה ַמּכָ ֲאָמץ ְוִכי, ןַ�ְסִקינָ  ְמקֹוִמית ּבְ ּמַ ל ּבַ ָכךְ ־הַמ  ׁשֶ ָידוֹ  ַיֲ�ֶלה ּבְ ים ֶאת ְלָגֵרׁש  ּבְ  ְרצּוִיים אּלֹ ַה  ַהּפֹוְלׁשִ
ְחָסן ה תוֹ ְלֶחְרּדָ  אּוָלם, ַלּמַ ּלָ י ּגִ ִרים ּכִ ים ָהיוּ  ָהַ�ְכּבָ לוּ  ְוֵהם רפֹ ִמּסְ  ַרּבִ ּלוּ  ְולֹא ַ�ּזּותבְּ  ְחָסןּמַ בַּ  ִטּיְ ל ּגִ  ןִסּמָ  ּכָ

י ִנים ּכִ ּוְ קֹום ֶאת בזֹ ֲ� לַ  ֵהם ִמְתּכַ עֹוד. ַהּמָ עֹוָתיו ֶאת ּופֹוֵכר עֹוֵמד ִניׁש מוּ  ר' ּבְ הּוא, ְמבּוָכהבִּ  ֶאְצּבְ ׁשֶ  ּכְ
ב ֵ ְמִהירּות מֹוחוֹ בְּ  ְמַחׁשּ הּוא ָהֲ�צּוִמים ַהֶהְפֵסִדים ֶאת ּבִ בּוָאה ִאם גְסּפֹ לִ  ָ�לּול ׁשֶ בָּ  ַהּתְ ֵצא ָאָסםׁשֶ לַ  ּתֵ  לִמּכְ
ּמּוׁש  ל םָמ סוּ ְר כִּ  בֶק ֵ�  ׁשִ ִרים ׁשֶ ָרה הלָ ּפְ כְ ה*  תוֹ לָ ָה בֶ וּ , ָהַ�ְכּבָ ְרצוּ  ָהָאָסם ֶאל. מֹוִנים ֲ�ׂשָ ִניָמה ּפָ ה ּפְ ּמָ  ּכַ

ִפיֶהם ִאּיֹוב רֹותוֹ ּוְבשׂ  ויָד בְ עוֹ ֵמ  ל. "ּבְ ִרים ְנגּועֹות תרוֹ גוּ ְמ ּמַ ַה  ּכָ ַ�ְכּבָ לוּ  ָאְמרוּ " ּבְ ינוּ , "ֶבָהָלהבְּ  ַהּלָ  ְלָגֵרׁש  ִנּסִ
ִרים אּוָלם, ַמְקלֹותבְּ  אֹוָתם ֲהמֹוֵניֶהם םׁשָ  ִמְסּתֹוְבִבים ָהַ�ְכּבָ ִאי ַ�ד, ּבַ ר ׁשֶ ם. אֹוָתם רּפֹ ְס לִ  ֶאְפׁשָ  ּוְלָגְרׁשָ

י, ִהיא נוּ ֵת כָ ָר ֲ� ַה  ִרים ַאְלֵפי ֲאִפּלוּ  ְואּוַלי ֵמאֹות ּכִ ִביָתה ָקנוּ  ַ�ְכּבָ ַמְחְסֵני ׁשְ בּוָאה ּבְ דֹול ֶזקְוַהנֶּ , ַהּתְ ה ּגָ ַהְרּבֵ  ּבְ
ֶ  הִמּמַ  ַ�ְרנוּ ׁשּ ִ הּתְ בַּ  ׁשּ ָניו". ִחּלָ ל ּפָ ְמַ�ט ְוִלּבוֹ  ידּסִ כַּ  ִוירוּ ֶהְח  ִניׁש מוּ  ר' ׁשֶ י ָיַדע הּוא. ֹעםִמּפְ  ָ�ַמד ּכִ ל ּכִ  ּכָ

ָנהבְּ  ְרכּוׁשוֹ  ַטל ְלַאַחר, ַסּכָ ּנָ ֵדי ֹותבּ ַר  ַהְלָואֹות ׁשֶ ל ֶאת ש2ִלְרכֹּ  ּכְ ְטָ�ן ּכָ ל ֶהָ�צּום ַהּמִ בּוָאה ׁשֶ  ּוְבֵ�יֵני, ַהּתְ
ָבר רּוחוֹ  ךְ  ַ�ְצמוֹ  ֶאת ָרָאה ּכְ ְבָגִדים ִמְתַהּלֵ לוּ  ּבִ ר ִייםּבְ ָתִחים ַ�ל ּוְמַחּזֵ   . ַהּפְ

ְמִחים ם־יֵ� דוּ יְ  מ* יֹון, ׁשֵ ּסָ ּנִ ַרת ָלֶהם בַר  ׁשֶ ַהְדּבָ ים ֵליֲ� בַּ  ּבְ יִקים וּ  ַחּיִ  לֶא  הּוְבאוּ ׁשֹוִנים,  ְמַכְרְסִמיםַמּזִ
ל יונָ ָס ְח ַמ  ם אּוָלם, ִניׁש מוּ  ר' ׁשֶ ּלָ ָיָדם ֶחֶרס ֶהֱ�לוּ  ּכ* תֹוָפָ�ה. "ּבְ ף ַבתֲח ַר  ּבְ זוֹ  ֶהּקֵ ", וּ נֵמעֹוֵד  ִנְתַקְלנוּ  לֹא ּכָ

ְמִחים ִמְלְמלוּ  ֵיאּוׁש  ָיַדִים ְוֵהִרימוּ  ְמבּוָכהבִּ  ַהּמ* ל ִלּבוֹ . ּבְ ל רְלַאַח  ֵמָחָדׁש  ָצַנח ִניׁש מוּ  ר' ׁשֶ ְמֶחה ּכָ  ףנֹוָס  מ*
ּנֹוַאׁש  ַהְבִריַח  ׁשֶ יַצד ָרָאה ּוַבֲחָרָדה, ַהְמַכְרְסִמים ֶאת ִמּלְ ל ּכֵ   .  ְמיֹוןּטִ לַ  יֹוְרִדים ּוְרכּוׁשוֹ  לוֹ ָמ ֲ�  ּכָ

אֹוָתם ָ�ְברוּ  ּוְמבּוָכה ָדהָר ֲח  יֵמ יְ  ּבְ ל ִלְכבֹודוֹ  ׁש אנַ נַ  ָהִעיר ָחְרָדה, ִניׁש מוּ  ר' ַ�ל ׁשֶ יק ׁשֶ  ָקבּוַ�  ִמְנָהג. ַצּדִ
נוֹ , אנָ ְר ַמ וֹ ּק ִמ  ְצִבי ֱאִליֶ�ֶזר יְלַרבִּ  לוֹ  ָהָיה ל ּבְ י ׁשֶ ַ�ם יִמּדֵ  רּקֵ ְלבַ , אנָ ְר ַמ וֹ ּק ִמ  ִזיקַאיְ  קִיְצָח  ַרּבִ  צֹאן ֶאת ּפַ

