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  140 'גיליון מס
  3שנה 

  
ה ָאִביָך חֶֹלה   )מח, א( ַוּיֹאֶמר ְליֹוֵסף ִהּנֵ

א ֶאָחד ָאָדם ַ�ם  ּבָ י לֶא ּפַ ָפָניו ְוִהְתאֹוֵנן ֵמאֹוְסְטרֹוְבָצה ְיִחיֵאל ֵמִאיר ַרּבִ י, ּבְ  ֶזה ּכִ
ָבר יר ִמּכְ נֵ  ֶאָחד ֶאת ְלָפָניו ִהְזּכִ יתוֹ  יִמּבְ ַפל ּבֵ ּנָ בלְ  ׁשֶ ּכָ . לוֹ  הּוַטב לֹא ַוֲ�ַדִין ִמׁשְ

י ַמּה ּתָ  ם ֵאפֹוא ּוָמה: "ָהַרּבִ ָכךְ  ֲאִני ָאׁשֵ א"? ּבְ ּלֵ  ָאְמרוּ  ַוֲהֵרי: "ְוָאַמר ָהִאיׁש  ִהְתּפַ
י, ל"ֲחזַ  ּמִ יֶּ  ׁשֶ תֹוךְ  ֶלהחוֹ  לוֹ  ׁש ׁשֶ יתוֹ  ּבְ ׁש  םָחכָ  ֵאֶצל ֵיֵלךְ , ּבֵ , ַרֲחִמים ָ�ָליו ִויַבּקֵ

אִתי ַוֲהֵרי י ֶאל ּבָ ֵדי ָהַרּבִ ׁש  ּכְ ַבּקֵ ּיְ ּקְ ". ַרֲחִמים ָ�ָליו ׁשֶ י נוֹ ּתִ  יםׂשִ : "ְוָאַמר ָהַרּבִ
ךָ  ק ִלּבְ ִדְבֵרי ְלַדּיֵ ַבּקֵ  םָחכָ  ֵאֶצל 'ֵיֵלךְ  ֶנֱאַמר לֹא. ֵאּלוּ  ל"ֲחזַ  ּבְ ּיְ , ַרֲחִמים' ָ�ָליו ׁש ׁשֶ

ַהְינוּ  ֶהָחָכם ּדְ ׁש  ׁשֶ א, ַהחֹוֶלה ַ�ל ַרֲחִמים ְיַבּקֵ ׁש ם כָ ָח  ֵאֶצל 'ֵיֵלךְ  ֶנֱאַמר ֶאּלָ  ִויַבּקֵ
ַהְינוּ , ַרֲחִמים' ָ�ָליו ל ֶהָחָכם ֶאל ַהּפֹוֶנה ָהָאָדם ַ�ל ּדְ ּלֵ ַ�ְצמוֹ  ְלִהְתּפַ  ַ�ל ּבְ

ת הָיָפ  יכִּ , ֲאֵחִרים ַ�ל ךְ מֹ ְס לִ  ְולֹא ַהחֹוֶלה ִפּלַ ת ְצמוֹ ַ�  ּתְ ִפּלַ   ". ֲאֵחִרים ִמּתְ

�  

ְמעֹון ִיְהיוּ  ְראּוֵבן ְוׁשִ ה ּכִ ֶ   )מח, ה( ִלי־ֶאְפַרִים ּוְמַנׁשּ
יד ּגִ י ַהּמַ ַכי ַרּבִ יל ָמְרּדְ ְרנֹוּבִ ׁשֶ ל ֲחָתנוֹ  היָ ָה , ִמּטְ י ׁשֶ דֹול ַאֲהרֹן ַרּבִ ְרִלין ַהּגָ  ִמּקַ
לָֹשה לוֹ  ְונֹוְלדוּ  ִנים ׁשְ ּנֹוְדעּו כְּ  ּבָ יִקיםׁשֶ ְרָסִמים ַצּדִ ִטיַרת רְלַאַח . ּוַבת ַאַחת ְמפ.  ּפְ
ּתוֹ  יַ� , ִאׁשְ יסוֹ  לוֹ  ִהּצִ י ּגִ את יןלִ טוֹ ּסְ ִמ  רׁשֵ ָא  ַרּבִ ּתוֹ  ֶאת ָלׂשֵ ל ּבִ י ׁשֶ  ֶקסיְ לֵ  דוִ ּדָ  ַרּבִ
יד ּגִ ְלִמיֵדי ֵלידוֹ ִמגְּ , ארִמבַּ  ַהּמַ ַ�ל ּתַ ם־ַהּבַ ַרבִּ  ַאךְ , טֹוב־ׁשֵ ׁשֶ ַכי יּכְ יַ�  ָמְרּדְ  ִהּגִ

ם ארבַ לְ  ךְ ־ְלׁשֵ י בֵסַר , ּכָ ַ�ת דוִ ּדָ  ַרּבִ ּדּוךְ  ְלַהּצָ ִ ַמּה . ַהׁשּ י ּתָ ַכי ַרּבִ : ַאלְוׁשָ  ָמְרּדְ
יד ִלי יֹאַמר" ּגִ ֶגתַמ  יִד יָ  ןכֵּ ׁשֶ , נוֹ אוּ ֵמ  ַ�םַט  ֶאת ַהּמַ ֶ ה ָמזֹון אֹותְלהֹוצְ  ׂשּ ׁשָ  ְוַהְלּבָ

ִפי בֹוְדֶכם ּכְ ה". ּכְ ּלָ י לוֹ  ּגִ י, דוִ ּדָ  ַרּבִ ֲ�ִתיָדה ְוָרָאה ָצָפה ּכִ ּתוֹ  ׁשֶ ְבָ�ה ָלֶלֶדת ּבִ  ׁשִ
ִנים ילְ וּ , ּבָ ַכי ַרּבִ ָבר נֹוְלדּו לֹו ְועֹוד  ָמְרּדְ ּכְ ה ׁשֶ לֹש0ָ ִנים, ׁשְ מֹוָנה ּבָ ִיְהיּו ַיַחד ׁשְ

ה  ָ ֲ�ִתיִדיםֲחִמׁשּ ְע  ןֵמ לְ ַא ְת ֲ�ִתיָדה ְלִה  וֹ ּת בִּ ׁשֶ , ֵאפֹוא יֹוֵצא. לוֹ  דלֵ וָּ ִה לְ  ׁשֶ  ָלּה ִמּבַ
א ְוִתְצָטֵרךְ  ׂשֵ ֵדי ׁשּוב ְלִהּנָ ֵני עֹודְלַהֲ�ִמיד  ּכְ ִנים ׁשְ ּדּוךְ  ְפצוֹ ֶח  ֵאין ְוָלֵכן, ּבָ ׁשִ  ּבְ

ׁש . ֶזה ּקֵ י ּבִ ַכי ַרּבִ הּות ָמְרּדְ ל ׁשְ ה ׁשֶ לֹש0ָ ֵדי ָיִמים ׁשְ ב ּכְ ֵ  רּוְלַאַח , ןִעְניָ בָּ  ְלִהְתַיׁשּ
ן ׂשִ  ְוָאַמר ָחַזר ִמּכֵ ֵ  ךְ וּ רבָּ , ָמָצאִתי: "ְמָחהּבְ י. ָברּדָ בַּ  ְנבֹוָנה ֵ�ָצה, םַהׁשּ ַאְלּתִ  ׁשָ
י ֶאת ַ�ל ּפִ ם־ַהּבַ ים ְוהּוא טֹוב־ׁשֵ ּדּוךְ  ִהְסּכִ ִ יר, ַלׁשּ סּוק ֶאת ְוִהְזּכִ  'ֶאְפַרִים ַהּפָ

ה ֶ ְראּוֵבן ּוְמַנׁשּ ְמעֹון ּכִ לֹוַמר, ִלי'־ִיְהיוּ  ְוׁשִ ְ  ּכְ ׁשּ ָכֵדינוּ  םיִ נַ ׁשֶ ִבים ִיְהיוּ  ִמּנְ  ֶנְחׁשָ
ָבנֵ  ִלים ְוִיְצָטְרפוּ  ינוּ ּכְ ִנים תַ� בְ ׁשִ  ֶאת ְלַהׁשְ ים". ַהּבָ י ִהְסּכִ ּדּוךְ  ֶקסיְ לֵ  דוִ ּדָ  ַרּבִ ִ  ַלׁשּ

ָ ִמ ֲח ָלֶהם  נֹוְלדוּ  ְוָאְמָנם , ַהֲחִסיִדים ְוָאְמרוּ . תנוֹ י בָּ ּתֵ ף ׁשְ ַא ים וְ יִק ּדִ ים צַ נִ ה בָּ ׁשּ
 ְ ׁשּ י ילִ וֹ ּפ יּטִ לַ זְּ ִמ  דוִ ּדָ  יַרבִּ  ְנָכָדיו ינֵ ׁשֶ בוּ  איָר וִ ְק ּסְ ִמ  דוִ ּדָ  ְוַרּבִ ָבָניו ֶנְחׁשְ ל ּכְ יד ׁשֶ ּגִ  ַהּמַ
י ַכי ַרּבִ ִלימוּ  ָמְרּדְ ִנים ןִמְניַ  ֶאת ְוִהׁשְ   . ַהּבָ

�  

ְבדּו ִמּזֶֹקן לֹא יּוַכל ִלְראֹות ָרֵאל ּכָ   )מח, י( ְוֵ&יֵני ִיׂשְ
ֵני  דָח ֶא  ּיָ ל ְטִריּפֹוִליִמּדַ ּבְ ל היָ ָה , ּובׁשֶ ּבָ י ַהְמק. ה, יִר וּ אּת וַ  קִיְצָח  ַרּבִ ָ�ׂשָ  ֵלילֹות ׁשֶ

ִמים ּיָ ה ֹוָרהּת בַּ  ְוָהָגה ּכַ דֹוׁשָ ם. ַהּקְ ָבה רְלַאַח  ּגַ ּכָ ַסק לֹא ֵ�יָניו אֹורְמ  ׁשֶ  ּפָ
ְלמּודוֹ  ן היָ ָה וְ , ִמּתַ ּנֵ ְלמּודוֹ  ֶאת ְוחֹוֵזר ְמׁשַ ה־ַ�לבְּ  ּתַ ְפֵני ּפֶ ְלִמיָדיו ּבִ גְ  ּתַ  תאֹונוּ ּבִ
ךְ . ַמְפִליָאה ים ָ�ָליו ָ�ְברוּ  ּכָ לֹש0ִ לֹש0 ׁשְ ָנה ְוׁשָ הּוא ׁשָ ׁשֶ  אֹוָתם ְוָכל, נוֹ רוֹ וְּ ִע בְּ  ּכְ

ַסק לֹא ָיִמים  ַ�ְרִבי, ֵ�יַנִים רֹוֵפא ִלְטִריּפֹוִלי עִנְקלַ , ֶאָחד יֹוםה. ְרָס ִמגִּ  ּפּוֵמּה  ּפָ
ַבר, רֹוקוֹ ִמּמָ  ּדְ ְתִמידׁשֶ  ַהּסֹוֵמא הּוִדיַהיְּ  ׁשֶ ל ֹוָרהּת בַּ  ּמַ יַ� , ָהֵ�ת ּכָ . ְלָאְזָניו ִהּגִ

ַדק י ֶאת ָהרֹוֵפא ּבָ יב ִהְצִליַח  ַמִיםׁשָ  יּוְבַחְסֵד , קִיְצָח  ַרּבִ  אֹורְמ  ֶאת לוֹ  ְלָהׁשִ
ַמח. ֵ�יָניו י ׂשָ דֹוׁשֹות ָהאֹוִתּיֹות ֶאת ׁשּוב ִלְראֹות ִיְצָחק ַרּבִ ְבָ�ַתִים, ַהּקְ  ָהְיָתה ְוׁשִ

י, ְלַגּלֹות וֹ תָח ְמ ׂשִ  ּתֹוָרה ַאַחת אֹות ֲאִפּלוּ  רּתֵ יִ  ְולֹא ֶהְחִסיר לֹא ּכִ ְלמּודוֹ  ְוָכל ּבַ  ּתַ
ִנְגלֶ  ר הּבְ יו ַ�ל גּורׁשָ  ָהָיה, ַהּתֹוָרה ִמְקצֹועֹות ּוְבָכל ּוְבִנְסּתָ ק ּפִ ּיָ ְמד.   .ּבִ

�

  
י -  )מז, כח(ַוְיִחי ַיֲ&ֹקב  בֹות ָראׁשֵ ִריםיְ  ִמיַתתוּ  ּתֵ ׁשָ

יםַח  י, ָרכֹותּבְ  ידֹוׁשֵ ְק  ָליוָ&  ְספוּ ּתוֹ יִ , ְראוּ ּקָ יִ  ּיִ ּכִ
יִקים ִמי ַצּדִ ים ְקרּוִיים ָתָתםּבְ   מחמדי שמים)( .ַחּיִ

�  

ה־ֵמעֹוִדי ַ&ד ים ָהרֶֹ&ה ֹאִתיִק ָהֱאלֹ  מח, ( ַהּיֹום ַהּזֶ

ה ֵמעֹוִדי - )טו ִגיַמְטִרּיָ הּוא ֱאלִֹקים םׁשֵ , 130 ּבְ
ת ין ִמּדַ י, ַהּדִ ךְ  ּכִ ֶמׁשֶ ָנה 130 ּבְ ַיֲ�ֹקב ָהָיה ׁשָ

ִמּדַ  ירוּ ׁשָ  ָאִבינוּ  ין תּבְ מוֹ , רֹוָתיוצָ  ֵמֲחַמת ַהּדִ ּכְ
ָאַמר ֵני ְמגּוַרי  ְלַפְרעֹה ׁשֶ ים ּוְמַאת ְיֵמי ׁשְ לֹש+ִ ׁשְ

ָנה   תורה מסיני)( .ְמַ�ט ְוָרִעים ָהיוּ  ׁשָ
�  

י -  )מט, י( ְמֹחֵקקוּ יהּוָדה ִמ ֶבט ׁשֵ סּור יָ א־לֹ  ָראׁשֵ
בֹות ה ַהּתֵ ִגיַמְטִרּיָ י ןּבֶ  דִו ּדָ  ּבְ   בני שלמה)( .ִיׁשַ

