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ָנַתִים ָיִמים ץ ׁשְ   ) מא, א( ַוְיִהי ִמּקֵ

ר ִאיׁש ָזֵקן ֶאָחד,  ָכהִסּפֵ ּזָ ֵצל ׁשֶ ה תַא וֹ ׁש בְּ  ַהֲהִריָגה יאִמגֵּ  ְלִהּנָ ה ֵאירֹוּפָ ּמָ , ָהֲאי"
תוֹ  ָההׁשָ ּוְבַמֲהָלָכּה  ְמִחּצָ ל ּבִ י ׁשֶ לֹום ַרּבִ  יֵר בְ ּדִ "ַה ן בֶּ  ד"הי ְצֶפְרטֵמַר  ֱאִליֶ$ֶזר ׁשָ

ים ְנז" ַחּיִ ְגֵזַרת ַהּמֹוֵקד־ַ$ל ָ$ָלהׁשֶ , ִמּצַ י ַמִיםׁשָ  ּבִ ּנוּ  ַמעׁשָ , ּכִ רּוׁש  ִמּמֶ  ָפסּוקלְ  ּפֵ
ם הזֶ  ׁשֵ י ּבְ ִלי ַרּבִ יץֵמרוֹ ְצִבי  ַנְפּתָ ׁשִ ץ' ִהייְ 'וַ . "ּפְ  ְתָקֵרבִה  ֵ$תבְּ  ,ָלבֹוא ָ$ִתידלֶ  - ִמּקֵ

לּות ֵקץ ְזַמן יַח ְמ  תיַא בִּ  ֶטֶרם ַהּגָ ָנַתִים ֲאַזי, נוּ ֵק ְד צִ  ׁשִ ב - ָיִמים' 'ׁשְ ל ֵיָחׁשֵ  יֹום־ּכָ
מוֹ  ָנה ּכְ ִמיָמה ׁשָ ם". ְוִיּסּוִרים תָצרוֹ  ֵמרֹב ּתְ י ְוִסּיֵ לֹום ַרּבִ ה: "ֱאִליֶ$ֶזר ׁשָ ָבר ְוִהּנֵ  ּכְ
אוּ  ים ָיִמים ָ$ֵלינוּ  ּבָ ה, ֵאּלוּ  ָקׁשִ ים ָאנוּ  ְוַ$ּתָ בָּ ֵמַה  ְמַבְקׁשִ ֲהֹפךְ , ה"ּקָ ּיַ ָבר ֶאת ׁשֶ  ַהּדָ

ה ִליֵמי אֹוָתנוּ  ִויָקֵרב ּלָ א" ֶהם, ַהּגְ ּבָ ב ׁשֶ ָחׁשֵ ָנה ּתֵ ֵלָמה  ׁשָ   ֶאָחד".  ְליֹוםׁשְ
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ר רּוַח ֱאלֹ ָצ ֲהִנְמ    ) מא, לח( ים ּבוֹ ִק א ָכֶזה ִאיׁש ֲאׁשֶ

ל תוֹ יָ וָ לְ בִּ  יַהּנֹוָדע  ִגידנָּ ַה  ׁשֶ ֵני ָכהזָּ , ׁשֶ טיגֶ ּסִ ִמ  ֲהָנאכַּ  בּ יְ לֵ  ֵסףיוֹ  ַרּבִ ְלָחנֹות ִלׁשְ  ׁש"
ָמקֹום הלָּ ּוְגד"  ּתֹוָרה יןט. יגֶ ּסִ ִמ " ֵלב־יַטביִּ "ַה  ידוֹ ּפִ ְס ִה , ֶאָחד ּבְ ָבָריו ּבֵ : ַמרָא  ּדְ