ל ֵמֲחִסיָדיו ָהָיה לֹא ִניׁש מוּ  ר' ִגידנָּ ַה . דוֹ וֹ ֵמה ֲ�ֵליֶהם ְזִריַח ּוְלַה  ׁש אנַ נַ בְּ ׁשֶ  יתוֹ ִע ְר ַמ  י ׁשֶ , ְצִבי ֱאִליֶ�ֶזר ַרּבִ
ה אּוָלם ֵני ֶאת ְלַחּלֹות יוָ� ֵר  ּבוֹ  ִהְפִצירוּ  ַ�ּתָ יקצַּ ַה  ּפְ ּנֹוַדע ּדִ פ ׁשֶ ר ְיׁשּועֹות לֵ� וֹ ּכְ ָבָר  ֶאָחד רבָ ּדָ  ֲאׁשֶ  לֹא יוִמּדְ
ׁש , ֵריָקם ָיׁשּוב ּנוּ  ּוְלַבּקֵ   .ְוַרֲחִמים ְיׁשּוָ�ה רבַ ְד בִּ  עׁשַ וָּ ִה לְ  ּוְבָרָכה ֵ�ָצה ִמּמֶ

ל ֲ�רוֹ צַ  דֹול ּכֹה ָהָיה ִניׁש מוּ  ר' ׁשֶ ָ�ה ַ�ד, ּגָ ׁשָ ּבְ ָ�ַמד ׁשֶ יקצַּ ַה  ִלְפֵני ׁשֶ ַרץ, אנָ ְר ַמ וֹ ּק ִמ  ּדִ ַ�ד  ַמר ִכיבְ בִּ  ּפָ
ְמעּו.  קנַ ׁשְ נִ  וֹ ֹולּק ׁשֶ  יטּוְדָבָריו לֹא ִנׁשְ י ּבוֹ  ִהּבִ ֵ�יָניו ָהַרּבִ יַ� , ָהאֹוֲהבֹות ּבְ ל ַהּסֹוֶ�ֶרת רּוחוֹ  ֶאת ִהְרּגִ  ר' ׁשֶ
אָת  ַמּדּוַ�  ֲאִני יֹוֵדַ� : "לוֹ  ְוָאַמר ִניׁש מוּ  דֹוָלה ָצָרְתךָ  ֶאת ֲאִני ְוָחׁש  ילַ ֵא  ּבָ  ְלֵהָרַגע ֵהֵחל ִניׁש מוּ  ר'". ַהּגְ
ַמע ְוָאז, ְמָ�הִק  ל קֹולוֹ  ׁשּוב ִנׁשְ י ׁשֶ ד ֵלךְ : "ִגידנָּ ַה  ֶאת תוֹ וֹ וּ צַ בְּ  ָהַרּבִ ֶפַתח דמֹ ֲ� וַ  ִמּיָ בּוָאה ַמְחְסֵני ּבְ  ַהּתְ

ךָ  ּלְ קֹול ֶוֱאֹמר, ׁשֶ דֹול ּבְ ֶזה ּגָ ׁשֹון ּבְ יְטל ןבֶּ  ְצִבי 'ֱאִליֶ�ֶזר ַהּלָ ַקד ּגִ  לֶא  ֹברְוַלֲ�  יונָ ָס ְח ַמ  ֶאת בזֹ ֲ� לַ  ֶאְתֶכם ּפָ
בּוָאה ַמְחְסֵני ל ַהּתְ ע ַהּכֶֹמר ׁשֶ בָּ  ָהָרׁשָ ַמע". ִעיר'ׁשֶ ָ ׁשּ ׁשֶ ָבִרים ִניׁש מוּ  ר' ּכְ רּוִרים ּדְ א, ֵאּלוּ  ּבְ ְמָחה ִהְתַמּלֵ  ׂשִ

ֵ  ֶרַגע רְלַאַח  אּוָלם, ָלהיְוגִ  יַצד: "ְוָאַמר תִהְתַ�ׁשּ י םׁשֵ  ֶאת ְלַהֲ�לֹות לכַ וּ א ּכֵ ִלי ָהַרּבִ  רֹאַמ ? רּתַֹא  ׁשּום ּבְ
חֹות ְלָכל ֵאפֹוא י אּוָלם", ְצִבי' ֱאִליֶ�ֶזר יַרבִּ  נוּ 'ַרבֵּ  ַהּפָ ְגָ�ָרה ְוָאַמר אֹותוֹ  הּסָ ִה  ָהַרּבִ ִדּיּוק רמֹ ֱא : "ּבִ ר ּבְ ֲאׁשֶ  ּכַ

י םְוׁשֵ  ִמיׁשְ  ֶאת ַרק, יךָ יִת וִּ צִ    ". לֹא ְותוּ  ִאּמִ

ְצָ�  יתוֹ  ִניׁש מוּ  ר' ָיָצא ְמִהיִרים ִדיםּבִ י לׁשֶ  ִמּבֵ בּוָאה ַמְחְסֵני לֶא  ּוָפָנה ָהַרּבִ ְרׁשּותוֹ  ַהּתְ ּבִ  ַ�ל ֶנֱ�ַמד, ׁשֶ
קֹול ְוָקָרא םיֶה ֵח ְת ּפִ  דֹול ּבְ ִפי ּגָ ר ּכְ ם. הִנְצַטוָּ  ֲאׁשֶ ׁשָ ּלְ ָבָריו ּוְמׁשַ הּוא חֹוֵזר ַ�ל ּדְ ׁשֶ ְדָהמֹות ֵ�יָניו ְלֶנֶגד, ּכְ  ַהּנִ

יַצד ְלֶפַתע ָרָאה ִרים ּכֵ ְחָסִנים ִמּתֹוךְ  ֵפיֶהםלָ ֲא בַּ  יםיִח גִ ְמ  ָהַ�ְכּבָ ּה  לֶא  ךְ ּסַ בַּ  ְוצֹוֲ�ִדים ַהּמַ ִני ִצּדָ ֵ ל ַהׁשּ  ׁשֶ
ל יוָת רוֹ גוּ ְמ ַמ  ָ�ְמדוּ  םׁשָ , ָהִעיר ֱאָלח ַהּכֶֹמר ׁשֶ ָהָיה, ַהּנֶ ָכל ִליהּוִדים ּוֵמִציק רצֵ ֵמ  ׁשֶ  ִעירָה . ְמצֹא ֵ�ת ּבְ

ּה  שאנַ נַ  ּלָ ס הְלַמְרֵא  ָתהְמ ָה  ּכ* ִהְתַרֵחׁש  דֹולַהגָּ  ַהּנֵ יקצַּ ַה ם ׁשֵ וְ , ֵ�יֵניֶהם מּול ׁשֶ א ּדִ ָ ה ִנׂשּ ִפי ִלְתִהּלָ   . לכֹ  ּבְ

ַבר ֶאת ֹאָרע ּדְ ל־ַ�ל ַהּמְ ָרָטיו ּכָ ר, ּפְ ַ�ְצמוֹ  ִגידנָּ ַה  ִניׁש מוּ  ר' ִסּפֵ ִמים בֹותְר בִּ  ּבְ , אנָ ְר ַמ וֹ ּק ִמ  לֹוםׁשָ  יְלַרבִּ , ַהּיָ
נוֹ  ל ּבְ י ׁשֶ ים ַרּבִ ל ֶנְכּדוֹ , אנָ ְר ַמ וֹ ּק ִמ  ַיֲ�ֹקב ַחּיִ י ׁשֶ י ַ�ל. ִסּפּוֵרנוּ  ּואשׂ נְ  ְצִבי ֱאִליֶ�ֶזר ַרּבִ  ְצִבי ֱאִליֶ�ֶזר ַרּבִ
ַאַח , רּפָ ס* ְמ  ּלְ ִטיַרת רׁשֶ ר ָרָצה לֹא, ָאִביו ּפְ ֶכֶתר ְלִהְתַ�ּטֵ הּוא ְוָאַמר, ַהַהְנָהָגה ּבְ ין ׁשֶ ל ַמְמּתִ  ִמן ֶרֶמז ְלַקּבֵ