�  

י ילֹ ־ַ&ד ּכִ הבְּ  - )שם( הָיֹבא ׁשִ ֶמֶלְך  ּוָבא ִגיַמְטִרּיָ
יַח  ׁשִ הּבִ  הנָ וּ מֱא ֶו  ְוֵכן, ַהּמָ ּלָ   עט שאסף)( .ְקרֹוָבה ְגא,

�  

ָתִים ּפְ ׁשְ ין ַהּמִ ֶרם רֵֹבץ ּבֵ ׂשָכר ֲחֹמר ּגָ ָ -  )מט, יד( ִיׂשּ
אן ֵיׁש  זֶמ ֶר  ָנה ְלִדְבֵרי ּכָ ׁשְ ךְ , ָאבֹותבְּ  ַהּמִ ִהיא ּכָ
ל ְרָכּה ּדַ  ּוַמִים לּתֹאכֵ  ַלחּמֶ בַּ  תּפַ , ּתֹוָרה־ׁשֶ

ּמְ  ּתֶ  ׂשּוָרהּבַ ׁשְ יׁשָ  ֶרץָהָא  ְוַ�ל הּתִ י ןּתִ ַצַ�ר ְוַחּיֵ
ְחֶיה ה ֹוָרהּת ּובַ , ּתִ ה ְוִאם. לָ�ֵמ  ַאּתָ ה ַאּתָ עֹוׂשֶ

ן ֶריךָ , ּכֵ עֹוָלם ַאׁשְ ה ּבָ א עֹוָלםלָ  ךָ לְ  ְוטֹוב ַהּזֶ . ַהּבָ
ׂשָכר ָ ץֵב רֹ , הּתֹוָר  ַהּלֹוֵמד הּוא םֶר גָּ  רמֹ ֲח  ִיׂשּ

ה ִגיַמְטִרּיָ ין, ַהּכֹוֵלל ִעם ֶאֶרץ ּבְ םיִ ָת ּפְ ׁשְ ּמִ ַה  ּבֵ
י בֹות ָראׁשֵ ָרהוּ שׂ ּמְ ּבַ  ִיםַמ  אַכלּתֹ  ַלחֶמ  תּפַ  ּתֵ

ּתֶ יִ  ַתְרָנה, הׁשְ ןיָּ ַה  ָהאֹוִתּיֹות ְוִתּוָ י, ׁשֵ ֶרץָהָא  ַ�ל ּכִ
ה ְוִאם. ןׁשֵ יָ הּוא  ן עֹוׂשֶ י טֹוב, ּכֵ ָחה ּכִ ְרא ְמנ, ַוּיַ

ה עֹוָלםבָּ  א עֹוָלםּובָ  ַהּזֶ   זרע אברהם)( .ַהּבָ
�  

ין רֵֹבץ ָתִים ּבֵ ּפְ ׁשְ ה ַהּמִ ִגיַמְטִרּיָ ל ּבְ ָ  ּדַ יֲ&ֵד  לָפ ַהׁשּ
הּכָ  ֶאֶרץ ּפָ יִּ , ַאׁשְ ֲ�נָ  גֵה נַ ְת ׁשֶ   מנחת יהודה)( ָוה.ּבַ

�  

י ן ַמֲ&ַדּנֵ ֵמָנה ַלְחמֹו ְוהּוא ִיּתֵ ר ׁשְ )מט, כ( ֶמֶלךְ ־ֵמָאׁשֵ

ה -  לֹש0ָ ֵני ךְ "נַּ ּתַ בַּ  ֵיׁש  סּוִקיםּפְ  ׁשְ ַבע ּבְ בֹות ׁשֶ ּתֵ
ַבת ִהיא ּה בָּ ׁשֶ  ְוָהֶאְמָצִעית ֵמָנה . ְוהּוא ּתֵ ר ׁשְ ֵמָאׁשֵ

ּתֹוָרה הּוא ַלְחמוֹ  ִני, ּבַ ֵ ְנִביִאים ַהׁשּ ֵסֶפר ּבִ ְעָיה ּבְ ְיׁשַ
, ְנִדיבֹות ָיקּום־ְוָנִדיב ְנִדיבֹות ָיָ&ץ ְוהּוא ַ&ל

י ִליׁשִ ְ תוּ  ְוַהׁשּ ּכְ ֵסֶפר ִביםּבַ ֱאלִֹהים ֵהִבין  ִאּיֹוב ּבְ
ּה ְוהּוא ָיַדע ֶאת ְרּכָ ִזים םּתָ ׁשְ לָ ׁשְ וּ . ּה ְמקֹוָמ ־ּדַ ְמַרּמְ

לֹש0  ַ�ל ְדֵרגֹות ׁשְ ַהּנֹוֵתן ָהִראׁשֹון, ְצָדָקהבִּ  ַהּמַ
ַ&ְצמוֹ  ן ְוהּוא -  ּבְ י ִיּתֵ ִני, ֶמֶלךְ ־ַמֲ�ַדּנֵ ֵ יַ&  ַהׁשּ ּפִ ַמׁשְ

ם יִּ  ֲאֵחִרים ַ�ל ּגַ נוּ ׁשֶ , ץָיָ&  ְנִדיבֹות ְוָנִדיב - ּתְ
י ִליׁשִ ְ ֵהִבין ֱאלִֹהים - ֶתרּסֵ ּבַ  ַהּנֹוֵתן הּוא ְוַהׁשּ

ּה  ְרּכָ   האלשיך הקדוש)( .ּדַ
�  
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ְלַחן ֶאת ִאירוּ ְוָה  ת ׁש, ּבָ ַ ֵביְתֶכם ַהׁשּ    ּבְ

 



 

 

  

  

ּכֹן ְוהּוא ְלחֹוף ֳאִנּיֹת ְוַיְרָכתֹו ַ&ל ים ִיׁשְ ן ְלחֹוף ַיּמִ   ִצידֹן־ְזבּול,

יר ְפָלג ָ�ׁשִ דֹול ּתֹוָרה ךְ ְותֹוֵמ , ֵמָאֶמִריָקה גְר בֶּ נְ ֶט כְ ַר ְט  רׁשֵ ָא  ר' ָהָיה מ. ִדיִבים ֵמֲחׁשּוֵבי. ּגָ ל ַהּנְ  ׁשֶ
ַלִים ְוַהֶחֶסד ַהּתֹוָרה מֹוְסדֹות ירּוׁשָ ּבִ ל ׁשֶ ְפֵני ַמְעָלה ׁשֶ ּלִ נֹות ׁשֶ ד ְקִריָאה ְוָכל, ָהָיה ּדֹור ׁשְ  ְמַנֲהֵלי ִמּצַ

ִנים רוֹ אְמ בִּ  ָידוֹ  ַ�ל ֶנֶ�ְנָתה דֹותַהּמֹוְס  יַ� ְלִבּקּור בְּ  ִגידנָּ ַה  ֶהְחִליט ,יֹום ֶאָחד. ְרָחָבה דּוְביַ  ּפָ  ֶאֶרץְלַהּגִ
ָרֵאל קֹומֹות ֶאת ִלְפֹקד, ִיׂשְ ים ַהּמְ דֹוׁשִ ּה  ַהּקְ ּבָ ְתָמִכים ֹוָסדֹותּמ בַּ  רּקֵ ְלבַ  ְוַאף ׁשֶ ד. ָידוֹ  ַ�ל ַהּנִ יעוֹ ַה  ִעם ִמּיָ , ּגִ
ין ַנֲהֵלי ֶאָחד לוֹ  ִהְמּתִ ים ֵ�ץ" יקִת וָּ ַה  ַהּמֹוָסד ִמּמְ ֵר  ּנֹוַסדׁשֶ ", ַחּיִ יתּבְ ּוב ְיֵמי אׁשִ ׁשּ ֵני ְורֹב ַהּיִ ַלִים ּבְ  ְירּוׁשָ

יָבה ת"ּתַ בַּ  ָלְמדוּ  ְמבֹואֹות אֹותוֹ  ְוִהְדִריךְ , וֹ בּ ׁשֶ  ּוַבְיׁשִ ה ְמנּוָחה רְלַאַח . נוֹ לוֹ ְמ  יתבֵּ  לֶא  ִעירָה  ּבִ ָנה, ַקּלָ  ּפָ
יָקה ִגידנָּ ַה  יתוֹ  לֶא  ,ֶאל ָהִעיר ָהַ�ּתִ ָטן ּבֵ ל ַהּקָ י ׁשֶ מּוֵאל ַרּבִ ְנט ׁשְ ּה , ַסּלַ ל ָרץֲ� ַהנַּ  ַרּבָ ַלִים ׁשֶ ָהָיה, ְירּוׁשָ ם ׁשֶ  ּגַ

ד יָבה ת"ַהּתַ  ְמַיּסֵ ים ֵ�ץ" ְוַהְיׁשִ רֹ  ְוָ�ַמד" ַחּיִ םּבְ ִנים אׁשָ ּכֹות ׁשָ ל אֹוֲהָבם. ֲאר. ֵני ׁשֶ ַלִים ּבְ י ָהָיה ְירּוׁשָ  ַרּבִ
מּוֵאל ֵביתוֹ  ָקַבע לֹא ּוֵמעֹוָלם, ׁשְ ַלת עֹותׁשְ  ּבְ ל. ָקָהל ַקּבָ ּמָ  ֵאיַמת ּכָ הוּ ־אןׁשֶ ׁש  ּדְ ּקֵ  ָהַרב ִעם ְלׂשֹוֵחַח  ּבִ
יג ֵאלֹוָתיו ֶאת ְלָפָניו ּוְלַהּצִ ֶלת ָהְיָתה, ׁשְ תּוָחה ַהּדֶ ָלל ּוְבֶדֶרךְ  ,ְלָפָניו ּפְ ֶלת ְלָחנוֹ ׁש.  ְלַיד ָהַרב בׁשַ יָ  ּכְ ַהּדֶ ׁשֶ  ּכְ
תּוָחה ין ֹוָרהּת בַּ  לָ�ֵמ  ְוהּוא, ְלָפָניו ּפְ ג. ְלַגְבָרא ְבָראגַּ  ּבֵ ּצַ ה. ׁשֶ ד ִגידנָּ ַה  ּכְ ּבָ ְפֵני ַהְמכ. י ּבִ מּוֵאל ַרּבִ  לוֹ  ֵהִאיר, ׁשְ

ִנים ָהַרב דֹוָלה תוֹ יכָ ִמ ּתְ  ַ�ל לוֹ  ְוהֹוָדה ּפָ לֹוְמֵדי ַהּגְ הּוא, ּתֹוָרה ּבְ ׁשֶ ְדָבִרים ַמֲאִריךְ  ּכְ ָכר ַ�ל ּבִ ָ דֹול ַהׂשּ ל ַהּגָ  ׁשֶ
בּול.  ְפַרְקַמְטָיא עֹוֵסקׁשֶ  ןַהּזְ ָ  ְותֹוֵמךְ  ּבִ ִיׂשּ   . ּתֹוָרה ַהּלֹוֵמד ׂשָכרּבְ

יתוֹ  לְוֶא , ְמׂשֹוֲחִחים עֹוָדם ל ּבֵ י ׁשֶ מּוֵאל ַרּבִ יַ�  ׁשְ ד, ִעיםְקרָ  ׁש וּ בּולְ  ּגּוף־נּוםצְ , ֶאָחד ָצִעיר ַאְבֵרךְ  ִהּגִ  ּוִמּיָ
י ַרּבִ ׁשֶ מּוֵאל ּכְ ֹמַ�  הִנְפנָ  אֹוֲהבֹות ַנִיםּוְבֵ�י ִלְכבֹודוֹ  ָקם, ָרָאהוּ  ׁשְ ר תֵא  ִלׁשְ ִפיו ֲאׁשֶ יַח בְּ  ָהַרב ּמוֹ ִע  ִנְכַנס. ּבְ  ׂשִ

ל ְבֵרי ׁשֶ נַ  ּתֹוָרה ּדִ ְ ים ֶהֱאִריכוּ  םיִ ְוַהׁשּ ִחּדּוׁשִ ִחים ּבְ ּמְ ב ֶאת ַהְמׁשַ ָהיוּ  ַ�ד ַהּלֵ ָבִרים ׁשֶ  םָת ינָ ִת נְ כִּ  ְמִאיִרים ַהּדְ
ינַ  ל. יִמּסִ ֶאָחד ִגידנָּ ַה  בׁשַ יָ , ְזַמן אֹותוֹ  ּכָ כַּ  ּכְ ׁשְ ּנִ ב חׁשֶ ּתֹוךְ  ַ�ד, ִמּלֵ ּמִ יַ�  ַ�תַהּדַ  ֲחִליׁשּות ׁשֶ  ַ�סכַּ  לִלְכלַ  ִהּגִ
ָאֶמִריָקה. "ְורֶֹגז ָבר ִמְתַרֵחׁש  ָהָיה לֹא ּבְ ֵ�ין ּדָ  ַרב ָהָיה לֹא םׁשָ , "ֹוְבִביםּס לַ  ָסֵפק, ְלַ�ְצמוֹ  ָסֵפק ָלַחׁש ", ֶזה ּכְ

ה ָהִעיר ּנֶ ְלפֹון ֵרךְ בְ ַא  ֵאיֶזה ִעם ׂשֹוֵחַח לְ  ִמְתּפַ ר ּדַ ּזָ ָ�ה, ּוְמפ. ׁשָ הּוא ּבְ ב ׁשֶ  עֹוד". ְוׁשֹוִעים ְנִגיִדים ִעם יֹוׁשֵ
ָבִרים ִפיו ַהּדְ ל ּוָפָניו, ּבְ י ׁשֶ מּוֵאל ַרּבִ בֹוד ַ�ל מֹוֶחה ֲאִני. "ְורוּ ָח  ׁשְ ִלי ָאַמר", ַהּתֹוָרה ּכְ ִנים ֹואַמׂשּ  ּבְ  זֹוִהי, "ּפָ

ל ִניםּפָ  ַ�ּזּות ׁש  ׁשֶ א ַמּמָ ּטֵ ךְ  ְלִהְתּבַ ְפֵני ּכָ ְלִמיד ּבִ ְפָלג םָחכָ  ּתַ יֵר  מ. ּקִ ַלִים יִמּיַ  ׁשוֹ ּמְ ׁשַ ְמ  לֶא  תוֹ נוֹ ְפ בִ וּ ". ְירּוׁשָ
ִדים ַמּדּוַ� : "ָאַמר יִרים ֶאת ָאנוּ  ְמַכּבְ ֵני ַרק? ָהֲ�ׁשִ ֵהם ִמּפְ לֹוְמֵדי ּתֹוְמִכים ׁשֶ גֹון ּתֹוָרה ּבְ , ֶזה ֵרךְ בְ ַא  ּכְ