ַמּה  ַמּדּוַ$ " ְרֹעה ּתָ ַאל ּפַ ר רּוַח ֱאלִֹקים ּבֹו' 'ֲהִנְמָצא ְוׁשָ  לֹא ְוִכי ?ָכֶזה ִאיׁש ֲאׁשֶ
ים ֵמעֹוָלם ָמָצאנוּ  עּור ֵליֲ$ בַּ  ֲאָנׁשִ ּזוֹ ?! קֹוָמה ׁשִ א ׁשֶ  ָאְמָנם. היָה ִמ ּתְ ַה  ָהְיָתה ֶאּלָ
ים ָמָצאנוּ  יִקים ֲאָנׁשִ ִבים ַצּדִ ָדלֶ  ַהּיֹוׁשְ ל תוֹ ּמ ַא  ת"ּבְ יג ָלֶהם ֵאין, ֲהָלָכה־ׁשֶ  ׂשִ
יַח  ִעְניְ  ְוׂשִ ר זֹוִכים ְוֵהם, ָהעֹוָלם ינֵ ּבְ ֶהם ֱאלִֹקים רּוַח  ֲאׁשֶ יִעים ּבָ  ְלַמְדֵרגֹות ּוַמּגִ

דֹולֹות ר ִאיׁש  ִנְמָצאֲה  אּוָלם. ּגְ ִעְניְ  עֹוֵסק ֲאׁשֶ  הּוא ְוַאף, ְלַפְרָנָסתוֹ  ָהעֹוָלם ינֵ ּבְ
יַ$  ָבר? ּבוֹ  ֱאלִֹקים רּוַח ׁשֶ  ָכךְ לְ  ַמּגִ ַמּה  ְוָלֵכן, ָמצּוי לֹא ֶזה ּדָ ְרעֹה ּתָ  יֹוֵסף ַ$ל ּפַ

ָהָיה ִאיׁש  ִנְרֶאה ׁשֶ ין ּכְ ים ּבֵ ם". ֲאָנׁשִ יד ְוִסּיֵ ְסּפִ נֹוַח ־ַ$ל ְוַאף: "ַהּמַ ר ַהּמָ  ֶאְפׁשָ
ן לֹוַמר ָ$  ַאףׁשֶ , ּכֵ ְסָחר קַס ׁשֶ ּמִ ר ְלִאיׁש  ְוָהָיה ָזָכה, ּבַ   ".  ּבוֹ  לִֹקיםֱא  רּוַח  ֲאׁשֶ
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יט ַ#ל ּלִ ַ   ) מב, ו( ָהָאֶרץ־ְויֹוֵסף הּוא ַהׁשּ

ֶאָחד ל יוָר וּ ּק בִּ ִמ  ּבְ ַפע"ַה  ׁשֶ ֶ ים ׁשּ ִעיר", ַחּיִ ל תוֹ נוּ בָּ ַר  ּבְ  הֹוִדיעוּ , רּוְדִניק ָאִביו־ׁשֶ
י ה ָראׁשֵ ִהּלָ ּלֹא ַהּקְ יִדיָ$תוֹ  ׁשֶ י, ּבִ י ּכִ ֵבית ש4 רֹ ְד לִ  ָ$ִתיד ָהַרּבִ ֶנֶס ־ּבְ יֹום תַהּכְ  ּבְ
לֹוִני ל מֹותוֹ  בֶק ֵ$ , ּפְ יט ׁשֶ ּלִ  ִהְזִמינוּ  ְוַאף, יִק ְס ְד וּ סילְ ּפִ  ףזֶ יוֹ  לׁשַ ְר ַהּמַ  ּפֹוִלין ׁשַ

ָלה ְנִציֵגי ֶאת ֲ$ָמדּמַ לַ  ְמׁשָ הֹוִפיעוּ  ַהּמֶ ַמ  ׁשֶ ִמׁשְ בֹוד רּבְ ָ$ה. ּכָ ה ׁשָ  ִלְפֵני ַקּלָ
ִתיַחת ֶקס ּפְ ךְ ־ַ$ל הֹוִדיעוּ , ַהּטֶ י ּכָ  ןכֵּ ׁשֶ , ַלַהְזָמָנה תְלֵהָ$נוֹ  ּבוֹ  ְוִהְפִצירוּ , ָלַרּבִ