 ָ י םיִ ַמ ַהׁשּ ן ִלְנהֹג ָ�ָליו ּכִ ל ָהִראׁשֹוָנה ְתָקהּפִ בַּ , ְוָאְמָנם. ּכֵ ּבֵ ּקִ הלִ  ׁשֶ ם ָרׁשּום היָ ָה , ְתִפּלָ ֵ ת ִרְבָקה ַהׁשּ  ּבַ
ָכךְ  ָרָאה ְוהּוא, ְיהּוִדית ָ  ִמן זֶמ ֶר  ּבְ י ןכֵּ ׁשֶ , ַלַהְנָהָגה םיִ ַמ ַהׁשּ בֹות ָראׁשֵ ל ַהּתֵ מֹות ׁשֶ ֵ י ְוָיַדעי, ַרבִּ  ֵהם ַהׁשּ  ּכִ

רלְ  הּוא ָראּוי ֹתַאר ִהְתַ�ּטֵ הּוא, ֶזה ּבְ ם ׁשֶ י ּגַ בֹות ָראׁשֵ םַר  ַהּתֵ ל ּבָ ָרֵאל ׁשֶ   �.                            ִיׂשְ

  
 
 

ְבֵרי ים ָהאֹור ִמּדִ דֹוׁש  ַהַחּיִ ה ַ�ל ַהּקָ ָרׁשָ   ַהּפָ
ריְ ַו  ֶרךְ  ֶזה־ַ�ל ִיְרֶצה עֹוד -  'וֹ ְוג ֱאלִֹקים ַדּבֵ ִלְהיֹות ,ַהּדֶ

ָאַמר ה ׁשֶ ה ֲהֵרעָֹתה ָלָמה ֹמש%ֶ ָאה ,ִניּתָ ַלְח ׁשְ  ָלּמָ ּבָ
ׁשּוָבה ֶנֶגד, ַהּתְ ר ָקׁשֹות ִאּתוֹ  רבֵּ ּדִ  ָתהֲהֵרעֹ  ָלָמה ּכְ ּבֵ ּדִ ׁשֶ

לֹא יוָק לֹ ֱא  ִלְפֵני בֹוד ךְ ֶר ּדֶ  ּבְ תּוב ִליםְוֶהֱ�  ,ּכָ ָבִרים ַהּכָ ַהּדְ
בֹודוֹ  ְלַצד ל ּכְ ה ׁשֶ ר אוֹ  ,ֹמש%ֶ ָאַמר ֶאְפׁשָ �ִמיֶד  לוֹ  ׁשֲֶ ּיַ וּ נּ ׁשֶ

טּמִ בַּ  ּפָ �ת ֶזה־ַ�ל ׁשְֵ ט ּבְ ּפָ ה ּוְכֶנֶגד .ִמׁשְ יב ִניּתָ ַלְח ׁשְ  ָלּמָ ֵהׁשִ
רּוׁש  ,ה' ֲאִני ֵאָליו ְוָאַמר י לֹא ֶזהָל  ,ֲאִני ַרֲחָמן ּפֵ ָיֹכְלּתִ
ָרֵאל תְראוֹ  ִלְסּבֹל ַצַ�ר ִיׂשְ י ,ֵקץ ֵ�ת ַ�ד ּבְ ְמּתִ ְוִהְקּדַ

ץ תַ� גָּ ַה  ֹקֶדם ךָ ֲח ְל ׁשָ ְל  ָרֵאל ֵמַ�ל ְלָהֵקל ַהּקֵ ָרה ִיׂשְ ל ַהּצָ ׁשֶ
לּות א ֶקתצֹוֶד  ֵאיָנּה  זוֹ  ּוְתׁשּוָבה. ַהּגָ ים רַאַח  ֶאּלָ ִהְקּדִ ׁשֶ
ה לוֹ  לֹוַמר י ,ִתְרֶאה ַ�ּתָ ֶכף ּכִ ד ּתֵ ֶלא ַיְפִליא ּוִמּיָ עֹהְר ַפ ּבְ  ּפֶ
ק ְוֵתֶכף ִנְפָלאֹות ַמּכֹות ּלֵ ְעּבּוד ִנְסּתַ ִ   :ַהׁשּ

ם ִיְרֹמז עֹוד ן־ּגַ ֶנֶגד ּכֵ ָרֵאל ּכְ ֶרךְ ־ַ�ל, ִיׂשְ , ל"זַ  אֹוְמָרם ּדֶ
יִקים ֵריֶהםׁשְ ַא  ּדִ ּמְ  ַהּצַ ין תִמּדַ  ִכיםּפְ ַה ׁשֶ , ַרֲחִמים תּדַ ִמ ְל  ַהּדִ

ריְ ַו  אֹוְמרוֹ  ְוהּוא רּוׁש  'ְוגוֹ  ראֶמ ּיֹ ַו  ֱאלִֹקים ַדּבֵ ת ּפֵ ין ִמּדַ ַהּדִ
ה זוֹ  ַאּתָ ית רֹוֶאה ׁשֶ םּבְ  תנֵּ ּכַ ְת ַהּמִ  ַרֲחִמים ַנֲ�ׂשֵ , ֲהָוָיה ׁשֵ

ה ה ַיֲחִליט ּוִמּזֶ ַדְעּתוֹ  ֹמש%ֶ י ּבְ זַ  םְחּתַ נֶ  ּכִ ין רּגְ ְרעֹה ָרַ�ת ּדִ ּפַ
ַמת ֲאִפּלוּ  ַהְסּכָ ַזר םְחּתַ ְונֶ  ,ָהַרֲחִמים ּבְ ין ּגְ ָרֵאל טֹוַבת ּדִ ִיׂשְ
ִמּדַ  ֲאִפּלוּ  ין תּבְ ְ בַּ  ָיָדיו ְקָנהזַ ֱח ּתֶ  ֶזהּובָ  ,ַהּדִ   :ִליחּותׁשּ

ֶרךְ  ֶזה־ַ�ל ִיְרֶצה עֹוד -  ַאְבָרָהם־לֶא  אָוֵאָר  אָוֵאָר , ַהּדֶ
רוּ  ַאְבָרָהם־לֶא  ר ֶזה םֵמַ�  ַרֲחִמים ַאֲ�ִלים ֵאיְך  ,ׁש ּפֵ ֲאׁשֶ

ֵני ֵהם חּוַני ּבְ ְגֵליִתי ּבְ ּנִ ְלַבד ְלֶאָחד ְולֹא ,ֲאבֹוָתם ַ�ל ׁשֶ ּבִ
א ת ֶאּלָ לֹש%ֶ ְזַמּנוֹ  ֶאָחד ְלָכל ָהָאבֹות ִלׁשְ ִהְפִסיק ֶזהָל וְ , ּבִ

יֵניֶהם ָאַמר ְולֹא ,ַיֲ�ֹקב־לְוֶא  קִיְצָח ־לֶא  ַאְבָרָהם־לֶא  ּבֵ
יד ְוֶזה ,ְוַיֲ�ֹקב קְוִיְצָח  ַאְבָרָהם־לֶא  ל ַבחׁשְ  ַיּגִ ְפֵני ֶאָחד ּכָ ּבִ
 �ֵאל .ְצמוֹ ַ י ּבְ ּדַ ּלּוי תִחבַּ  הּוא ׁשַ ה' ִמיׁשְ וּ  ְואֹוְמרוֹ . ָנהיִכ ׁשְ  ּגִ