ְזכּות ּבִ ם ּתֹוָרָתם ׁשֶ י: "ְוהֹוִסיף". ָהעֹוָלם ִמְתַקּיֵ לֹוֵרַח ָהא ָצִריךְ , ְלַדְעּתִ ִדין ְנִזיָפה ְלַקּבֵ ה ּכְ ְלִמיד ְמַבּזֶ  ּתַ
ל םָחכָ  ּלֹא ְצמוֹ ַ�  ַ�ל ּוְלַקּבֵ ַטח ִמן ְלֵהָ�ֵלם ִמֵהר גְר בֶּ נְ ֶט כְ ַר ְט  ַמר". עֹוד ְלִכְסָלה ׁשּובלָ  ׁשֶ ֶ  לּוְמַנֵה , ַהׁשּ

יָבה י, יקּסִ ִה  ַהְיׁשִ ה ּכִ יךְ  לֹא ֵמַ�ּתָ   . יוָת בוֹ ְד נִ וְ  יוָת יכוֹ ִמ ְת בִּ  םלָ כְ ַהנִּ  ִגידנָּ ַה  ַיְמׁשִ

נּום ָהַאְבֵרךְ  ֹוַח  ַהּצָ ׂשּ י ִעם חׁשֶ מּוֵאל ַרּבִ ִדְבֵרי ׁשְ א ִנְרֶאה ָהָיהוְ  ּתֹוָרה ּבְ ְלִמיד ָאֵכן היָ ָה , ּפֹוֵרַח  ַח ֵר וֹ ּכְ  ּתַ
ְפָלג םָחכָ  ם ,ְוַ�ְנְוָתן ַ� ָצנוּ , מ. ׁשֵ הַה . בוֹ ׁש ְמ וֹ ּט ִמ  ִהיְרׁש  ְצִבי ר' ּבְ ְצִעירּותוֹ  ָלַמד ּלָ ַ�ל לצֶ ֵא  ּבִ יַהִחדּ  ּבַ  ּוׁשֵ

אוּ  ְוַהּכֹל מ"יִר ָה  דֹולֹות לוֹ  ִנּבְ א, ּוְנצּורֹות ּגְ ֵ�  ֶאּלָ ִטיַרת בֶק ׁשֶ ַלִים ָאִחיו ּפְ ירּוׁשָ ּבִ ִלי ׁשֶ  ַרעזֶ  ַאֲחָריו ְלהֹוִתיר ּבְ
ל ַלִים תַלֲ�לוֹ  ץלַ ֱא נֶ , ָמאיָּ ַק  ׁשֶ ֵדי ִלירּוׁשָ ת ץלֹ ְח לַ  ּכְ ָכךְ  ָרָאה ְוהּוא, ָאִחיו ְלֵאׁשֶ ָ  ִמן ןִסּמָ  ּבְ י םיִ ַמ ַהׁשּ  ָ�ָליו ּכִ

 �ַ ּקֵ ּתַ ִעיר ְלִהׁשְ ֵני ִעם ַיַחד ַהּקֶֹדׁש  ּבְ יַהִחדּ  וֹ בּ ַר  לוֹ  ָנַתן, תוֹ לוֹ ֲ�  ֶטֶרם. וֹ ּת ְח ּפַ ִמׁשְ  ּבְ  ַהְמָלָצה ַתבכְּ  מ"יִר ָה  ּוׁשֵ
ְכַת  ּה לְ  ָידוֹ  בּבִ ל ַרּבָ ַלִים ׁשֶ י, ְירּוׁשָ מּוֵאל ַרּבִ ְנט ׁשְ ֵדי, ַסּלַ ַה  ּכְ הׁשֶ ֲ�דוֹ  ַ� ִויַסיֵּ  ְיָקְרבוֹ  ּלָ ֶחְבֵלי ּבַ ִליָטה ּבְ  ַהּקְ

ַלִים ירּוׁשָ ְלִמידוֹ  ֶאת ְוֵתֵאר, ּבִ ִעּלּוי ּתַ ְפָלג ּכְ יו ׁש וֹ שׂ ְמ  ִהיא ָרהְוַהּתוֹ  קָח ּדְ ַה  ִמּתֹוךְ  ּתֹוָרה ַהּלֹוֵמד, מ. . ַחּיָ
לֶ  ר, ָים־בּבְ ֲאׁשֶ י ֵהִציץ ּכַ ב ִהיְרׁש  ְצִבי ַרּבִ ְכּתָ ּמִ ל ּבַ בָ  ֶאת ְוָרָאה וֹ בּ ַר  ׁשֶ ְ ַתב ִחיםַהׁשּ ּכָ  ַ�ְצמוֹ  ָמָצא, ָ�ָליו ׁשֶ

ְמבּוָכה ׁש , ּבוֹ  רּפֹ ַלְח  ַקְרּדֹם ּתֹוָרתוֹ  ַלֲ�ׂשֹות ָהָיה ְמָסֵרב. ּבִ א ָהָיה ְוחֹוׁשֵ ּמָ דּוהוּ  ׁשֶ יֹוֶתֶרת ְיַכּבְ בֹוד ּבְ  בֶק ֵ�  ַהּכָ
ִע  בְכּתָ ּמִ ַה  ֶפׁש  ּוִבְגבּוַרת, ּמוֹ ׁשֶ ִלי ֶהְחִליט ַהּנֶ ין כוֹ ְלַהׁשְ לֵּ  ּבֵ ם יּגַ ַלִים ְוִנְכַנס, ַהּיָ אי ִלירּוׁשָ ֲחׁשַ ַאְלמֹוִני ּבַ   .ּכְ

בּועֹות ָיִמים ָ�ְברוּ  ָבר ֶזה, ְוׁשָ ת ֶאת רַט ּפָ  ִמּכְ ֲח  ָאִחיו ֵאׁשֶ י, ִליָצהּבַ ֵביתוֹ  בׁשֵ וֹ י ִהיְרׁש  ְצִבי ְוַרּבִ ֹחֶסר ּבְ  ּבְ
מּוֵאל יְלַרבִּ  ּוָפָנה ֵאפֹוא ִנְמַלךְ . ןיִ ָא וָ  םֶלֶח  ׁשֹוֲאִלים יולָ לָ עוֹ ׁשֶ כְּ  לכֹּ  ְנט ׁשְ ה ַסּלַ ׁשָ ַבּקָ ל ּבְ יַבת ְלִהְתַקּבֵ  ִליׁשִ
ים ֵ�ץ" א", ַחּיִ ָהַרב ֶאּלָ ׁש  ׁשֶ ּקֵ ּנוּ  ּבִ הוּ  ָצהַהְמלָ  ַתבכְּ  ִמּמֶ ְלׁשֶ  ּוֵמֲחַמת, ֲאָבָהן־רּובַ  אֹוְרָין־רבַּ  ֱהיֹותוֹ  ַ�ל ּכָ
ד תוֹ נוּ ָת וְ נְ ַ�  ַתק הלָ וֹ ַהּגְ י ׁשָ ר לֹא ְוַאף ִהיְרׁש  ְצִבי ַרּבִ ב ַ�ל ִסּפֵ ְכּתָ ל ָהָאבּוד ַהּמִ יַהִחדּ  ׁשֶ  ִמן. מ"יִר ָה  ּוׁשֵ

 ָ יַ�  ׁש ַמּמָ  ְרָגִעים ּוְבאֹוָתם, ָהִעְנָין ֶאת בוּ בְּ ִס  םיִ ַמ ַהׁשּ מּוֵאל יְלַרבִּ  ִהּגִ ִביםִמכְ  ררוֹ צְ  ׁשְ  ּוֵביֵניֶהם, הַהּגֹולָ  ִמן ּתָ
ה בּתָ ִמכְ  ְרׁשָ יַהִחדּ  ּכֹוֵתב ּבוֹ , ִמּוַ י מ"יִר ָה  ּוׁשֵ ְלִמידוֹ  ּכִ י ּתַ ַלִים ָ�ָלה בוֹ ׁש ְמ וֹ ּט ִמ  ִהיְרׁש  ְצִבי ַרּבִ יָון, ִלירּוׁשָ  ּוִמּכֵ
ָ�ָנו אֹותוֹ  הּוא ירוֹ כִּ ּמַ ׁשֶ  דֹול ּכְ א ּגָ ִלים ֶאל ְוֶנְחּבָ ׁש , ַהּכֵ י. ְרבוֹ ּוְלָק  ַאֲחָריו רתוּ לָ  ֵמָהַרב הּוא ְמַבּקֵ מּוֵאל ַרּבִ  ׁשְ

ַח  ּקֵ ּפִ ד ֵהִבין, ָהָיה ׁשֶ בֹוד רַאַח  ִהְכִניסוֹ  ֲאָתר ְוַ�ל ְלָפָניו ָהעֹוֵמד הּוא ִמי ִמּיָ   .תוֹ יבָ יׁשִ לִ  ּכָ

עֹות ר ׁשָ ל לׁשֵ ַהּכוֹ  רוֹ וּ ּק בִּ  רְלַאַח  ִמְסּפָ ֵביתוֹ  ִגידנָּ ַה  ׁשֶ ל ּבְ י ׁשֶ מּוֵאל ַרּבִ ק, ׁשְ ּפֵ ֶלת ַ�ל ִהְתּדַ  נוֹ לוֹ ְמ  תיבֵּ  ּדֶ
יָבה ְמַנֵהל לוֹ  ַהְיׁשִ ּבְ ּקִ ה, הְרצָ ַא  תוֹ לוֹ ֲ� בַּ  ׁשֶ דֹול זוֹ גְ ר.  ֶאת ְלָהִפיג ְוִנּסָ דֹול ָ�ָמלבְּ . ַהּגָ יעוֹ  ִהְצִליַח  ּגָ  ְלַהְרּגִ
ן רּוְלַאַח , ְמַ�ט יתוֹ  לֶא  ִלְפנֹות לוֹ  יַ� ִהצִּ  ִמּכֵ ל ּבֵ אּותבְּ  .ֶהָ�ִני ָהַאְבֵרךְ  ׁשֶ ּתָ ּלוּ  ֶאת ִגידנָּ ַה  ָרָאה ִהׁשְ  תַהּדַ
ד ֹוֶרֶרת הלָ וֹ ַהּגְ ם זֹאת ִעם ַיַחד ַאךְ , תיִ בַּ בַּ  ַהׂשּ ִ  ֶאת ָרָאה ּגַ סּוָכה ָחהְמ ַהׂשּ ֵני ַ�ל ַהּנְ ל ּפְ ֵני ּכָ ָחה ּבְ ּפָ ׁשְ . ַהּמִ

ָ�ה ה ׁשָ ּכָ דֹוָלה םָת ימוּ ִמ ּתְ  ֶאת ְוָרָאה ַאֲחֵריֶהם בָ�ַק  ֲאר. דֹוָלה תוֹ יָד ִק ׁשְ  ֶאת, ַהּגְ ל ַהּגְ ַ�ל ׁשֶ ִית ּבַ  ֹוָרהּת בַּ  ַהּבַ
ִאיׁשֹון ָניו ֹטַהר ְוֶאת לַליִ  ּבְ ד. ֹוָתיוִמדּ  ַוֲאִצילּות ּפָ יתוֹ  לֶא  ִגידנָּ ַה  הלָ ָ� , ְלָמֳחָרת ִמּיָ ל ּבֵ י ׁשֶ מּוֵאל ַרּבִ  ׁשְ

ׁש  ֶרךְ  ּוִבּקֵ ׁשּוָבה ּדֶ ְכבֹודוֹ  תוֹ יָ� גִ ּפְ  ַ�ל ּתְ ל ּבִ ן ׁשֶ יָבה ּבֶ אֹותוֹ  ְועֹוד, ַהְיׁשִ ם" םְחּתַ נֶ  יֹום ּבְ ׂשָכר ֶהְסּכֵ ָ " ןְזבּול.  ִיׂשּ
ין ְרג  ִגידנָּ ַה  ּבֵ ר ְטַרְכֶטְנּבֶ ְלִמי  ָהַאְבֵרךְ  ְלֵביןָהָאֵמִריָקִאי ר' ָאׁשֵ יַהְירּוׁשַ ר, ִהיְרׁש  ְצִבי ַרּבִ ֲאׁשֶ ל ּכַ  ַמְחסֹורוֹ  ּכָ

ה דֹוָלה תוֹ יכָ ִמ ּתְ  רכַ ׂשְ ּובִ , ָ�ָליו ֵמַ�ּתָ ְחּתוֹ  ְלִקּיּום ַהּגְ ּפַ ה, ִמׁשְ ף ִלְהיֹות ִיְזּכֶ ּתָ ֶחְלקוֹ  ּמוֹ ִע  ׁש. ַגןׁשֶ  ּבְ   � .ֵ�ֶדן ּבְ

  
  

י ןְלִצּיוֹ  ָהִראׁשֹון "ר ְיהּוָדה ֵמִאיר ְרָפֵאל ַרּבִ   ל"ַזּצַ  'ליזֶ אנִ ּפַ  ּבַ
ֵטֵבת תרנ"ג ַהִהּלּוָלא ְליֹום   י"ד ּבְ

  

ַלִים ַחְכֵמי ֵלידוֹ ִמגְּ  ּה " ןְלִצּיוֹ  ִראׁשֹון"ְוָה  ְירּוׁשָ  ּבָ
ךְ  ֶמׁשֶ ָנה ג"י ּבְ ב.  נֹוַלד. ׁשָ  ְלֶאֶרץ ָ�ָלהוְ  ְרָיהְלגַּ ּבְ
ָרֵאל ּה , ִיׂשְ בֶ  יֹותוֹ ְה בִּ  םּתֵ יַ ִהְת  ּבָ  ָ�ִני ְונֹוַתר ו"ט ןּכְ

ִדידּותוֹ  ַאף־ַ�ל. םֶח ֶל  רַס ֲח וַ  ֵמ  היָ , ָה ּבְ ֶחְלקוֹ  ַח ׂשָ  ּבְ
ם בֶ  יֹותוֹ ְה בִּ . ֵמעִֹני ַהּתֹוָרה ֶאת ְוִקּיֵ ָבר ז"כ ןּכְ  ּכְ