ָבר ֵני ְלטֹוַבת הַנֲ$ׂשָ  ַהּדָ ים. ָהִעיר ּבְ י ִהְסּכִ ֵאין ָטַ$ן אּוָלם, ָהַרּבִ  ׁשּום לוֹ  ׁשֶ
ּיּותוֹ  ַ$ל ְיִדיָ$ה ל ִאיׁשִ ל ׁשֶ י ִמֲהרוּ ? ידוֹ ּפִ ְס ַה לְ  יּוַכל ְוֵכיַצד, תּמֵ ׁשֶ  ַהּמֹוׁשֵ  ָראׁשֵ

ה ִהּלָ י אּוָלם, אט'לַ בְּ אגְ 'ָט  ַהֲחֵרִדי ָהִעּתֹון ֶאת לוֹ  ֵהִביאוּ וְ  ַהּקְ  ֵהִציץ ַרק ָהַרּבִ
ֵדי ֹוֶתֶרתכּ בַּ  ְ ־הַמ  ִלְראֹות ּכְ ל מוֹ ׁשּ ק, ָהִאיׁש ־ׁשֶ ּפֵ ָכךְ  ְוִהְסּתַ ךְ . ּבְ ֶמׁשֶ  םיִ ַת ָ$ ׁשְ כִּ  ּבְ

י ָ$ַמד ה ְוָדַרׁש  ָהַרּבִ ָרׁשָ ָבָר , ֶנֱהֶדֶרת ּדְ ּדְ ׁשֶ ת סּוקּפָ בַּ  עֹוְסִקים יוּכְ ָפָרׁשַ ּבְ ץ ׁשֶ  ִמּקֵ
ַ ַה  הּוא ֵסףְויוֹ " ַמִים ָהָיה ִלּבוֹ ". ָהָאֶרץ־ַ$ל יטלִּ ׁשּ ָ  יֹוֵסף ַ$ל ָהיוּ  יוָר וּ בּ ּדִ ־ְוָכל ַלׁשּ
יקצַּ ַה  י אּוָלם, ּדִ ָרָרה ַאְנׁשֵ ְ טּוִחים ָהיוּ  ַהׂשּ י ּבְ וָּ  ּכִ ַ לַ  ָנתוֹ ּכַ יטׁשּ   "...ףזֶ יוֹ ַהּפֹוָלִני  ּלִ
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ַבר ַה ־ַ#ל ה ֲאַנְחנּו מּוָבִאיםּדְ ִחּלָ ּתְ חֵֹתינּו ּבַ ַאְמּתְ ב ּבְ ָ ֶסף ַהׁשּ   ) מג, יח( ּכֶ

י, לֹוַמר יְלָנאִמוִּ  א"ָר גְּ ַה  ָהָיה ָרִגיל ָבר ֵאין ּכִ ֵאינוֹ  ֲחָכִמים יֵר בְ ִמּדִ  ּדָ ז ׁשֶ ּמָ  ְמר"
ּתֹוָרה בָ ־ְלָכל ֹוָרהּת בַּ  ּוְרָמִזים ִניםִסּמָ  ִלְמצֹא ַמְפִליא היָ ָה וְ , ּבַ ַ$ם. רּדָ  לוֹ ָא ׁשְ  ּפַ

ת, ל"ֲחזַ  יְבֵר ּדִ  ֹוָרהּת בַּ  יםזִ ּמָ ר" ְמ  ֵהיָכן, ֶאָחד ִחּלַ ּתְ ינוֹ  ׁשֶ ל ּדִ ֵבית ָהָאָדם־ׁשֶ ין־ּבְ  ּדִ
ל א ִאם הּוא, ַמְעָלה־ׁשֶ ֱאמּוָנה ְוָנַתן ָנׂשָ יר א"ָר גְּ ַה וְ ? ּבֶ ד  ִהְזּכִ סּוקִמּיָ : ֶזה ּפָ

ַבר־ַ$ל" ֶסף ּדְ ב ַהּכֶ ָ ֹחֵת  ַהׁשּ ַאְמּתְ ה -  ינוּ ּבְ ִחּלָ ּתְ י", מּוָבִאים ֲאַנְחנוּ  ּבַ ֶסף־ַ$ל ּכִ  ַהּכֶ
ַחת ַאְמּתַ ּבְ ר רׁשֵ כָּ  הּוא ִאם ָהָאָדם ׁשֶ הּתְ בַּ , ְוָיׁשָ ַמִים"5 יןּדִ לַ  מּוָבא הּוא ִחּלָ ָ ׁשּ   ּבַ