י לֹא רּוׁש  ָלֶהם נֹוַדְעּתִ י לֹא ֲ�ַדִין ,ּפֵ יַרֲחַמ  תִמּדַ  הֹוַדְעּתִ
ל, ָלֶהם ּכָ ִהבְ  ַהַהְבָטחֹות ׁשֶ ֵהֵבאִתי לֹא ֲ�ַדִין םיַטְחּתִ ׁשֶ

י יַרֲחַמ  תִמּדַ  ָלֶהם ְלהֹוִדיַ�  ץֵפ ָח  ַוֲאִני, ֲ�ֵליֶהם ָלֶהם ּכִ
ן. ֵיאֹותוּ  ּוֵ ֶדל ְלהֹוִדיַ�  ֶזהבָּ  ה' ְוִנְתּכַ �יָניו םָת בָּ ִח  ּגֵֹ  :ּבְ

  
  

משה רבנו ע"ה, נולד בשנת ב'שס"ח ונפטר בז' באדר 
ביו היה עמרם שנה. א 120שנת ב'תפ"ח, בהיותו בן 

. אמו היתה 137נפטר בהיותו בן שבן קהת בן לוי, 
יוכבד בת לוי, דודתו של אביו, והיא נולדה בעת 

כן שפרה שהיתה ־ירידת יעקב למצרים, ונקרא גם
משפרת את הוולד, ובתה מרים, שנולדה בשנת 

  ב'שס"א, נקראה פועה שהיתה פועה במיילדות. 
� 

לד לאמו בהיותה אהרן נולד בשנת ב'שס"ה, ומשה נו
שנים לאחר אהרן, ושהה אצל אמו  3שנה,  130בת 

, ובהיותו בן שנתיים ימים. לאחר מכן גדל אצל פרעה
  יצא בבגדי מלכות לראות בסבלות אחיו.  20

� 

לאחר שהרג משה את המצרי שהכה איש עברי, ברח 
למדבר ושם הכיר אותו ניקנוס מלך כוש ועשה אותו 

, המליכו בני כוש את ליועצו. לאחר מות ניקנוס
למלך כוש, ובחכמתו הצליח  27משה שהיה בן 

להכניע את העיר שהיתה כבושה בידי בלעם 
בעור עם שני בניו ושמונת אחיו, ומשה מלך שם ־בן

שנה. משם הגיע למדין, הציל את בנות  40במשך 
יתרו מהרועים, אולם יתרו הכניסו לבית האסורים 

ליח להוציא את מפני שחשד בו שהוא מכשף, כי הצ
 נטלאותו האלוקים שהיה נעוץ באדמת שדהו,  מטה

שנים שהה משה בבור,  10. במצרים מאוצרות פרעה
הוציאו ונתן לו את  ,וכשראה יתרו שהוא עדיין חי

התגלה אליו הקב"ה בסנה  79בתו צפורה. בגיל 
וציווה אותו ללכת לגאול את ישראל, והגאולה 

 .80נמשכה שנה שלימה עד שהיה בן 
� 

המכות נמשכה שנה תמימה, כל מכה  10תקופת 
נמשכה שבוע ימים ושלושה שבועות קודם למכה 

חודשים לפני  6היה משה מתרה בהם. בראש השנה, 
שנה  86לאחר  הגאולה, פסק השעבוד מבני ישראל

   של עבודת פרך לפרעה, ויצאו לחרות בחג הפסח.

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ

 

ִניֵני יםַה  אֹור ּפְ   ַחּיִ



 

 

  
  

ה ת ֶאת יםִד ֵמ לְ ָאנּו  נוּ ַרבֵּ  ִמּמֹש2ֶ ה ןכֵּ ׁשֶ , ַהּטֹוב תַר כָּ ַה  ִמּדַ ה לֹא ֹמש2ֶ ָידוֹ  ִהּכָ ם ּכֹותּמַ בַּ  ּבְ ּיָ , ּוֶבָ�ָפר ּבַ
ֵני צַּ  אֹוריְ לַ  ַהּטֹוב תַר כָּ ַה  לוֹ  ָהְיָתהׁשֶ  ִמּפְ ּנִ ּנוּ  לׁשֶ ָ�ה ִמּמֶ ׁשָ ָבה ְלתֹוכוֹ  הוּ יסוּ נִ כְ ִה ׁשֶ  ּבְ ּתֵ ֵהֵגן ָ�ָפרלֶ וְ , ּבַ  ׁשֶ
ָהַרג ָ�ָליו ׁשֶ ְצִרי ֶאת ּכְ ְטְמֵנהוּ  ַהּמִ אן. חֹולבַּ  ַוּיִ ִתיָת  ּבֹור ָלַמְדנוּ  ִמּכָ ָ ׁשּ ּנוּ  ׁשֶ ְזרֹק ַאל ִמּמֶ  ןְניַ ִע וְ , ֶאֶבן ּבוֹ  ּתִ

ַרת ם ֵיׁש  ַהּטֹוב ַהּכָ ֲהַר . רבֵּ ַד ְמ לַ וְ  ַלַחי ַרק ְולֹא, ְוַלּצֹוֵמַח  ַלּדֹוֵמם ּגַ ַרג ל"ַהּמַ ְבֵרי ֶאת ֵמִביא ִמּפְ  ּדִ
ְדָרׁש  ּתֹוךְ , ַהּמִ ּמִ ָרה ׁשֶ ל מֹותׁשֵ  ֲ�ׂשָ ה ׁשֶ בָּ ַה  אוֹ רָ ְק  לֹא ֹמש2ֶ א ה"ּקָ ת ְתָיהבִּ  וּ ּת ְקָרַא  וֹ בּ ׁשֶ , הש2ֶ מֹ  ֶאּלָ  ּבַ

ְרֹעה י ִמן, ּפַ יִתהוּ ־ּכִ ִים ְמׁשִ ֵדי, ַהּמַ יר ּכְ יָלה טֹוָבה ָלּה  ְלַהּכִ ִהּצִ ה ֶאת ׁשֶ  ֵאׁש "ָה  ּוַבַ�ל. ַהְיאֹור ִמן ֹמש2ֶ
ת ִוי ֵמאֹוְז'רֹוב,"ּדָ ה ְיִחיֵאל ַהּלֵ י ֹמש2ֶ בֹות, זֶמ ֶר  ֶזהלָ  ָמָצא , ַרּבִ ַהּתֵ ינוּ  הש2ֶ מֹ  ׁשֶ ה ַרּבֵ ִגיַמְטִרּיָ ְרַי"ג, וְ  ּבְ  ֵכןּתַ

בֹות  ה ַהּתֵ ִגיַמְטִרּיָ ְגִמילּותּבְ ה ּתֹוָרה ְוֵכן, ָסִדיםֲח  ּבִ ִגיַמְטִרּיָ ִמילּות ּבְ ַ�ל, ָסִדיםֲח  ּגְ ה ְיֵדי־ׁשֶ ָהָיה ֹמש2ֶ  ׁשֶ
ָנה ָסִדיםֲח  ּגֹוֵמל ָרֵאל ּתֹוָרה ִנּתְ ּדֹוֵתיֶהם ִהיא ׁשֶ ׁשֶ  ְלִיׂשְ   . ָסִדיםֲח  ּגֹוְמֵלי ֵהםַאַחת ִמּמִ