ַלח ַלִים ייֵּ נִ ֲ�  ְלַמַ�ן 'ירְוַאְלגִּ  ּתּוִניס ְלָ�ֵרי ִנׁשְ . ְירּוׁשָ
ַנת ׁשְ ִליחּות ָנַסע ר"ת ּבִ ׁשְ , ִאיַטְלָיהלְ  ֶחְברֹון ּבִ

ין וְ  ּכִ לֹום בִּ ִהׁשְ תְק ׁשָ . ַמֲחלֶֹקתבְּ  ָהְיָתהׁשֶ  רֹוָמא ִהּלַ
אֹוָתּה  ל, ֵ�ת ּבְ ְפֵני ְלֵרָאיֹון ִהְתַקּבֵ ה רֹאׁש  ּבִ ֵנִסּיָ  ַהּכְ

תֹוִלית רִא  ְוהּוא ַהּקָ ֵ  ןיָק ִת וָּ ַה  יֵפ ּתְ ְר ַמ בְּ  רּקֵ ְלבַ  לוֹ  ׁשּ
ַנתֶהם. בָּ ׁשֶ  יםיִק ּתִ ַ� ָה  יםזִ נָ גְּ ַה  ֶאת ְוִלְראֹות ׁשְ  ּבִ

יאנְ לִ  ַחרִנבְ  ד"תרי ית ְורֹאׁש  ָהֵ�ָדה ַ�דוַ  ׂשִ ין ּבֵ  ַהּדִ
ל ים ַדתֲ�  ׁשֶ ָפַרּדִ ַלִים ַהּסְ ירּוׁשָ ַנת. ּבִ ׁשְ , מ"תר ּבִ

י ןְלִצּיוֹ  ָהִראׁשֹון רַט ְפ נִ  י ַאְבָרָהם ַרּבִ ַנּזִ ּכְ  היָ ָה וְ , ַאׁשְ
ֲ�ָמד נֹו  ִעם ַיַחד ְפִקידּתַ לַ  מ. ּתָ ַ�לְמח. ָ  ּבַ , ְבָרָכה א"ִיׂשּ

ד דֶאָח  ְוָכל ּבֵ ׁש  ִנְבַחר ְלַבּסֹוף. רוֹ בֵ ֲח  ֶאת ּכִ ּמֵ  ְוׁשִ
ַתְפִקידוֹ  ָנה ג"י ּבְ ִטיָרתוֹ  ַ�ד ׁשָ ה ְוַאֲחָריו, ּפְ  ִהְתַמּנָ

כִּ ֲחֵברֹו  ם ֵהןׁשֶ ן־ּגַ ָנה ג"י ּכֵ סוּ . ׁשָ  ויָר וּ בּ ִח  ינֵ ׁשְ  ִנְדּפְ
אְר ַמ  ֵלב" אְר ַמ  ׁשֹוןְל "וּ ְוׁשּו"ת,  יִניםּדִ " ּפֵ  ַ�ל" ּפֵ
"א .ם"ַרְמבַּ ָה  ַ�ל  .'ליזֶ אנִ ּפַ  ִאירֵמ  ָפֵאלְר  ִניֲא  - ַמְרּפֵ ּפָ

י ִעם ַיַחד מּוֵאל ַרּבִ ְנט ׁשְ ת ַסּלַ י ִלְבִנּיַ ּתֵ כּוַנת ּבָ  ׁשְ
רן ֵמֶ�ְזבוֹ , ה'ׁשֶ מ ִמין'יְ  ַ ר. יִר יוֹ יְפ ִט נְ מוֹ  ַהׂשּ ּפָ , ְמס.

ֵ�ת ּבְ ן רוֹ וּ ּק בִּ  ׁשֶ ּגַ תּוִניס ַהַחּיֹות ּבַ ּבְ ב, ׁשֶ  ְלַאַחר ִהְתַ�ּכֵ
עֹותַה  ָ לֹות ׁשּ ְגּבָ ים ּוַבֲ�ֵלי, ִבּקּוִריםלְ  ַהּמ.  ַהַחּיִ

 ָרָ�הלְ  ּבוֹ  ָנְגעוּ  לֹא ַאךְ , םיֶה בֵ לוּ כְּ ִמ  ָיְצאוּ  ַהּטֹוְרִפים
אֹוָתּה . ְלֵנס ִהייְ וַ  ם  ָהְיָתה, ֵ�ת ּבְ ִמים ֲ�ִציַרתׁשָ ׁשָ , ּגְ

ְקׁשּוהוּ  ָהִעיר ּוְבֵני ירְלַה  ּבִ ֲ�ָדם ְעּתִ  ָהַרב ֶנֱ�ַמד. ּבַ
הבִּ  ד, ְתִפּלָ ֵמ גִּ  ָלֶרֶדת ֵהֵחּלוּ  ּוִמּיָ ָרָכה יׁשְ ֶלךְ , ּבְ  ְוַהּמֶ

דֹול ְסכּום לוֹ  ֶהֱ�ִניק ים ּוֶבֶגד ַמְלכּוִתי ָרקּום. ּגָ    ָלֲ�ִנּיִ

  
מובא במסכת ברכות שאין מברכים 'מרפא' בבית המדרש 
מפני ביטול בית המדרש, ומפרש רש"י, מרפא לאדם 

ותא'. במדרש ילמדנו מובא, המתעטש שרגילים לומר 'אס
שחייב אדם לומר לחברו בשעת עטישותיו 'חיים', שנהפך 
מוות העולם לאור. הרי לנו שלוש ברכות במקורות חז"ל 
לעיטוש, בהם אסותא שמובא גם להלכה שאין לומר 
אסותא למי שנתעטש בסעודה שמא יקדים קנה לוושט. 

 ִליׁשּוָעְת השל"ה כתב, שנוהגים לומר אחר העיטוש 
ה'. כיום נהוג לומר 'ִלְבִריאּות', בהשפעת שפת ִקּוִיִתי 

האידיש 'צום געזונט'. סיבת הברכה לרפואה על עיטוש, 
מובא במדרש שלא היה אדם עוטש וחיה, אלא בכל מקום 
היתה נפשו יוצאת דרך נחירי אפו בין בשוק בין בדרך, עד 
שבא יעקב אבינו וביקש רחמים על הדבר, לפיכך חייב 

ם בעטישה להודות לקב"ה שנהפך ממוות לחיים. אד
לעומת זאת, מובא בתוספתא שבת שהאומר מרפא על 
התעטשות, הרי זה מדרכי האמורי. במסכת ברכות נאמר, 
המתעטש בתפילתו סימן יפה לו והוא רק לאונסו כפירוש 
רש"י. יש הנוהגים למשוך באוזנם בשעה שמדבר על 

יא, ויש שאמרו המת ומתעטש או אחר כל התעטשות שה
שזה מדרכי האמורי. אחרים נתנו טעם למנהג, מפני 
שנגזרה מיתה על אדם הראשון שלא שמע בקול ה' 
שציווהו לא לאכול מעץ הדעת, ולכן מרמזים במשיכת 
האוזן כי האוזן שלא שמעה היא שגרמה מיתה לעולם, 
בדומה לעבד עברי שנרצע באוזנו שלא שמע בהר סיני. 

ת העיטוש לפלוט מהגוף מזיקים פי הרפואה מטר־על
שונים ולמנוע את חדירתם לדרכי הנשימה, והיא מסייעת 
לאדם בנשימתו החיונית. המלה עיטוש כבר מופיעה 

", ויש אומרים ֲעִטיֹׁשָתיו ָּתֶהל אֹורבספר איוב בפסוק "
שהלשון נובע מהקול הנשמע בעת העטישה. במלכים 

". ֶׁשַבע ְּפָעִמים־ר ַעדַוְיזֹוֵרר ַהַּנַע מוזכר בשורש זר"ר, "
מפסוק זה מצאו מקור לפתגם השגור שהמתעטש שבע 
פעמים ברצף זוכה לקץ הימים, מכך שהנער המת שהחיה 

  אלישע, התעטש שבע פעמים וקם בתחיית המתים...
  

ַ&ת  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות



 

 

  

י טֹוב ְוֶאת ָחה ּכִ ְרא ְמנ, ְכמֹו ִלְסּבֹל־ַוּיַ ט ׁשִ י ָנֵ&ָמה ַוּיֵ   ָהָאֶרץ ּכִ

ְלִמי ֵלידוֹ ִמגְּ  ל ָדיוּתַ ִלין'ִמּל.  'ַהחֹוֶזה ׁשֶ י היָ ָה , ּבְ ָרֵאל ַרּבִ דּוַ� , יׁש ַקלִּ  קִיְצָח  ִיׂשְ י ַהּיָ ַרּבִ . ְרָקאִמּווֹ  קִיְצָח  ּכְ
י ְרבוֹ  הּוא, בוֹ לּ לֶּ ִמ  דוִ ּדָ  ַרּבִ ּקֵ ֵדי, ה''ַהחֹוזֶ  ֶאל ִלְנֹסַ�  ֵהֵחל תוֹ ָ� ּפָ ׁשְ ַה בְ וּ  תַלֲחִסידוּ  ׁשֶ  ֵמאֹורוֹ  ֵליָהנֹות ּכְ

ֶאָחד. ִמּתֹוָרתוֹ  ֹאבְוִלׁשְ  ָנה, יוָר וּ ּק בִּ ִמ  ּבְ ִאּלוּ , ְסבּוַרִני: "ְוָאַמר 'ה'ַהחֹוזֶ  ֵאָליו ּפָ ּמֵ  הָהיָ  ׁשֶ  ִלְהיֹות ְלךָ  ןִמְזּדַ
ד ינֹוקֹות ְמַלּמֵ ל ָראּוי, ּתִ ַקּבֵ ּתְ ַמּה ". הָר ׂשְ ַהּמִ  ֶאת ׁשֶ י ּתָ ָבִרים ַ�ל קִיְצָח  ַרּבִ אֹוָתּה  ןכֵּ ׁשֶ , ַהּדְ ָ�ה ּבְ  ָהָיה ׁשָ
מּוךְ  ָצִעיר ַאְבֵרךְ  ְלַח  ַ�ל ַהּסָ רּוָטה חֹוְתנוֹ  ןׁש. דוּ  ןִעְניַ  ָמה, ְכָללּובִ , יסוֹ כִ בְּ  ְמצּוָיה ָהְיָתה ְוַהּפְ ? ֵאָליו תְמַלּמְ
ְלִמיד יֹותוֹ ְה בִּ  אּוָלם ַתק, ּבוֹ ַר לְ  ןָמ ֱא נֶ  ּתַ יב ְולֹא ׁשָ ָבר ֵהׁשִ אֹוָתּה . ּדָ ָ�ה ּבְ יַ� , ׁשָ  ֶאָחד ׁשּוטּפָ  ְיהּוִדי ִהּגִ

ִהְתגּ  ְכָפר ֹוֵררׁשֶ ְפֵני ְוִהְתאֹוֵנן, דַר יגְ נִ ְר ָט  ִעירלָ  ָסמּוךְ  ּבִ ָניו ַ�ל 'ַהחֹוֶזה' ּבִ ֵדִלים ּבָ  המֹוֶר  ְללֹא ָפרכְּ בַּ  ַהּגְ
צּוַרת ַאף ְיִדיָ�ה ָלֶהם ְוֵאין, ּוַמְדִריךְ  ׁש . אֹות ּבְ י ֵאפֹוא הּוא ְמַבּקֵ תּור, ֵמָהַרּבִ ּיָ , ְלָבָניו ָהגּון דְמַלּמֵ  רַאַח  ׁשֶ

ם ְוהּוא ּלֵ ל ֶאת ְיׁשַ ֶדֶרךְ  ַההֹוָצאֹות ּכָ בֹוד ּבְ יַ�  ֲאָתר־ַ�ל. ּכָ ה ָהַאְבֵרךְ  ֶאת ה''ַהחֹוזֶ  לוֹ  ִהּצִ ּזֶ ה ׁשֶ  ָיָצא ַ�ּתָ
ּנוּ  ר, ִמּמֶ ְבחוֹ  ִסּפֵ ׁשִ ּנוּ  ְוָדַרׁש  ּבְ ִעים לוֹ  םלֵּ ְלׁשַ  ִמּמֶ ים ַאְרּבָ ּמִ ְפִרי ָיָצא. תוֹ ֲ�בֹוָד  רכַ ׂשְ בִּ  ָזָהב ֲאד.  ֵמַחְדרוֹ  ַהּכַ

ל י ׁשֶ י לֶא  ִמֵהר, ָהַרּבִ יַ�  ִמּוֹוְרָקא קִיְצָח  ַרּבִ ַ�  לוֹ  ְוִהּצִ ּקֵ ּתַ ְכָפרוֹ  ְלִהׁשְ ֵדי ּבִ ד ּכְ ָניו ֶאת ְלַלּמֵ  ְוָכל, ּתֹוָרה ּבָ
ּתֹוֵמם. ָ�ָליו ַמְחסֹורוֹ  י ִהׁשְ ל תוֹ יָּ ִא ְר  ּכַֹח  ֶאת ִלְראֹות ִיְצָחק ַרּבִ י ְוֵהִבין וֹ בּ ַר  ׁשֶ ָבר ָיָצא ה'ֵמ  ּכִ ד, ַהּדָ  ּוִמּיָ

יַ�  ְפִרי ִעם ָנַסע ֶטֶרם. תוֹ ָמ כָּ ְס ַה  ֶאת ִהּבִ י ַלחׁשָ , ַהּכַ ּתוֹ  בִמְכּתָ  קִיְצָח  ַרּבִ ר ּובוֹ , ְלִאׁשְ ַ�ת ַ�ל ָלּה  ִסּפֵ  ַהּצָ
דוּ  ל תַהְמַלּמְ ּבֵ ּקִ יר ְוֶהֱאִריךְ , ׁשֶ י ְלַהְסּבִ הצ. ְמ  ּכִ י ֵאתֵמ  הּוא ְועֹוֵמד ּוֶ ל ָהַרּבִ , הָר ׂשְ ַהּמִ  ֶאת ְצמוֹ ַ�  ַ�ל ְלַקּבֵ

ָבם ַאף־ַ�ל ּצָ ּמַ ִלי ׁשֶ ְלּכָ עֹוד. זוֹ  ְלַהְכָנָסה ְזקּוִקים ֵהם ְוֵאין ירּפִ ׁשַ  ַהּכַ י ּבְ ה ִיְצָחק ַרּבִ  יוָת נוֹ כָ ֲה  ֶאת עֹוׂשֶ
ְפִרי ִעם ִסיָ�הנְּ לַ  ל ּוְתׁשּוָבָתּה , ַהּכַ ּתוֹ  ׁשֶ אּותֹו ִה  וּ ּת יַ� גִּ ִה ׁשֶ  ִאׁשְ ּתָ יָלה ֶאת ִהׁשְ ְבָ�ַתִיםְגּדִ ָ�ה. "ׁשִ  טֹוָבה ַהּצָ

ֲהֹפךְ  ִהיא ּתַ ד ִלְהיֹות ׁשֶ ינֹוקֹות ְמַלּמֵ ה ּכֹוֶתֶבת", ּתִ ָ דֹול ָאסֹון ןכֵּ ׁשֶ , "ָהִאׁשּ ִמים ָלנוּ  ֵאַרע ּגָ ּיָ . ָהַאֲחרֹוִנים ּבַ
ֵלי ְמָצִאים, ָצְרַפת ַחּיָ ּנִ ל ּה ָמ וּ צּ ִע בְּ  ׁשֶ דֹוָלה םִמְלַחְמּתָ  ׁשֶ ֶרךְ  ָ�ְברוּ , רּוְסָיה ִעם ַהּגְ ל ֶאת זוּ זְ ּובָ  נוּ יֵר ִע  ּדֶ  ּכָ

ִע  ָהְרכּוׁש  ּלֹא ַ�ד, נוּ ּמָ ׁשֶ ֵביֵתנוּ  הֹוִתירוּ  ׁשֶ ֶבן ֶאת לֹא ַאף, ָמהוּ אְמ  ּבְ ַ ְוַה  ַהּתֶ  ְוַ�ד ֵמחּוט ַהּכֹל ְוָנְטלוּ , תַח ׁשּ
י ָרָאה". ַנַ�ל ךְ רוֹ ׂשְ  י, קִיְצָח  ַרּבִ בָּ ַה  ּכִ ים ה"ּקָ ה ְרפּוָאה לוֹ  ִהְקּדִ ּכָ   . ִלְכָפרוֹ  הּוִדיַהיְּ  ִעם ְוָיָצא ַלּמַ

ָבר יַ�  ֵמָאז ָהִראׁשֹוִנים ִמיםיָּ בַּ  ּכְ י ִהּגִ ָפר קִיְצָח  ַרּבִ ִלּמּוָד  ְוֵהֵחל ַלּכְ ָניו ִעם יוּבְ ל ּבָ ְפִרי ׁשֶ י הָא ָר , ַהּכַ  ּכִ
יׁש  ְלֵ�ֶסק ִנְקַלע הּוא ִנים. ּבִ וּ  ַהּבָ ל לוֹ ָמ ֲ�  ְוָכל ַוֲ�ֵרִלים ֲאטּוִמים ָהיוּ  םיֶה ֵת חוֹ וֹ מ, םָד וּ ּמ לִ בְּ  ֹאדְמ  ִהְתַקׁשּ  ׁשֶ
י ירְלַה  קִיְצָח  ַרּבִ ֶהם ְחּדִ ים ָיִמים. הוּ ּתֹ בַּ  הלָ ָ� , ַמִיםׁשָ  ְוִיְרַאת ּתֹוָרה ּבָ ּכִ ָדיו ַ�ד, ָ�ְברוּ  ֲאר. ּיָ ל ׁשֶ י ׁשֶ  קִיְצָח  ַרּבִ
ִלין'ִמּל.  ה'ַהחֹוזֶ  וֹ בּ ַר לְ  ֵאפֹוא ָנַסע. אֹוִנים ֲחַסר ָחׁש  ְוהּוא ָרפוּ  ר, ּבְ ַצַ�ר לוֹ  ְוִסּפֵ ִיים ַ�ל ּבְ ׁשָ ים ַהּקְ ֵהם ָהַרּבִ  ׁשֶ
ָניו ִעם ְלקוֹ ֶח  ְמַנת ל ּבָ ְפִרי ׁשֶ ֶהם, ַהּכַ ִקיַ�  הּוא ּבָ  רּוַח  זֹוֵרַ�  ַאךְ , ףֶר ֶה  ְללֹא לְוָ�ֵמ  ַח ֵר וֹ ט, ֹותבּ ַר  ּכֹה ַמׁשְ

ָנה. סּוָפה ְוקֹוֵצר ַאל 'הַהחֹוזֶ ' ֵאָליו ּפָ ל ַהִאם: "ְוׁשָ ּלֵ ַפְכּתָ  ַהִאם? ֲ�ֵליֶהם ִהְתּפַ ָמעֹות ׁשָ ִים ּדְ ּמַ  ְלַהְצָלַחת ּכַ
ָ�ִרים ד ֹוָרהּת לַ  םבָּ לִ  ּוְפִתיַחת ַהּנְ הוֹ ַהּקְ ָלִאים ְוִתְרֶאה, זֹאת הׂשֵ ֲ� ? ׁשָ ב". ּפְ י ׁשָ , רָפ ַהכְּ  לֶא  דּדָ �. ְמ  ִיְצָחק ַרּבִ

ל ֵהֵחל ּלֵ ְדָמעֹות ה'לַ  ְלִהְתּפַ םלִ  ֶאת ַח ּתֹ ְפ לִ  ִליׁש ׁשָ  ּבִ ל ּבָ ִנים ׁשֶ ילּוְלַהׂשְ  ְלָהִבין ַהּבָ ד ִלְלֹמד, ּכִ , ּוְלַלּמֵ
אוּ  ּוְתִפּלֹוָתיו ַקע ֵהֵחּלוּ  ַאט־ַאט. ִריּפֶ  ָנׂשְ ם ְסָדִקים ְלִהּבָ ִלּבָ ל ֶהָ�ֵרל ּבְ ִנים ׁשֶ  ַהּנֹוְבִעים ַמְעָין יֵמ כְ וּ , ַהּבָ

ְבֵרי ֵהֵחּלוּ ק, ָלעֶֹמ  יםלִ ֲח לְ ַח ְמ וּ    .ֲ�רֹךְ  יןְלֵא  הנָ ּדְ ַ� ְת ִה  םָת גוּ ֲה נַ ְת ִה  ְוַאף םיֶה ֵת וֹ בּ לִ לְ  רּדֹ ְח לַ  ַהּתֹוָרה ּדִ

ָפר ׁש  ּבוֹ  ַהּכְ ּמֵ י ׁשִ ד ִיְצָחק ַרּבִ ְמַלּמֵ ָפר היָ ָה , ּכִ ח ָקָטן ּכְ  ּבוֹ  ָהָיה ָקבּוַ�  ִמְנָין אּוָלם, ְמַ�ט ּבוֹ  ִויהּוִדים ְוִנּדָ
ִפּלֹות ִס  ּבוֹ  ְתַנֲהלוּ ִה  ְוַהּתְ ַ�ם. יֹום יִמּדֵ  ְדָרןּכְ ָ�ה ָ�ְמדוּ , ַאַחת ּפַ ׁשְ ִלים ִמן ּתִ ּלְ ְתּפַ תֹוָכם ִיְצָחק יְוַרבִּ  ַהּמִ , ּבְ
ינוּ  ל ְוִהְמּתִ ּלֵ ְתּפַ יִרי ַלּמִ ִלים ָהֲ�ׂשִ ׁשְ ּיַ ז אּוָלם, ְנָיןּמִ ֶאת ַה  ָלֶהם ׁשֶ ׁש  ַהּלָ בֹוא ּבֹוׁשֵ ֵרר. ִמּלָ י, ִהְתּבָ  הלָּ ַה  ּכִ

ְמִריָבה ירוּ ׁשָ  ִלים ַאַחד ִעם ּבִ ּלְ ְתּפַ ַ�ס ּוֵמֲחַמת, ָהֲאֵחִרים ַהּמִ ְרעֶֹמת ַהּכַ ִלּבוֹ  ְוַהּתַ ּבְ  ֶהְחִליט, ֲחֵברוֹ  ַ�ל ׁשֶ
קֹום ַרְגָליו ֶאת ירּדִ ְלַה  ּום הּוא ּוְמָסֵרב, ִנְמָצא ֲחֵברוֹ  ּבוֹ  ֵמַהּמָ ךְ  ִמׁשּ ה תֶס נֶ כְּ ַה  ְלֵבית ָלבֹוא ּכָ ינוּ ִה . ִלְתִפּלָ  ְמּתִ

ִלים ּלְ ְתּפַ ַבּסֹוף ַ�ד, בַר  ְזַמן ַהּמִ ּלְ ִמיִמים יםיִּ ִר ְפ כַּ ַה  דַח ַא  ָקם ׁשֶ ַתח, ַהּתְ ּמַ  ֶאת ּפָ יתֵר בְּ  ׁש ח. ף, אׁשִ ְפּדֵ  ַ�ד ּדִ
ָר  יַ� , ַוְיִחי תׁשַ ּפָ ִהּגִ ִבְרכַּ  ָהעֹוְסִקים סּוִקיםּפְ לַ  ּוְכׁשֶ ׂשָכר ַיֲ�ֹקב תּבְ ָ ָחה : "קֹולבְּ  ְוָאַמר ִהְקִריא, ְלִיׂשּ ְרא ְמנ, ַוּיַ

ְכמֹו ִלְסּבֹל ט ׁשִ י ָנֵ&ָמה ַוּיֵ י טֹוב ְוֶאת־ָהָאֶרץ ּכִ יר ְוָאז", ּכִ בֹון ָהָאָדם: "ִהְסּבִ ּיֹוֵדַ� , ַהּנָ ה ּוֵמִבין ׁשֶ ּמָ  ֲחׁשּוָבה ּכַ
נּוָחה ִהיא ם זּוָלתוֹ  ַ�ל ִמְתַרֵ�ם ְוֵאינוֹ  ִלְסּבֹל ְכמוֹ ׁשִ  ֶאת הּוא הַמּטֶ , ַהּמְ רכַּ  ּגַ הַה  ֲאׁשֶ , ַצַ�רוָ  ֶזקנֶ לֹו  ּגֹוֵרם ּלָ
הּוא ֶזה ְיֵדי0־ְוַ�ל א ׁשֶ ֶפׁש  ִלְמנּוַחת זֹוֶכה הּוא, ּכֹוֵ�ס ְוֵאינוֹ  ַהּכֹל ֶאת נֹוׂשֵ   ".  ַהּגּוף תוַ לְ ׁשַ לְ וּ  ַהּנֶ

ים ָיִמים ָ�ְברוּ  ה, ָוֳחָדׁשִ קּוַפת הּמָ ּתַ  ְוִהּנֵ ל ֲ�בֹוָדתוֹ  ּתְ י ׁשֶ ְפִרי ּבוֹ  ירִהְפצִ . ִיְצָחק ַרּבִ יךְ  ַהּכַ  ֶאת ְלַהְמׁשִ
ָנה ֲ�בֹוָדתוֹ  י אּוָלם, תֶפ נֹוֶס  ְלׁשָ י ָטַ�ן ִיְצָחק ַרּבִ ל ּכִ יָאתוֹ  ּכָ י־ַ�ל ַרק ָהְיָתה ְלָכאן ּבִ ל תוֹ ָא ָר הוֹ  ּפִ י ׁשֶ , ָהַרּבִ

ן ְוָלֵכן ּוֵ ֹאל ׁשּוב הּוא ִמְתּכַ ֲ�ָצתוֹ  ִלׁשְ יַ� . ּבַ ִהּגִ ׁשֶ י ּכְ ַאל חֹוֶזה''ַה  ֶאל קִיְצָח  ַרּבִ ֲ�ָצתוֹ  ְוׁשָ י, ַנֲ�ָנה ּבַ א ּכִ  ֶאת ִמּלֵ
ְפִקידוֹ  ָבר  הּוא לוֹ ָיכוְ , ןֹהגֶ כַּ  ּתַ ן רְלַאַח . ָהֲ�בֹוָדה ְוַ�ל ַהּתֹוָרה ַ�ל תבֶ ׁשֶ לָ וְ  ְלֵביתוֹ  ׁשּובלָ ּכְ ָנה ִמּכֵ  'ַהחֹוֶזה' ּפָ

ַמְעּתָ  אּוַלי, ִלי ָנא דַהגֶּ : "ַאלְוׁשָ  ַתק"? ָפרכְּ בַּ  םׁשָ  ּתֹוָרה רבַ ּדְ  ֵאיֶזה ׁשָ י ׁשָ ַמּה  'ַהחֹוֶזה'וְ  קִיְצָח  ַרּבִ ֵכן: "ּתָ  ֲהִיּתָ
ךְ  ֶמׁשֶ ּבְ ים ׁשֶ ים ֳחָדׁשִ ּכִ ַמְעּתָ  לֹא ֲאר. ַקע"? ָמהוּ אְמ  ׁשָ י ׁשָ ר ּוְלַבּסֹוף ִהְרהּוִריםבְּ  קִיְצָח  ַרּבִ ִדְבֵרי ִנְזּכַ ְפִרי ּבְ  ַהּכַ

סּוק ַ�ל ְרא" ַהּפָ ָחה ַוּיַ י ְמנ. ַמע, "טֹוב ּכִ ָ ׁשּ רּוׁש  ֶאת 'הַהחֹוזֶ ' ּוְכׁשֶ ן־ִאם: ְוָאַמר רֹאׁשוֹ בְּ ע נַ ְע נִ , הֶא נָּ ַה  ַהּפֵ  ּכֵ
ַמְעּתָ  ֲהלֹא, ֵאפֹוא רּוׁש  ׁשָ ן רְלַאַח  יםבִּ ַר  ָיִמים"! ִנְפָלא ּפֵ ר, ִמּכֵ ֲאׁשֶ ָבר ּכַ ְרֵסם ּכְ י ִהְתּפַ ַר  קִיְצָח  ַרּבִ םּכְ ל ּבָ  ׁשֶ