�  
נֹות ׁשְ ְלָחָמהַה  ּבִ ָ�ְבָרה, ָהִראׁשֹוָנה יתִמ לִָ עוֹ ָה  ּמִ ׁשֶ ל תוֹ יבָ ׁשִ יְ  ּכְ י ׁשֶ ֶמִניץ רבֶּ  ךְ וּ רבָּ  ַרּבִ ַ�ל ִמּקָ ְרכַּ " ּבַ  תּבִ

מּוֵאל ֶמִניץ" ׁשְ יָבה ִנְקְלָ�ה, גוּ ׁש ְט נְ ּמֶ רֶ ְק לִ  ִמּקָ ית ִלְמצּוָקה ַהְיׁשִ ְסּפִ י ִגידנָּ ַה וְ , ּכַ  ְצִבי ְיִחיֵאל ַרּבִ
ָהָיה, ד"הי היֵ ְר ַא ְר וּ גּ  ל ַוֲחָתנוֹ  ד"ַחבַּ  יֲחִסיֵד  ֵמֲחׁשּוֵבי ׁשֶ י ׁשֶ ַכי ַרּבִ נוֹ  'יןזִ ְד ַר ֵמ  יֹוֵסף ָמְרּדְ ַ�ל  ּבְ ל ּבַ ׁשֶ

ֵכֶלת ֲ�ָמָסה ֶאת ְצמוֹ ַ�  ַ�ל ָנַטל, ַהּתְ ֵבָדה ַהּמַ ל ַהּכְ ל ׁשֶ יָבה הֹוָצאֹות ּכָ ַ�ם. ַהְיׁשִ ל ְלֵביתוֹ  ִנְכַנס ּפַ  ׁשֶ
י ׁש  ָהַרב הוּ ָא ָר ׁשֶ כְ וּ  ,רבֶּ  ךְ וּ רבָּ  ַרּבִ רֹב ַ�ד ִלְקָראתוֹ  ִהְתַרּגֵ ּמֵ ָחׁש  ַהּטֹוב תַר כָּ ַה  יִרְגׁשֵ  ׁשֶ יו ׁשֶ ַלּפָ  ָקם, ּכְ

ׁשּות ְוָקָרא ִלְכבֹודוֹ  ִהְתַרּגְ ׁש  ַ�ד, ְלַנְפׁשוֹ  ֹוַח נָמ  ָמָצא ְולֹא"? ֶאְתֶכם דבֵּ ְלכַ  לכַ וּ א הּמָ בַּ : "ּבְ ּקֵ ּבִ  ִגידנָּ ֵמַה  ׁשֶ
ָחד לֹו, אוֹ ְס כִּ  ַ�ל ביׁשֵ לֵ  ׁש  ּוְבָכךְ  ַהְמי* ּקֵ א ּבִ ָפָניו ְלַבּטֵ ת ֶאת ּבְ הּוא ַהּטֹוב תַר כָּ ַה  ִמּדַ יו ָחׁש  ׁשֶ ַלּפָ  ַ�ל ּכְ
דֹוָלה תוֹ יכָ ִמ ּתְ  יָבהיְ בַּ  ַהּגְ   . ְולֹוְמֶדיָה  ׁשִ
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יַ� " ֱאֶמת יֵר ְמ ִא "ָה  ַ�ם ִהּגִ ֵדי ְלֶבְרִלין ּפַ רֹוְפִאים ש2רֹ ְד לִ  ּכְ יעוֹ ּוְבַה , ּבָ ׁש  ּגִ ּקֵ בֵ  ְלִהְתַאְכֵסן ּבִ ֹוֵחט תיּבְ  ַהׁשּ

קֹוִמי י, ַהּמְ יָרתוֹ  ַאף־ַ�ל, ןַמ יְד ִר ְפ  ֱאִליֶ�ֶזר ַרּבִ ּדִ ה ָהְיָתה ׁשֶ ֲאגוּ  ַהְמֹקָרִבים. ְמֶצֶמתּוְמצ*  ְקַטּנָ  ֹקֶדם ּדָ
י אּוָלם, ַחתוַּ ר* ְמ  ַאְכַסְנָיה לוֹ  ְלָהִכין ָלֵכן ר לֹא ָהַרּבִ י, ִוּתֵ ה רֱאִליֶ�זֶ  ְוַרּבִ ּנָ יתוֹ  ֶאת ּפִ ִביל ּבֵ ׁשְ י ּבִ . ָהַרּבִ

ֵ�ת ה ּבְ ּדָ *� י היָ ָה , ַהּסְ ְמָחה ירוּ ׁשָ  ָהַרּבִ ׂשִ דֹוָלה ּבְ ִמיַ�  ּגְ ְבֵרי ְוִהׁשְ ַהּנֹוְכִחים ַ�ד, ָלרֹב ּתֹוָרה ּדִ  וּ ּמ ּדִ  ׁשֶ
ם ַנְפׁשָ ִאּלוּ  ּבְ ה ִנְמָצִאים ֵהם ּכְ ֵבית ַ�ּתָ ְדָרׁש  ּבְ דֹול ַהּמִ גוּ  ַהּגָ ּבְ ְמַחת רׁשֶ ׂשִ  ֵהִבין לֹא דָח ֶא  ַאף. ּתֹוָרה ּבְ

י ָרָאה ָמה ְוָקא ְלִהְתַאְכֵסן ָהַרּבִ י לצֶ ֵא  ּדַ ְמָחה ַמה, ֱאִליֶ�ֶזר ַרּבִ ה־ּוְלׂשִ ֵצאתוֹ  אּוָלם, ּזֹה ֹעׂשָ  ָאַמר ּבְ
י ִעים ִלְפֵני: "יווָּ לַ ּמְ ִמ  ְלֶאָחד ָהַרּבִ ַאְרּבָ ָנה ּכְ אִתי, ׁשָ ַפ "ַה ( ָאִבי ִעם ּבָ ְ אן ש2 רֹ ְד לִ  )"ֱאֶמת תׂשּ רֹוְפִאים ּכָ , ּבָ

ֵביתוֹ  ַאְכַסְנָיה ָלנוּ  ָנַתן ֶזה ָיָקר ִויהּוִדי ךְ  ּבְ ֶמׁשֶ ה ּבְ לֹש2ָ בּועֹות ׁשְ ד ׁשָ א ֶאת ְוִכּבֵ  לֹא ְוַאף, ְלַהְפִליא ַאּבָ
ל ָאָבה לּום ְלַקּבֵ ׁשְ ֲ�בּור ּתַ ר ְוִכי .ָהֵארּוַח  ּבַ ּלֹא ֶאְפׁשָ יר ׁשֶ ֶזה ָאָדםלְ  טֹוָבה ְלַהּכִ   "?ּכָ
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דֹול ִריְסק ז"יִר גְּ ַה  ָהָיה ּגָ ִמּדַ  ִמּבְ ָהְיָתה ַהּטֹוב תַר כָּ ַה  תּבְ ִלּבוֹ  ֲחקּוָקה ׁשֶ יו תֶר ְוִנכֶּ  ּבְ ַמֲ�ׂשָ ל. ּבְ  ִמי ּכָ