ָרֵאל ר, ָליוֵא  ָנֲהרוּ  ַוֲאָלִפים ִיׂשְ ַ�ם ִסּפֵ ּפּור ֶאת ּפַ ה ַהּסִ ם, ַהּזֶ י ְלַאַחר רָקצָ  ְזַמן: "ְוִסּיֵ ְבּתִ ַ ׁשּ  ָזִכיִתי, ְלֵביִתי ׁשֶ
ָ  ִמן י םיִ ַמ ַהׁשּ ְרּתִ ַ ּלֹא ַ�ד, ׁשּוב ְוִהְתַ�ׁשּ דוּ  ִלְדֵמי יּתִ ְק ַק זְ נִ  ׁשֶ י תַהְמַלּמְ ְלּתִ ּבַ ּקִ י ׁשֶ . ִלְצָדָקה אֹוָתם ְוֶהֱ�ַבְרּתִ

ל ֲאִני עֹוֵסק ִיןֲ�ַד  אּוָלם ִקּיּום יַמ יָ  ּכָ ְבֵרי ּבְ י ַהּתֹוָרה ּדִ ַמְעּתִ ָ ׁשּ ְפִרי ֵמאֹותוֹ  ׁשֶ ִמים ּכַ ל, ּתָ ּדֵ ּתַ  ְלַהּטֹות ֲאִני ּוִמׁשְ
את ִמיכְ ׁשִ  ְמנּוָחה ְוָלׂשֵ ל ֶאת ּבִ ֶ  הַמ  ּכָ ְתַרֵחׁש ׁשּ ֵדי, יּמִ ִע  ּמִ י ְמנּוָחה ִלְראֹות ּכְ         �                              ". טֹוב ּכִ
    

  
 

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

  

ֵאר ֶרֶמז ּוְבֶדֶרךְ  - ַיֲ&ֹקב ַוְיִחי תּוב ִיְתּבָ ֶ  הַמ ְל  ַהּכָ הֹוִדיַ# ׁשּ
ְבִחיַנת ֱאלִֹקים י יֹוֵסף ּבִ יר הּוא ּכִ ּבִ ׁשְ זָּ  ְוהּוא ,ַהּמַ היָ ֱח ְוֶה  ןׁשֶ

לֹל זוֹ  ּוְבִחיָנה, ָרב־םַ#  ְלַהֲחיֹת רוֹ ָמ ֲא ַמ ּכְ  ,ָרב־םַ#  ׁשְ ּתִ
ֲ#ַלת ֱהיֹוָתּה  ְבִחיַנת ּה ָת ָל זוּ ְל  חֹוב ּבַ ָ#ה ּבִ ּפָ ַצדְל וּ , ָלּה  ַהַהׁשְ

ֲ#ֹקב ּיַ ָנה ז"י יֹוֵסף ֶאת ּוִפְרֵנס ןזָ  ׁשֶ ְכִתיב ,ׁשָ ן ּדִ ,'ְוגוֹ  י"ז ּבֶ
ם ֶזהָל  ּלֵ ִחיָנה ׁשִ ז ַהּבְ יַ#  ַהּלָ ּפִ ת ְלַיֲ#ֹקב הּוא ְוִהׁשְ ִמּדַ ּבְ
ה ֵכֶפל יֵמ לוּ ׁשְ ּתַ  ּמָ ָנה ז"י ּבֹותְמר,  ִמּדֹות ּכַ ָרַמזׁשֶ  ְוהּוא ,ׁשָ

ֶאֶרץ ַיֲ&ֹקב ַוְיִחי ַבע ִמְצַרִים ּבְ ֵרה ׁשְ ָנה ֶ&ׂשְ ֶזה ְוזּוַלת, ׁשָ
ר ָהיוּ  ֶאְפׁשָ א ָלֵכן ֹקֶדם ָיָמיו יםִמ ֵל ׁשְ  ׁשֶ יֹוֵסף םּלֵ ְלׁשַ  ֶאּלָ
ל ֶחֶסד טֹוַבת ּבֵ ּקִ ּנוּ  ׁשֶ ְ ַה  ם"יִב טוֹ  ֶזהָל ְו  ,ִמּמֶ ֵמָהֶאָחד םיִ נַ ׁשּ

י ל ּכִ ִנים ב"טוֹ  רִמְסּפַ  ִטיביֵה  דָח ֶא  ּכָ ֶזה םּלֵ ְלׁשַ  ְוָנכֹון ׁשָ
ָאְמרוּ  ְוִתְמָצא. ֶזהָל  י ל"זַ  ׁשֶ ְבִחיַנת הּוא יֹוֵסף ּכִ ו"ָוא ּבִ

דּוַ#  ,ו"ָוא ִמּלּוי ּיָ רֹות יְליֹוְדֵ#  ּכַ  :ֱאלֵֹקינוּ  ה'ַל  ִנְסּתָ

ְלָאְך  רּוׁש  -  'ְוגוֹ  ַהּגֹוֵאל ַהּמַ ר ה' רַמֲאַמ  ,ּפֵ ֶאת ה' ְיַצו ֲאׁשֶ
ם אֵר ִיּקָ  ,ָליוֵא  ְיִדיָדיו י ,ַמְלָאךְ  ׁשֵ בֹותֲה ַל  ֵצבחֹ  ה' קֹול ּכִ

וָּ  ְוהּוא. ֵאׁש  אֹוְמרוֹ  ָנתוֹ ּכַ ְלָאְך  ּבְ רּוׁש  ,'ְוגוֹ  ַהּמַ ְהֶיה ּפֵ ּיִ ׁשֶ
  :אֹוָתם יָבֵרךְ ִו  םָד ֲ# ַס בְּ  ה'ּדַ  ֵמיְמָרא

רּוׁש  - 'ְוגוֹ  ִמיׁשְ  ָבֶהם אֵר ְוִיּקָ  ְהיוּ  ּפֵ ּיִ הלֹ ׁשְ  תגַ ָר ְד ַה ּבְ  ׁשֶ ש/ָ
ם ָאבֹות ֵאין ּוְכׁשֵ ק לוֹ ָיכ עֹוָלםבָּ  ָאָדם ׁשֶ ְלַקְלֵקל אוֹ  ְלַנּתֵ
ֶאָחד תִמ  ּבְ לֹש/ֶ ְ ן לֹוַמר ָצִריְך  ְוֵאין ָאבֹות ׁשּ ּלָ כ, ,ַיַחד ּבְ

מוֹ  רּוׁש  ,הּלָ ּוְגד,  ָקריְ  ׁשֹוןְל  ִיְרֶצה עֹוד. ֵהם ֵכן־ּכְ יַ#  ּפֵ ּגִ ּיַ ׁשֶ
ֶאְמָצעּוָתם ם ָקריְ  ּבְ יל  אֹוְמרוֹ  ךְ ֶר ּדֶ ־ַ#ל ּואְוה, ָאבֹות ְלׁשֵ ּגִ

יק ֵני ְזֵקִנים ֲ#ֶטֶרת אֹוֵמר הּוא ְוֵכן ,ָיִגיל ֲאִבי ַצּדִ , ָבִנים ּבְ
ֶאְמָצעּות ִיְהֶיה ְוֶזה ם ַהֲהגּוָנה םָת נָ ָכ ֲה  ּבְ ר ְוַדְרּכָ ׁשָ ַ#ד ַהּיָ

יַ#  ּגִ ּיַ י ִיְרֹמז עֹוד. ֲאבֹוָתם בֹותֲא ַל  ָקריְ  ׁשֶ ִחּבּוב ָלֶהם ִיְהֶיה ּכִ
ַרתַה  ִחּבּוב ה' ִלְפֵני םָמ ׁשְ  ְזּכָ ם תַר ְזּכָ ַה  ּכְ קִיְצָח  ַאְבָרָהם ׁשֵ

ְמָצא ֵכן ּוְכמוֹ , ְוַיֲ#ֹקב ָאַמר ּתִ ִביא ׁשֶ יר ֵבןֲה , ַהּנָ ִלי ַיּקִ
י 'ְוגוֹ  ֶאְפַרִים י ֲהֵרי, 'ְוגוֹ  ּבוֹ  יִר בְּ ַד  יִמּדֵ ־ּכִ ל מוֹ ׁשְ  ּכִ ֶאְפַרִים ׁשֶ

ֵ#יֵני רּקֵ יַ ְת נִ  קּבְ  ירוֹ ּכִ זְ ַמ וּ  ה' ּבְ  :ְיֵתָרה הבָּ ִח וְ  ֵחׁשֶ

  
  

 –שבע שנות השובע במצרים היו בין השנים ב'רכ"ט 
ב' רל"ו, ובהן נולדו מנשה ואפרים. שנות הרעב לא 

כי ב'רל"ח,  - היו אלא שנתיים, בין השנים ב'רל"ו 
בזכות יעקב אבינו שירד למצרים בשבעים נפש 

תו, . בביאלא היה הרעב שבע שניםבשנת ב'רל"ח 
שנים שלא ראו זה את  22נפגשו יעקב ויוסף לאחר 

. מאז ירידת 39ויוסף בן  130יעקב היה אז בן כשזה, 
שנות השעבוד  210יעקב, מתחילים למנות 

  שנה מאז ברית בין הבתרים.  430־שבמצרים, ו
� 

אחיה קהת, נולדה בין ־יוכבד בת לוי, אשת עמרם בן
ת משה החומות עם הירידה למצרים. היא ילדה א

שנה לאחר שחזרה לנערותה, שכן משה  130בגיל 
שנה ביציאת מצרים. יש אומרים שהיא  80היה בן 

קבורה בקבר האמהות בטבריה, המכונה בכתבים 
עמיס", יחד עם ־העתיקים של עולי הרגל "ראס בן

צפורה אשת משה, אלישבע בת עמינדב אשת אהרן, 
   בלהה וזלפה נשות יעקב, ורחל אשת רבי עקיבא.

� 

שנה עד  210יש אומרים שגם איוב נולד אז, וחי 
שיצאו בני ישראל ממצרים בשנת ב'תמ"ח. במשך 

, וחי עוד 70שנה אחת סבל ייסורים עד שהגיע לגיל 
שנה מאושרות. חז"ל נחלקו על זמן תקופתו,  140

  וישנה אף דעה שלא היה ולא נברא אלא משל היה. 
� 

'רנ"ה בהיותו יעקב אבינו עליו השלום נפטר בשנת ב
, וביום קבורתו במערת המכפלה אשר 147בן 

בחברון, נהרג אחיו עשו בידי חושים בן דן ויש 
אומרים שיהודה הרגו. במדרש מובא שראשו של 
עשו נקבר שם וכן כתבו המקובלים ויש אף 
שהצביעו על מקום קבורת הראש, ואילו את הגוף 
 שלחו לארץ אחוזתו בהר שעיר, אולם בתרגום נאמר

שלאחר שהותז ראשו של עשו, קברו בניו גם את 
  גופו במערת המכפלה. 

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ

 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

  
  
  

דֹול י ָהָיה ּגָ ַאֲהַבת ביסוֹ ִר וֹ ּפ ִמ  ְצִבי ַיֲ�ֹקב ַרּבִ ָרֵאל ּבְ יָדה ֵהָאְספוּ " לֹוַמר ָהָיה ְוָרִגיל ִיׂשְ  תֵא  ָלֶכם ְוַאּגִ
ר ַאֲחִרית ֶאְתֶכם ִיְקָרא־ֲאׁשֶ ִמים ּבְ ר", ַהּיָ ֵני הּוא ָהִעּקָ ּבְ ָרֵאל ׁשֶ  ְוִתְהֶיה ֶזה ֶאת ֶזה אֹוֲהִבים ִיְהיוּ  ִיׂשְ

יֵניֶהם ַאְחדּות יִנים ֵמֲ�ֵליֶהם קוּ ְת ּמָ יִ  ֶזה ְיֵדי ְוַ�ל, ּבֵ יָדהַא  ןכֵּ ׁשֶ , ַהּדִ ת ּגִ ֶרׁשֶ ם ִמְתּפָ , ְמָגִדים ׁשֹוןִמלְּ  ּגַ
יַח  ֵמֶחְבֵלי לוּ צְ נָּ יִ ה ִבְזכּות זֶ וּ  ַ�ם". ָמׁשִ א ּפַ ּטֵ רּוד ַ�ל ִהְתּבַ ָהָיה ַהּפֵ ָ�תוֹ  ׁשֶ ׁשְ ִליןִמּל.  'הַהחֹוזֶ ' יןבֵּ  ּבִ  ּבְ

ְלִמידוֹ  ְלֵבין דֹוׁש  הּוִדיַהיְּ ' ּתַ יְסָח  'ַהּקָ ׁשִ ִהְנִהיג אִמּפְ יו הָד ֵ�  ׁשֶ ַחּיָ י, ּבְ ְמִתיבְ  ּכִ אי ְרִקיָ�אִד  אּתָ ּבִ ַוּדַ  ּבְ
ָנן ָ�ְבדוּ  לֹום ַרּבָ יֵניֶהם ׁשָ ִטיַרת רְלַאַח . ּבֵ ל ִאּמוֹ  ּפְ י ׁשֶ ָהְיָת , ְצִבי ַיֲ�ֹקב ַרּבִ ּתוֹ  הׁשֶ ל ּבִ י ׁשֶ ִלי ַרּבִ  ַנְפּתָ

ל ֶנְכּדוֹ  בבוֹ ִמלְּ  טַט ׁשְ ְר בֶּ לְ ַה  ץיְר ִה  א", ְצִבי תֶר ֶט ֲ� "ָה  ׁשֶ י ָאִביו ָנׂשָ ַ�  ַרּבִ ּתוֹ  ֶאת ביסוֹ ִר וֹ ּפ ִמ  רׁשֵ ָא  ְיהֹוׁש.  ּבִ
ל י ׁשֶ ַכי ַרּבִ ָהָיה, בוֹ כילִּ זֶּ ִמ  ָמְרּדְ ל ֲחָתנוֹ  ׁשֶ ִליןִמּל.  'ַהחֹוֶזה' ׁשֶ ה ַ�תּוִבׁשְ , ּבְ ּפָ י ָאַמר ַהח. ַ�  ַרּבִ  רׁשֵ ָא  ְיהֹוׁש.

הּוא ֵניֶהם, 'ַהחֹוֶזה' נוֹ ֵק זְ ־חֹוְתנוֹ  ִעם, 'הּוִדיַהיְּ ' ָאִביו ֶאת רֹוֶאה ׁשֶ ְ ׁשּ אוּ  ׁשֶ  ּוֵביֵניֶהם ֶנְכֵדיֶהם תּפַ ְלח.  ּבָ
לֹום ָ ְלָוה ַהׁשּ ַ ִרים ְוָכךְ . ְוַהׁשּ ם ְמַסּפְ ְע  ַ�ל ּגַ ָרא, ץ"בֵּ ַהּיַ ּקָ א ּוךְ רבָּ " ִטיָרתוֹ ּפְ  ֶטֶרם ׁשֶ א ,ַהּבָ  ךְ וּ רבָּ  ;ַאּבָ

א י ,ַהּבָ אוּ ", ְיהֹוָנָתן ַרּבִ ּבָ בֵ  רוֹ בְ קוֹ לְ  ּוְכׁשֶ נּוי ָמקֹום ָמְצאוּ , הנָ טוֹ לְ ַא בְּ ׁשֶ  ִמיןלְ ָהַ�  תיּבְ ֶמְרָחק ּפָ  ְקָבִרים ּבְ
ּלֹו  אּתָ גְ ל. ּפְ ַה  רבַּ ִמ  ִדיםֲאָח  יׁשֶ ֵני, יץׁשִ בְּ יְ ַא  ְיהֹוָנָתן ַרּבִ ס ּוִמּפְ ִהּסְ ָבר וּ ׁשֶ ּדָ ֲאלוּ  ּבַ ֵני ֶאת ׁשָ  ּנֹוָדע"ַה  ּפְ

יהּוָדה ה ְוהּוא", ּבִ ן ַלֲ�ׂשֹות ִצּוָ ָבר ןכֵּ ׁשֶ , ּכֵ ם ּכְ ֵני ִהְתַקּיֵ ׁשְ אֹוִנים ּבִ ְבֵרי ֵאּלוּ  ּגְ סּוק ַ�ל ל"ֲחזַ  ּדִ  ַהּפָ
ְלִמיֵדי", סּוָפהבְּ  בֵה וָ ־ֶאת" ּתַ ים' ֲחָכִמים ׁשֶ ם ָזִזים םְוֵאינָ , ֶזהלָ  ֶזה אֹוְיִבים ַנֲ�ׂשִ ָ ים ַ�ד ִמׁשּ ֲ�ׂשִ ּנַ  ׁשֶ

ּקְ  ַאל, ֶזה־ֶאת־ֶזה אֹוֲהִבים א, הסּוָפ בְּ  בֵה וָ  ֶאת ירֵ ּתִ   . 'ּה סֹוָפ בְּ  ֶאּלָ
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י ים ַרּבִ ִריְסק ַחּיִ ף, ִמּבְ ּתֵ ּתַ ַ�ם ִהׁשְ ֲאֵסַפת ּפַ ִנים ּבַ ִעְניְ  ְוַ�ְסָקִנים ַרּבָ ָ�ה ינֵ ּבְ תח.  לוֹ  ְוִנְגְרָמה, ׁשָ  ַ�תַהּדַ  ְלׁשַ
ָרָאה ֶנֶפׁש  חַמּפַ וּ  ׁשֶ ָכִכים ֶאת ֶאת ּכְ עֹות ּוֵקיְוִחלּ  ַהּתְ ים ַהּדֵ ְרּגֹוד יֵמֲאחֹוֵר  ָהַרּבִ אֹוָתּה . ַהּפַ ָ�ה ּבְ  ָאַמר ׁשָ
ִמיד: "יובָ ָר קֹ ְמ לִ  יִתי ּתָ ֵ ְדָרׁש  ְבֵריִד בְּ  ִהְתַקׁשּ ַיְלקּוטַהּמּוָבִאים  ַהּמִ ָפֵרׁש , ִניוֹ עְמ ׁשִ  ּבְ ּמְ סּוק ֶאת ׁשֶ  ַהּפָ
ְקָרא'וַ  ָניו־ֶאל ַיֲ�ֹקב ּיִ יָדה ֵהָאְספוּ  ַוּיֹאֶמר ּבָ ר ֵאת ָלֶכם ְוַאּגִ ַאֲחִרית ֶאְתֶכם ִיְקָרא־ֲאׁשֶ ִמים' ּבְ  ֵהָאְספוּ , ַהּיָ
מוֹ , רוּ ֲה ּטַ ִה  -  ֱאַמר ּכְ ּנֶ ֵגר םיָ ְר ִמ  ֵאֶצל ׁשֶ ּסָ ְבַ�ת 'ּתִ ֲחֶנה ִמחּוץ ָיִמים ׁשִ ָאֵסף' ְוַאַחר ַלּמַ  ןִעְניָ  ָמה, ּתֵ

ו אּוָלם? ָטֳהָרה לצֶ ֵא  הֲאֵסָפ  ֵהר ַ�ְכׁשָ ָבר ִלי ִהְתּבַ ל. ַהּדָ יק ָנִקי ִלְהיֹות לוֹ ָיכ מוֹ צְ ַ� ׁשֶ כְ לִ  יְיהּוִד  ּכָ , ְוַצּדִ
הּוִדים ַמןזְ בִּ  אּוָלם ּיְ ִריםכְ וּ  םיְנִקיִּ  ׁשֶ ִפים ׁשֵ ד, ֲאֵסָפהבַּ  ִמְתַאּסְ  ּוֵקיְוִחלּ  לֹוקֹותֲח ּמַ ַה  ֶצריֵ  םְלׁשָ  סִנְכנָ  ִמּיָ

עֹותַה  ַר  ְוָלֵכן .ּדֵ ָניו ֶאת ַיֲ�ֹקב ךְ ּבֵ ְצאוּ , 'רוּ ֲה ּטַ ִה וְ  'ֵהָאְספוּ  ּבָ ּתֵ ל ְטהֹוִרים ׁשֶ   ". ֲאֵסָפה ִמּכָ
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ָחד ִמ  ְמי. ָרֵאל תבַ ֲה ַא  תּדַ ּבְ י היָ ָה , ִיׂשְ ֵטיְ  ְיִחיֵאל הש0ֶ מֹ  ַרּבִ ׁשְ ַ�ל ב'רוֹ זְ אוֹ ֵמ  ןֶאּפְ ת ֵאׁש " ּבַ  ְבֵאר"וּ " ּדָ
ַ�ם". הש0ֶ מֹ  נָ  ּפַ י יַח נִ ֵמ  ַמּדּוַ� : "ְוָתַמּה  יובָ ָר קֹ ּמְ ִמ  ֶאָחד ֵאָליו הּפָ לֹוִני ֶאת ָהַרּבִ , ִניםָד ּוְמ  הָמ ְר ִמ  ִאיׁש , ּפְ
יתוֹ  ןִמְפּתַ  ַ�ל ךְ רֹ ְד לִ  י"? ּבֵ י ַ�ל יָ�ְמִד  ִמּיֹום: "ֵחן־תוַ נְ ַ� בְּ  ָ�ָנה ְוָהַרּבִ ְעּתִ  ַהּכֹל ָלַדַ�ת ָהִייִתי אָצֵמ , ּדַ

י ֶאָחד רבָ ּדָ  אּוָלם, ַהּכֹל ַ�ל ְוִלְלֹמד י ִלְלֹמד ֵסַרְבּתִ יִתי ָאָדם ְלָגֵרׁש  ֵאיךְ , ָלַדַ�ת ּוֵמַאְנּתִ ֹנא אוֹ  ִמּבֵ , ִלׂשְ
ל, ָחִליָלה ר ִאיׁש  ּכָ ם ֲאׁשֶ ׁשֵ ָרֵאל ּבְ בֹוא ְיהּוִדי ׁשּום ּפֹוֵסל ֵאיִני ןכֵּ ׁשֶ . הנֶּ כ. יְ  ִיׂשְ ְמִחצָּ  ִמּלָ יךְ ". ִתיּבִ  ְוִהְמׁשִ

ָבר: "ְוָאַמר ִליןִמּל.  'ַהחֹוֶזה' ינִ ֵק זְ  ָאַמר ּכְ י ,ּבְ ל הוָ צְ ַהּמִ  ּכִ ָרֵאל ַאֲהַבת ׁשֶ ִמים לֹא ִיׂשְ  ךְ כָ בְּ  ְמַקּיְ
אֹוֲהִבים ים ַרק ׁשֶ דֹוִלים ֲאָנׁשִ יִקים ּגְ ר ְוַצּדִ ים ֲאׁשֶ א, אוּ ָט ֶיֱח  ְולֹא טֹוב עֹוׂשִ אֹוֲהִבים ֶאּלָ ׁשֶ ם ּכְ  ֵאּלוּ  ֶאת ּגַ

ֵאיָנם ֶד  הֹוְלִכים ׁשֶ ר ֶרךְ ּבְ ׁשָ יִעים ַהּיָ ּפִ ֵדי טֹוָבה ֲ�ֵליֶהם ּוַמׁשְ יב ּכְ בַּ  ְלָאִבינוּ  םבָּ לִ  ֶאת ְלָהׁשִ ָ ׁשֶ ". ַמִיםׁשּ
נּות ּמְ ִהְזּדַ ֶמת ּבְ ּיֶ יר, ְמס. ְבֵרי ֶאת ִהְזּכִ ְדָרׁש  ּדִ סּוק ַ�ל ַהּמִ יָדה ֵהָאְספוּ " ַהּפָ ֲ�ֹקב", ָלֶכם ְוַאּגִ ּיַ  ָאִבינוּ  ׁשֶ

ָניו ֶאת ִהְזִהיר ֵני ּבָ ֲחלֶֹקת ִמּפְ ה ֲאֵסָפהבַּ  ִלְהיֹות ָלֶהם ְוָאַמר, ַהּמַ ּדָ  ַ�ְצָמם ַיְתִקינוּ  ְוָאז, ַאַחת ַוֲאג.
ה ּלָ א. י, ַלּגְ יַח  ְלִביַאת ַהֲהָכָנה ּכִ ׁשִ ְהֶיה ַהּמָ ין ֲהָבהְוַא  לֹוםׁשָ  ְיֵדי ַ�ל ַרק ּתִ י. תוֹ לָ זוּ לְ  ָאָדם ּבֵ  לֹא ָהַרּבִ

אֶא , ּדֹוֵרׁש  ָנֶאה ַרק ָהָיה ם ּלָ ם ָנֶאה ּגַ ָ�לָ . ְמַקּיֵ ׁשֶ י ָממֹון ּמוֹ ִע  ֵהִביא, ַהּקֶֹדׁש  ְלֶאֶרץ הּכְ ֵדי ַהּצֶֹרךְ  ּדֵ  ּכְ
יָרה ש0ִלְרכֹּ  ֶאה לוֹ  ַחתוַּ ר. ְמ  ּדִ ּיָ ר אּוָלם, ּכַ ֲאׁשֶ ַמע ּכַ תֹוָמה ׁשָ ּיְ ְחּתוֹ  ַאַחת ׁשֶ ּפַ ׁשְ א עֹוֶמֶדת ִמּמִ ׂשֵ  ְוֵאין ְלִהּנָ

ָיָדּה  ל ֶאת ָלּה  רָמַס , הָמ וּ אְמ  ּבְ ת ָממֹונוֹ  ּכָ יָרה ִלְרִכיׁשַ יַרת ָחַכר ּוְלַ�ְצמוֹ , ּדִ ְדֵמי ְמגּוִרים ּדִ ַח  ּבִ   . ַמְפּתֵ
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ַ�ם בׁשַ יָ  ָרֵאל אֹור"ָה  ּפַ י", ִיׂשְ ָרֵאל ַרּבִ בֹוד תוֹ ָח נוּ ּמְ ׁשֶ  יןלִ טוֹ ּסְ ִמ  ִיׂשְ  ְוָאַמר, טְר פוּ ְק נְ ַר ְפ  ִעירבָּ  ּכָ
לֹום ָ�ָליו ָאִבינוּ  ַיֲ�ֹקב: "ַלֲחִסיָדיו ָ ָניו ֶאת תוֹ וֹ וּ צַ בְּ , ַהׁשּ יָדה ' ָלֶהם ָאַמר תוֹ קוּ לְּ ּתַ ְס ִה  ִלְפֵני ּבָ ֵהָאְספּו ְוַאּגִ

ר ִמים־ָלֶכם ֵאת ֲאׁשֶ ַאֲחִרית ַהּיָ ה, 'ִיְקָרא ֶאְתֶכם ּבְ ר ֶנֱאַמר ְוָלּמָ ָא  ִיְקָרא־ֲאׁשֶ הּוא ף"לֶ ּבְ  ׁשֹוןלְ  ׁשֶ
ר ְולֹא, ְקִריָאה ֵה ִיְקֶרה ־ֲאׁשֶ ֵני? ִמְקֶרה ׁשֹוןִמלְּ  א"ּבְ ן ִמּפְ ּוֵ ִהְתּכַ ֶ  הּמַ ׁשֶ , ְלָבָניו לֹוַמר ַיֲ�ֹקב ׁשֶ ְקָראׁשּ  ּיִ
ַאֲחִרית ָלֶכם ְוַיְכִריז ִמים ּבְ יָדה ֵהָאְספוּ  הּוא, ַהּיָ ד ףְלִהְתַאּסֵ , ְוַאּגִ ַאֲהַבת ַיַחד ּוְלִהְתַאּגֵ ". ֲחֵבִרים ּבְ
ר ּפָ ַ�ם, ְמס. ּפַ ָ�ַר  ֵ�תבְּ  ׁשֶ ִביב יםבִּ ַר  יםֲחִסיִד  ִנְדֲחקוּ , ְלָחנוֹ ׁש.  ֶאת ךְ ׁשֶ ַא  ַ�ד, ָמקֹום ֵמֹחֶסר ִמּסָ  דַח ׁשֶ

ֵ�ק ָהעֹוְמִדים ְחָצם ְלָהֵקל ְסִביבוֹ  ָהעֹוְמִדים ֶאל ִהְזּדַ י, םיֶה ֵת יפוֹ ִח ְד וּ  ִמּלַ ְמַ�ט ּכִ  הַנֲ�נָ . רּוחוֹ  ְלָתהכָּ  ּכִ
ר: "ְוָאַמר יַרבִּ ָה  ֲאׁשֶ עֹוָתיו ַאַחת ֶאת םָאָד  ּתֹוֵחב ּכַ ין ֵמֶאְצּבְ ה ָידוֹ  עֹותֶאְצבְּ  ּבֵ ִנּיָ ְ  ַ�ל ןּתָ ִא  ְוִיְלַחץ ַהׁשּ