ָהָיה ִמּיּותגַ בְּ  ּמוֹ ִע  ֵמיִטיב ׁשֶ יר היָ ָה , רּוָחִנּיּותבְּ  ּוִבְפָרט ׁשְ ל טֹוָבה לוֹ  ַמּכִ ָר  ָ�ָליו יףּוַמְרִע  ָיָמיו ּכָ  תכוֹ ּבְ
ַ�ִין ֵ�ת. טֹוָבה ּבְ ָ ׁשֶ  ּבְ וַ  הָה ׁשּ ׁשְ ִריאּותוֹ  יכֵ ְר צָ לְ  ץיְ ּבִ יעוּ , ּבְ ה ִהּגִ ּמָ יַבת ִריםחוּ בַּ  ּכַ הוֹ  ןְר צֶ לוּ  ִמיׁשִ  תִלׁשְ

בַּ  ּמוֹ ִע  ׁשַ ִלים ׁש ֶד קֹ ־תּבְ ת אֹוָתּה  לכָּ  .ְנָיןִמ לְ  לוֹ  ּוְלַהׁשְ ּבָ חּוִריםלַ  ִמּלֹוַמר ָהַרב ִסיקְפ ִה  לֹא ׁשַ ְבֵרי ּבַ  ּדִ
ֲהָלָכה ּתֹוָרה ָדה ּבַ ר היָ ָה וְ , ְוַאּגָ הּוא ִנּכָ ה ׁשֶ ן עֹוׂשֶ הּוא ֵמֲחַמת ּכֵ יֶהם ָחׁש  ׁשֶ ַלּפֵ  ַ�ל ַהּטֹוב תַר כָּ ַה  ּכְ

ִהְטִריחוּ  ַאַחת. ּמוֹ ִע  תבֹּ ׁשְ לִ  ַ�ְצָמם ׁשֶ ֲ�  ּבְ דֹולֹות כֹותָר ַהּמַ ל ַהּגְ ֶאֶרץ ַהְיֵרִאים ִצּבּור ׁשֶ , ֶדׁש ַהּקֹ  ּבְ
ׁש  ּקֵ ם ַרב ֶנֶגד בִמְכּתָ  ַ�ל םּתֹ ַלְח  ָהַרב ִהְתּבַ ּיָ ן ַלֲ�ׂשוֹ  בֵסַר  הּוא אּוָלם, ְמס* ֵנית ּכֵ ָחׁש  ִמּפְ ַרת ׁשֶ  ַהּטֹוב ַהּכָ

י ַלּפֵ ַ�ם בַר  אֹותוֹ  ּכְ ּפַ ִעְנָין בַר  ְלֵ�ֶזר לוֹ  ָהָיה ׁשֶ יְח ּפַ ִמׁשְ  ּבְ יו ְוָחׁש , ּתִ ַלּפָ וּ  ַהּטֹוב תַר כָּ ַה  ּכְ ן םִמׁשּ   . ּכֵ
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ת ַרבִּ  ְטבּוָ�ה ָהְיָתה ַהּטֹוב תַר כָּ ַה  ִמּדַ ַכי יּבְ ְלִמידוֹ , ןַמ ְר ֶק צוּ  ָמְרּדְ ל יקִת וָּ ַה  ּתַ ים ץֵפ ָח "ֶה  ׁשֶ  ְללֹא ", ַחּיִ
בּול ֲ�בּורוֹ  ָנֵקל ָהָיה ַמֲאָמץ ְוָכל, ּגְ ֵדי ּבַ יב ּכְ ירֶחֶסד  ְלָהׁשִ , ִדיָדיוִמי ֶאָחדֵאֶצל  .יבוֹ יִט ֵמ לְ  טֹוָבה ּוְלַהּכִ

ַמל ּגָ ֶמת טֹוָבה ּמוֹ ִע  ׁשֶ ּיֶ ְתקּוַפת ְמס* ְלָחָמה ּבִ יד היָ ָה , ַהּמִ ף ַמְקּפִ ּתֵ ּתַ ָכל ְלִהׁשְ ָ�ַרךְ  ּבְ ָמחֹות ׁשֶ ְ ם, ַהׂשּ  ּגַ
ְמַחת ׂשִ מוּ  ִאם ְוַאף, ְנָכָדיו ּבְ ַלִים ִמחּוץ ִהְתַקּיְ יד. ִלירּוׁשָ ם ָהָיה ַמְקּפִ ף ּגַ ּתֵ ּתַ ָכל ְלִהׁשְ ָמ  ּבְ ְ  חֹותַהׂשּ

ָ�ַרךְ  י ַהּסֹוֵפר ְיִדידוֹ  ׁשֶ א היָ ָה וְ , יִק יצְ ִר זָ  דוִ ּדָ  ַרּבִ ָבִרים נֹוׂשֵ יר ּדְ הּוא ַהּטֹוב תַר כָּ ַה  ֶאת ּוַמְזּכִ י ָחׁש  ׁשֶ ַלּפֵ  ּכְ
ךְ  ַ�ל, ְיִדידוֹ  ְזכּותוֹ  ּכָ ּבִ יַ�  ָזָכה ׁשֶ ִלי, ַהּקֶֹדׁש  ְלֶאֶרץ ְלַהּגִ ַאְרצ ָלֵכן ֹקֶדם ללֵ וֹ גּ ְת ִה לְ  ִמּבְ ִרית ֹותּבְ  אוֹ  ַהּבְ

ַ�ם. ֲאֵחרֹות ֵנָכר צֹותְר ַא בְּ  יָבה רחוּ בַּ  ֵאָליו ִנְכַנס ּפַ י, ְיׁשִ ַרּבִ ַכי ׁשֶ ַרת ָחׁש  ָמְרּדְ ר, ְלָסבוֹ  ַהּטֹוב ַהּכָ  לוֹ  ְוִסּפֵ
י ֵנס הּוא ץָחֵפ  ּכִ יבֹות ְלַאַחת ְלִהּכָ ַלִים ַהּנֹוָדעֹות ַהְיׁשִ ירּוׁשָ י סּסֵ ִה  לֹא. ּבִ כַ  ַרּבִ  ַ�ל ָחס ְולֹא יָמְרּדְ

בֹודוֹ  ד, ּכְ ַ�ְצמוֹ  ָהַלךְ  ּוִמּיָ יָבה רֹאׁש  לֶא  ּבְ לֶ  רחוּ בָּ  אֹותוֹ  ַ�ל טֹוב ִליץְמ ְוִה , ַהְיׁשִ ַקּבְ ּיְ  יִמּדֵ . תוֹ יבָ יׁשִ לִ  וּ נּ ׁשֶ
ָנה יֵמי, ׁשָ ה ּבִ ּכָ ּמּות רֹוֵכׁש  היָ ָה , ַהֲחנ* דֹוָלה ּכַ ל ּגְ ִנּיֹות ׁשֶ ְפּגָ יְלַא  ָקןלְּ ַח ּוְמ  ס* ֶות ְנׁשֵ בֵ  ַהּצֶ  ּבוֹ  ָהְרפּוָאה תיּבְ

ִנית ָהְיָתה ךְ  תזֶ ּפֶ ׁשְ א* ְמ  ָהַרּבָ ֶמׁשֶ ע ּבְ ׁשַ ִנים ּתֵ ֵדי, ׁשָ יר ּכְ   . ְלַמֲ�ָנּה  םָת ירוּ ִס ְמ  ַ�ל טֹוָבהָלֶהם  ְלַהּכִ
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ַנת ׁשְ ים ץֵפ ָח "ֶה  ָההׁשָ , א"תרע ּבִ ַרּדִ  ְקֶוהּמִ בַּ " ַחּיִ ּבְ ף ּוְלֶפַתע, יןׁשֶ  ּבוֹ  נֹוְתָרה לֹא ְוִכְמַ�ט ִהְתַ�ּלֵ
ַמִים ִמן. ָמהׁשָ נְ  ָ ן ֶאת םְלׁשָ  וּ נִזּמְ  ַהׁשּ ּלָ קֹוִמי ַהּבַ ִהְצִליַח  ַ�ד ָקׁשֹות ָ�ַמל ְוהּוא, ַהּמְ יב ׁשֶ  ֶאת ְלָהׁשִ

ל רּוחוֹ  ים ץֵפ ָח "ֶה  ׁשֶ יר, ֵמָאז". ַחּיִ ים ץֵפ ָח "ֶה  ִהּכִ ל" ַחּיִ ן ְלאֹותוֹ  טֹוָבה ָיָמיו ּכָ ּלָ בֵ  ִמידוֹ ֱ� ֶה , ּבַ  יתּבְ
ֶנֶסת ָסמּוךְ  ַהּכְ ָכל ּמוֹ ִע  ְוֵהיִטיב לוֹ  ּבְ נּות ּבְ ּמְ ָכל. ִהְזּדַ ְמַחת ּוִבְפָרט ּומֹוֵ�ד ַחג ּבְ ׂשִ  ׁשֹוֶתה היָ ָה , ּתֹוָרה ּבְ

יםלְ  ּמוֹ ִע  ְ נַ ְמ , ַחּיִ ִמְצחוֹ  קוֹ ׁשּ ֲאִריךְ  ְרכוֹ בָ ּוְמ  ּבְ ּיַ ּנוּ  רֵת וֹ י ָיִמים ׁשֶ ָמה ְוָאְמָנם. ִמּמֶ ָרָכהַה  ּבוֹ  ִהְתַקּיְ  ְוהּוא, ּבְ
ִעים ָקרֹוב ַ�ד ָיִמים ֶהֱאִריךְ  ָנה ְלִתׁשְ ים רַט ְפ נִ וְ , ׁשָ ִטיַרת רְלַאַח  ְספּוִרים ֳחָדׁשִ ים ץֵפ ָח "ֶה  ּפְ   ". ַחּיִ

  

סּוק ַ%ל ְמעוּ  ְולֹא" ַהּפָ ה־לֶא  ׁשָ ִ ַר  ֵמִביא" ֹמש)ֶ ְבֵרי ֶאת י"ׁשּ ָאְבִדין ַ%ל ֲחָבל: "ל"ֲחזַ  ּדִ ִחין אְוָל  ּדְ ּכְ ּתַ י ָהָיה ְוָכךְ ", ִמׁשְ ִלי ַרּבִ יץֵמרוֹ  ַנְפּתָ ׁשִ ָבִרים ְמָבֵאר ּפְ   :ֵאּלוּ  ּדְ
ָאְבִדין ַ%ל ֲחָבל ֵני ַ%ל ֲחָבל -  ּדְ הָהֲ%  ּבְ ֵהם ִלּיָ ֵאין ֵאּלוּ  - אְוָל , ֶנֱאָבִדים ׁשֶ ֶהם ׁשֶ ְבִחיַנת ְוֵהם ָמהוּ אְמ  ּבָ ִחין, לֹא ּבִ ּכְ ּתַ ים - ִמׁשְ   ...ְלֹרב ְמצּוִיים ֵאּלוּ ּכָ  ֲאָנׁשִ

  
ָאֶמִריָקה ַאַח  ּבְ ּלְ נֹות רׁשֶ ֹוָאה ׁשְ צוּ , ַהׁשּ ִנים ִהְתַקּבְ  ַחּזָ

ִפּלֹות ֵליֲ% ּוַב  ים ּתְ ִהגְּ  ַרּבִ ה צֹותְר ֵמַא  םְלׁשָ  רוּ ׁשֶ  ֵאירֹוּפָ
קֹום ַ%ד, היָ ווּ ּדְ ַה  ַהּמָ ים םיָל ִכ ָה ּלְ ִמ  ַצר ָהָיה ׁשֶ  ְוַהֲחָדׁשִ

ִניםּבַ  קחֹ ְד ִל  ֵהֵחּלוּ  בּוִעים ַחּזָ ָהיוּ  ַהּקְ ִנים םׁשָ  ׁשֶ ָ  ֵמַהׁשּ
ְפֵני ּלִ ְלָחָמה ׁשֶ ֲאלוּ . ַהּמִ ַ%ם ׁשָ ִנים ַאַחד ֶאת ּפַ  ַהַחּזָ

ָאֵמִר  ַהְידּוִעים ֵנייָקה: "ּבְ ִנים יםּבִ ר3 ְמ  ָמה ִמּפְ  ַהַחּזָ
ָאֶמִריָקה ֵ  ֶאת ִלּטֹל ָהרֹוֶצה ְוָכל, ּבְ ן םַהׁשּ א ַחּזָ "? ְונֹוֵטל ּבָ

יב ְך : "ָלֶהם ְוֵהׁשִ ל וֹ ְרּכ ּדַ  ּכָ ָרֵאל ׁשֶ ה יֵמ יְ  ֵמָאז ִיׂשְ  ֹמש)ֶ
ֲהֵרי. נוּ ַרּבֵ  ָ%ה ׁשֶ ׁשָ ָהָיה ּבְ ה ׁשֶ ִמְצַרִים ֹמש)ֶ י ' ּבוֹ  ֶנֱאַמר, ּבְ ּכִ

ה ּוְכַבד ָלׁשֹון ָאֹנִכי־ְכַבד ד ַאְך , 'ּפֶ ָ%ַבר ְלַאַחר ִמּיָ  ֶאת ׁשֶ
ם ָבר ַהּיָ יר' ּבוֹ  ֶנֱאַמר ּכְ ה־ָאז ָיׁשִ   "...'ֹמש)ֶ

  

  

  
ָ%ִמים ח' ֶרת ּפְ ְזּכֶ ָפ  מ3 ֵתנוּ ּבְ ַבת ָרׁשָ  ּוַפַ%ם ִעיםַהְצַפְרּדְ  ּתֵ

ִעים ַאַחת ְצַפְרּדֵ ן, ּבַ ּלָ  ַאף־ַ%ל הְרפּויָ  י"ִד ּצָ ַה  ּוְבכ3
ָלל ל ַהּכְ ּכָ ֵאיָנּה  אֹות ׁשֶ  ַהְיִדיָ%ה א"ֵה  ַאַחר יתנִ רוֹ גְּ  ׁשֶ

ת, תׁשֶ גֶּ ְד נִ  ּמַ ֵתַבת זֹאת ּוְל3% ַ%  ּבְ ַפְרּדֵ ֶרת ַהּצְ ְזּכֶ  ַהּמ3
ָפ  ֵתנוּ ּבְ ַ%ם ָרׁשָ ה ְוֵאין, ַאַחת ּפַ ִנּיָ ּלוֹ  ְך "נַּ ּתַ ּבַ  ָלּה  ׁשְ , ּכ3