עוֹ  ָבר לוֹ  ִיְכַאב לֹא, ֶאְצּבָ ר, אּוָלם. ַהּדָ ֲאׁשֶ ח ַאֵחר ָאָדם ּכַ עוֹ  ֶאת ִיּקַ עֹוָתיו אֹוָתּה  קחֹ ְד יִ וְ  ֶאְצּבָ ֶאְצּבְ  ּבְ
ּלוֹ  ָבר לוֹ  ָיֵסב, ׁשֶ ֵאב ַהּדָ ּמָ  ּואה ְוָכךְ . ַרב ּכְ ל ןַהּסִ אֹוֵהב ִמי, ֲחֵבִרים ַאֲהַבת ׁשֶ ֱאֶמת ׁשֶ ִני ֶאת ּבֶ ֵ  ֵאינוֹ , ַהׁשּ
יׁש  ְוֵאינוֹ  ָחׁש  י ַמְרּגִ ִני ּכִ ֵ   ". ּבוֹ  ְודֹוֵחק ָ�ָליו לֹוֵחץ ַהׁשּ
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י ָהָיה ָרִגיל נוּ ּכ.  דוּ גְּ ַא ְת ִה וְ  פוּ ְס ָא ֵה ! ְיהּוִדים: "לֹוַמר ןלַ יׁשְ ּמִ ֶר ּפְ ִמ  בּ יְ לֵ  ַאֲהרֹן ַרּבִ  ְוָכךְ , ַאַחת דיָ  ַלֲ�ׂשֹות ּלָ

ְהֶיה ה ָיד נוּ לָּ  ּתִ ּכָ ל ֲאר. ּלוֹ  םָהָ�  ׁשֶ ר ַ�ד, ּכ. יַ�  ֲאׁשֶ ַאֲהַבת ַנּגִ אכִּ  לֶא  ֲחֵבִרים ּבְ בֹוד ּסֵ  ָאִבינוּ  לֶא , ַהּכָ
ַמִים ָ ׁשּ ּבַ   ". םֶד ּקֶ ִמ כְּ  ֵאָליו ְוָנׁשּוב, ׁשֶ

  
  

ַ&ם חׂשֹוַח  י ּפַ ָרנֹוִביץ  רנֶ יְד ִמ  הש+ֶ מֹ  ַרּבִ ְלִמיֵדי ֶאָחד ִעםִמּבָ ים ץֵפ ָח "ֶה  ִמּתַ ֹמַרת מוֹ ְט ָח  ֶאת הוָ ֶהֱ&  יחוֹ ׂשִ  ְוִאיׁש , ַאֵחר ָאָדם אֹודֹות" ַחּיִ   . רּוַח  ּבְ
י ָ&ָליו ִהְתַרֵ&ם ַאל הש+ֶ מֹ  ַרּבִ ֶאְמָצעּות ְוִכי: "ְוׁשָ ר ָהַאף ּבְ ּתָ י' ֶנֱאַמר ַוֲהֵרי? עָר ָה  ָלׁשֹון רּבֵ ְלַד  מ, ם ּכִ ם -  'ִאיׁש  ָהְרגוּ  ְבַאּפָ ר ְלַבד ַאףּבָ  ּגַ   ". ָחִליָלה, ָאָדם גרֹ ֲה ַל  ֶאְפׁשָ

  
ִסיּ  עוּ , ָהִראׁשֹוָנה ָהעֹוָלם תִמְלֶחֶמ  ּוםּבְ בּולֹוֶתיָה  ִנְקּבְ  ּגְ
ל ֲהָלָצה ָאז ָאְמרוּ . ָהַ&ְצָמִאית ִליָטא ׁשֶ בּולֹות, ּבַ ַהּגְ  ׁשֶ

עוּ  י־ַ&ל ִנְקּבְ ת' 'גּוט ַהִהּגּוי ּפִ ּבָ ל ׁשַ , ִריםָ& ֶה  ְיהּוֵדי ׁשֶ
בּול ין ָ&ַבר ְוַהּגְ ּה  ִליָטא ּבֵ ין ִהְבִחינוּ  לֹא ּבָ  יתְיָמנִ  ןי"ׁשִ  ּבֵ

ָמאִלית ל ֹוָצָאםּמ ׁשֶ  ָאְמרוּ ֵכן ְו ְוַזּמּוט,  ְסןַריְ ֵבין ְל  ִלׂשְ  ׁשֶ
ֵני ְרֶאה ִליָטא ּבְ ּנִ ֵני ּכַ ָהיוּ , ֶאְפַרִים ִמּבְ ִאים ׁשֶ  ִסּבֶֹלת ְמַבּטְ

ְמקֹום ּבֶֹלת ּבִ ֵני ׁשִ ָ&ה, ִמּפְ ׁשָ ּבְ ַרְך  ׁשֶ ּבֵ  ֶאְפַרִים ֶאת ַיֲ&ֹקב ׁשֶ
ה ֶ ל, ּוְמַנׁשּ ּכֵ יַח ְו  ָיָדיו ׂשִ ּלְ  ְיִמינוֹ  ַיד ֶאת ִהּנִ ה ַצדׁשֶ ֶ  ְמַנׁשּ

ּלִ  ֶאְפַרִים רֹאׁש  ַ&ל ֹמאלוֹ ׁשֶ בוֹ  ָסבּור ֶאְפַרִים ְוָהָיה, ׂשְ ּסָ  ׁשֶ
יַח  ֹמאלוֹ  ֶאת רֹאׁשוֹ  ַ&ל ַמּנִ  ָיִמין ֶאְפַרִים רֹוֶאה ּוֵמָאז, ׂשְ

ֹמאל ׂשְ א ּכִ י ּוְמַבּטֵ ָמאִליתּכִ  ְיָמִנית ן"ׁשִ   "...ׂשְ

  

  

  
ִבְרּכַ  ֶכםׁשְ  ַבתּתֵ  ֶאת ּבְ י ַוֲאִני" ְליֹוֵסף ַיֲ&ֹקב תׁשֶ  ְלָך  ָנַתּתִ

ֶכם ִ ַר  ְמָפֵרׁש " ַאֶחיָך ־ַ&ל ַאַחד ׁשְ ֵני י"ׁשּ ׁשְ ים ּבִ רּוׁשִ , ּפֵ
אֹוָתּה  ֶכםׁשְ  ִעירָה  ל ׁשֶ ַנֲחָלה יֹוֵסף ִקּבֵ , יוָח ֵמֶא  רֵת וֹ י ּכְ

ַתְרּגּומֹו ׁשְ  אוֹ  ָניו, קֶל ֵח  ׁשֹוןִמּלְ  ֶכםּכְ ּבָ לוּ יִ  ׁשֶ ֵני ּטְ  ׁשְ
ָ ר, יְ ּבַ  יםִק ָל ֲח  ֶכם ְלֵתַבת. הׁשּ ּקּוד ׁשֶ ּנִ ל ּבַ ֵני ׁשֶ , ִליםגֹּ ֶס  ׁשְ

ָמעּות ם ַמׁשְ ל ּגַ ב ׁשֶ ל אוֹ  ָהֶ&ְליֹון ַהּגַ ֵתף ׁשֶ מוֹ , ַהּכָ  ּכְ
ֱאַמר ּנֶ ּה  ִרְבָקה ֵאֶצל ׁשֶ ם ָמּה ְכ ׁשִ ־ַ&ל ְוַכּדָ ְרּגָ  םׁשָ  ּוְמת,

ְכמֹו ָוַמְעָלה  לוּ אׁשָ  לֶצ ְוֵא , 'ּה ּפַ ְת ּכַ ־ַ&ל 'ְוקּוְלַתּה  ִ ִמׁשּ
ל בֹּהַ ִמּכָ ַ&ם מֹוִפיָ&ה ְוִהיא, ָהָ&ם־ּגָ ִנּקּוד ַאַחת ּפַ  ֶזה ּבְ

יםּתְ ּבַ  י סּוקּפָ ּבַ  ִהּלִ יֵתמוֹ  ּכִ ׁשִ ֶכם ּתְ ֵמיָתֶריָך  ׁשֶ  אּוָלם, ּבְ
ַא  ׁשְ קֹומֹות רּבִ הּמִ ַה  מֹוִפיָ&ה ַהּמְ ְסִמיכּות ּלָ  אָו ׁשְ ּבִ  ּבִ

מוֹ , לגֹּ ְוֶס  ּמֹוִפיָ& " ֶאָחד ֶכםׁשְ " ּכְ אןה ׁשֶ . היָ נְ ַפ ְצ ּוִב  ּכָ
יֶּ  ֵאפֹוא יֹוֵצא ּיֹות ָחֵמׁש  ןנָ ׁשְ ׁשֶ ָמ&,  םׁשֵ : ֶכםׁשְ ִל  ַמׁשְ
ם, רמוֹ ֲח ־ןּבֶ  ֶכםׁשְ  ָאָדם מּוָבן ֶכםׁשֶ , ֶכםׁשְ  ִעירָה  ׁשֵ  ּבְ
ל ֵתף ׁשֶ מוֹ  ּכָ ל ּוְבמּוָבן, ְכמֹו'ׁשִ ־ַ&ל 'ָטַפח ּטּויּבִ ּבַ  ּכְ  ׁשֶ

ב מּוָבן ְוֵכן, ְכמֹו'ׁשִ ־ֶאת הּטָ 'ִה  ּגַ ל ּבְ   . הָל ֲח ְונַ  ֵחֶלק ׁשֶ

  
ה�  ה ַאּתָ   מט, ח)(  ְיהּוָד	

ַבת ה�  ּתֵ ְפֶסֶקת ַאּתָ ַפ  מ, ָטאּבְ אן ֵיׁש  ּוְקִריָאה, ׁשְ  ְיהּוִדי: ּכָ
ה י רכֹ זְ ! ַאּתָ ָך  ה"ֲהָויָ  םׁשֵ  ּכִ ִקְרּבְ  ַ&ל רמֹ ׁשְ ִל  ְוָ&ֶליָך  ּבְ

ִעים ַרֵחקּוְלִהְת  הּוִדיתַהיְּ  ָך ְת הוּ זְ    )דיבובי חן( .ֵמָהְרׁשָ
�  

וֹ  ֵמָנ�ה ַלְחמ� ר ׁשְ � ָאׁשֵ לֶ  ֵמֽ י־ֶמֽ �ַדּנֲֵ ן ַמֽ � ּוא ִיּתֵ   מט, כ) ( ךְ ְוה!
אּור סּוק ּבֵ ּה  ַהּטֹוָבה ַאְדָמתוֹ ּמֵ ׁשֶ , הּוא ַהּפָ  ִיְהיוּ  ּבָ

יר ֵזיִתים ְטּבֹל ַ&ד ְלַמְכּבִ ּיִ ֶ ּבַ  ׁשֶ  רׁשֵ ָא  יֹוִציא, ַרְגלוֹ  ֶמןׁשּ
ְר  ֶאת ֵמָנה ְוֵתַבת, מוֹ ְח ְוַל  ָנָסתוֹ ּפַ  ּתַֹאר םׁשֵ  ֵאיָנּה  ׁשְ

ֶחם ַהּלֶ א, ןֵמ ׁשָ  ִיְהֶיה ׁשֶ ְ ַה  ֵמָהֲאָדָמה ֶאּלָ  יֹוִציא ָנהֵמ ׁשּ
ִאם, מוֹ ְח ַל  ן־ׁשֶ ים ָצִריְך  ָהָיה ּכֵ ֵ  ֶאת ְלַהְקּדִ  ִלְפֵני םַהׁשּ

ַבת ְוֵכן. ָנהֵמ ׁשְ  מוֹ ְח ַל  רׁשֵ ֵמָא  ְולֹוַמר ַהּתַֹאר ּוא ּתֵ  ְוה!
ן ָאהּבָ ַה  ָבהּתֵ ַל  ֶרתּבֶ ח, ְמ  � מוֹ  ִחּדּוׁש  רַב ּדְ  ְוֵאינוֹ , ִיּתֵ  ּכְ

ן ֵאֶצל ֱאַמר ּדָ ּנֶ ב ּבוֹ  ׁשֶ ד ָ�ֵקֽ ! ּוא ָיג% ַבת םְוׁשֵ , ְוה� ּוא  ּתֵ ְוה�
ְפֶסֶקת ּבַ  לֹוַמר מ, ל ֹוףּס ׁשֶ בּולוֹ  ִיְגּדַ  ִהיא ְוָכאן, ּגְ

ֵדי ֶרתּבֶ ח, ְמ  יְך  ּכְ ּיֹוִציא ְולֹוַמר ְלַהְמׁשִ  מוֹ ְח ַל  ֶאת ׁשֶ
ן ָכבֹודּבְ  י ַלֲאֵחִרים ְוִיּתֵ   (חשוקי כסף). ְך ֶל ֶמ  ַמֲ&ַדּנֵ

�  

ִנֽים ר ׁשָ ׂשֶ ��ה ָוֶ ף ֵמָא! י יֹוֵס*   נ, כב)( ַוְיִח�

בֹות ף  ַהּתֵ י יֹוֵס* נַּ  תמוֹ ָ& ְט מ, ַוְיִח� מ,  ְוֵכן, ןָקטֹ  ףָזֵק  חּבְ
ִנ�ים ר ׁשָ ׂשֶ ��ה ָוֶ ן־ֵמָא! ף ּבֶ �ָמת יֹוֵס*  ל"ֲחזַ  ְבֵריְלִד  זּמֵ ְלַר , ַוּיָ

סֹוָטה ֵני, ּבְ ֵני? יוָח ְלֶא  ֹקֶדם יֹוֵסף ֵמת ָמה ִמּפְ ַהג ִמּפְ ּנָ  ׁשֶ
ָרָרה בֹות תמוֹ ָ& ְט מ,  ְוָלֵכן, ׂשְ י ַ&ל ַהּתֵ  ּוִמיָתתוֹ  יֹוֵסף ַחּיֵ

י ןָקטֹ  ףָזֵק  חנַּ מ, ּבְ  ה, ּכִ ּבָ ם ִלְפֵני ָנח ַמּדּוַ&  ַהּסִ ּלָ ֵני, ּכ,  ִמּפְ
ַקף ּזָ ָרָרהוּ  תכוּ ְל ַמ ְל  ְצמוֹ ַ&  ֶאת ׁשֶ ָהָיה ַאף ׂשְ  ָקָטן ׁשֶ

ּבָ ְוַה , יוָח ֵמֶא  ק ה"ּקָ יִקים ִעם ְמַדְקּדֵ ּדִ   (ברכת איש) .ַהּצַ
�  

?

ׁש  ְדּגָ  מ,
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