ה ק"ּדַ ַר ָה  בַת ָכ ְו , י"ִד ָצ  ָהאֹות הׁשָ גוּ ּדְ  ּזֶ א ׁשֶ  ְלַהְפָלַגת ּבָ
ָהְיָתה ל"ֲחזַ  ְלִדְבֵרי זּמֵ ְלַר , תוֹ ׁשָ גָּ ְד ַה ְו  ָהִעְנָין ַ%  ׁשֶ  ְצַפְרּדֵ
ִריָצהְוִה  ַאַחת ה ׁשְ ָ ׁשֶ  אוֹ , ַהְרּבֵ ִעים ְרָקהׁשּ  ִלְצַפְרּדֵ

י, ֲאֵחִרים ֵגׁש  ּכִ יל ֶהָחָזק ַהּדָ  ּוְכִאּלוּ  ָהאֹות ֶאת ַמְכּפִ
אן ֶנֱאַמר ַהּצְ  ּכָ ִעיםׁשֶ  ֲאֵחִרים. ְוָיְצאוּ  לוּ ּפְ ְכ ה3  ַפְרּדֵ
ְתבוּ  ֵני הׁשָ גוּ ּדְ  לֹא י"ִד ּצָ ַה ׁשֶ  ּכָ ַבת ִמּפְ ּתֵ ַ%  ׁשֶ ַפְרּדֵ  ַהּצְ

ָפה הָח ְלקוּ  ָ  הׁשָ גוּ ּדְ  ָהְיָתה לֹא י"ִד ּצָ ַה ְו  ,ָזָרה ִמׂשּ
ְלׁשֹוָנם ם ָה וּ יׁש גִּ ְד ִה  לֹא ְוָלֵכן ,ּבִ , ַהְיִדיָ%ה א"ֵה  ְלַאַחר ּגַ

ַ%  לֶצ ֵא  אּוָלם ַפְרּדֵ ִחיד ַהּצְ הּוא ַהּיָ ָרָצה םׁשֵ  ׁשֶ  ַהַהׁשְ
ְתבוּ  ְוֵיׁש . י"ִד ּצָ ַה  ׁש ְדגַּ ה3  ּכָ ת, ׁשֶ ּבַ ּסִ ָמַטת ׁשֶ ֵגׁש  ַהׁשְ  ַהּדָ

ְבָטא ַ%ל ְלָהֵקל ִהיא ַק , ּכְ ַהּמִ הֹוֶוה. לֵ% ָפ ַהְמ  לִמׁשְ   ּבְ
  

  
ִים ת ִמְצַר� ַחת� ִסְבלֹ� � ם ִמּתַ י ֶאְתֶכ�   ו, ו)( ְוֽהֹוֵצאִת�

ַטֲ%ֵמי ֶאְתֶכם ְוהֹוֵצאִתי בֹותַהּתֵ  נַּ  ּבְ  זּמֵ ְלַר , ְרִביִעי חמ3
ְרׁשוּ  ל"ֲחזַ  ְלִדְבֵרי ּדָ סּוק ֶאת ׁשֶ יםַוֲחמ3  ַהּפָ ֵני ָ%לוּ  ׁשִ  ּבְ

ָרֵאל הֵמ  ֶאָחד ַרקׁשֶ , ִיׂשְ ָ ָ%ה ָ%לוּ  ֲחִמׁשּ  ֲחָלִקים ְוַאְרּבָ
ֲארוּ  ִמְצַרִים ִנׁשְ ֵהם, ּבְ ִעים ָהיוּ  ׁשֶ תּבְ  ּוֵמתוּ  ְרׁשָ  ַמּכַ

ְך  נַּ ּבְ  ֶאְתֶכם ְוהֹוֵצאִתי ְוָלֵכן, חֹש)ֶ ַאְרּבָ , ְרִביִעי חמ3  ָ%הׁשֶ
ִמְצַרִים ִחיםנָּ מ3 נֹוְתרּו  םֵמֶה  ֲחָלִקים   )שפתי גבריאל( .ּבְ

�  

ה �ָ ֹו ְלִאׁשּ ָדתֹו� ל� ֶבד ּדֹֽ ם ֶאת־יֹוֶכ! ח ַ$ְמָר# � ּקַ   ו, כ)( ַוּיִ

בֹות חיִּ ַו  ַהּתֵ ַטֲ%ֵמי ַ%ְמָרם ּקַ  זּמֵ ְלַר , ְגִריׁש  אְזָל ַא  ּבְ
ַמּסֶ  ל"ֲחזַ  ְלִדְבֵרי ַ% , סֹוָטה תֶכ ּבְ ֵרׁש  ְמָרםׁשֶ ּתוֹ  ֶאת ּגֵ  ִאׁשְ
ֵזַר  ֵמֲחַמת ְרעֹה תּגְ ְבֵרי רְלַאַח  ֶהֱחִזיָרּה  אּוָלם, ּפַ  ּדִ

ָאְמָרה םיָ ְר ִמ  ֶ ִמ  הָקׁשָ  תוֹ ָר זֵ גְּ ׁשֶ  לוֹ  ׁשֶ ְרעֹה לׁשּ , ּפַ
ְרעֹה ּפַ ַזר לֹא ׁשֶ א ּגָ ָכ  ַ%ל ֶאּלָ ַזר ְוהּוא ִריםַהּזְ ם ּגָ  ַ%ל ּגַ
ֵקבֹות בֹות תמוֹ ָ% ְט מ3  ְוָלֵכן. ַהּנְ ַא  ַהּתֵ ז, ְגִריׁש  ְזָלאּבְ  ְלַרּמֵ

 %ַ ּה  ַאֲחֵרי יֹוֶכֶבד ֶאת ֶהֱחִזיר ְמָרםׁשֶ ְרׁשָ ּגֵ  ְוָהְלָכה ׁשֶ
ּנוּ    )תורה מסיני( .יׁש ִר גְּ ַה  ַאֲחֵרי ְזָלאַא , ִמּמֶ

�  

בֹות חיִּ ַו  ַהּתֵ ַטֲ%ֵמי ַ%ְמָרם ּקַ ַטֲ�ֵמי ( ְזָלאְוַא  ַקְדָמא ּבְ ּבְ
ים ַנּזִ ּכְ ל רּתֵ ַהֶה  ַ%ל זּמֵ ְלַר , )ָהַאׁשְ את ַ%ְמָרם ׁשֶ  ֶאת ָלׂשֵ

ֵני, ּדֹוָדתוֹ  יֹוֶכֶבד ָבר ִמּפְ ַהּדָ , ּתֹוָרה ןַמּתַ  ִלְפֵני ָהָיה ׁשֶ
ֵני ְך  ּוִמּפְ ים ּכָ ה ָאּה ׂשָ נְ וּ  ְוָאַזל ִהְקּדִ ָ   )פני יוסף( .ְלִאׁשּ

�  

א ָיֽכְ  י לֹ! � תּכִ ּתֹ�   ז, כד)( לּו� ִלׁשְ

ַבת י ּתֵ י ּכִ בֹות ָראׁשֵ ל ּתֵ ָרֵאל ּכָ ַטַ%ם ְוִהיא ִיׂשְ , חנָּ מ3  ּבְ
ָרֵאל ִיׂשְ ּלְ ִים ָהיוּ  ׁשֶ  ָיְכלוּ  ֵתַבת, ְו םֶד ּקֶ ִמ ּכְ  ִחיםנָּ מ3  ַהּמַ

י ְך ּפַ ְה ַמ ּבְ  כוּ  יםְצִר ּמִ ַל  ּכִ   )חידושי ידידיה הלוי( .ְלָדם ִהְתַהּפְ
�  
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