  
ה עֵֹמד  ָנַתִים ָיִמים ּוַפְרעֹה חֵֹלם ְוִהּנֵ ץ ׁשְ ַוְיִהי ִמּקֵ

ָרֵאליִ ־ָכלְו : נֹוָטִריקֹון ִהייְ וַ  - )מא, א( ַהְיֹאר־ַ#ל ׂשְ
רֹותַה  ץ, ְדִליקוּ יַ  ּנֵ ָנַתִים, אתֵצ  ֶדםקֹ  ְצָוהִמ  - ִמּקֵ ׁשְ
ׁש יֵ  - ָיִמים, זּוָזהְמ  ִמיןיָ  ְדִליקוּ ּתַ  רֹותנֵ  ֹמאלׂשְ  - 
ם ֹוֲחִתיּפ  ֵיׁש וְ  -  ּוַפְרעֹה, ֹוִסיִפיםמ ׁש יֵ  תֶק לֹ ְח ַמ 
, ְצָוהִמ  לכֹ ֱא ֶל  ָלבָח  - םֵל חֹ , ָלָכהֲה  רּקַ ִע ָנה אׁשוֹ ִר 

ה לַה גֹוְמִרים וְ  -  ְוִהּנֵ יִאיםנְ  ַהּלֵ ִריָאהַה  ׂשִ דֵמ עֹ , ּקְ
ן' ַ$ד ֹוָרהּת בַּ  ִלְקרֹא, יָנהּדִ  נֹוָרהְמ  דַ#  -  ה ּכֵ ָ$ׂשָ

ֹנָרה־ֶאת ּסִ ַה  לַ#  -  ַהְיֹאר־ַ#ל', ַהּמְ רַח ַא  אְמרוּ יֹ  יםּנִ
ַאַחר 'ְרֵצה'. הצֵ ְר  מֹוִדים ׁשֶ ַהְינּו ּבְ   )ילקוט חדש(, ּדְ
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ץ ִהייְ וַ  ָנַתִים ִמּקֵ גִמְנַה וּ : נֹוָטִריקֹון ְוגֹו' ָיִמים ׁשְ
ָרֵאליִ  ְמֵרםיִ  'ה ׂשְ הַמ , ׁשְ יםְק  ֲ$ׂשֶ יִקיםַצ  דֹוׁשִ , ּדִ

ְדִליקוּ יַ , ְזִהיִריםַמ  ְהיוּ יִ  ִמידּתָ  רֹותנֵ  מֹוָנהׁשְ 
ֹמאלִמ  ְ םִע  ֹותבּ ַר  ִתילֹותּפְ  ַיְתִקינוּ וְ , זּוָזהְמ  ִמיןיָ  ׂשּ
ֶ ַה  בַח , ןֶמ ׁשּ דְמ  ַהְדִליקְל  ּיָ ּמָ ַ ַה  ַיְדִליקוְ  ,$" ׁש ּמָ ׁשּ
לַה  ,ךְ ֵר בָ ְל  נוּ ילֵ ָ# , ֵלָקהּדְ  תְצוַ ִמ  רּקַ ִע  ,ּואה ףֹוָס נ ּלֵ
  (אהל יוסף). ֲחָמיוַר  ִיְזּכֹרוְ  ֹותוֹ א ְגֹמריִ 
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ָרֵאליִ ־ָכלוְ  - ִהייְ וַ  רֹותַה  ׂשְ ץ, ְדִליקוּ יַ  ּנֵ ּתֹוךְ ִמ  - ִמּקֵ
תק+  ם ָקהָד ְצ  ּפַ ָדָקהַה ֵמ  ָ$ִני, ּגַ ָנַתִים, ּצְ ֹמאלׂשְ  -  ׁשְ
ִמיִמ  ְתִחיליַ  - ָיִמים, זּוָזהְמ  ִמיןיָ  ְדִליקּתַ  רנֵ  ןּיָ
םיְ  ֹמאלִמ  ַסּיֵ ְ ׁשּותְר  ַתחּפֶ  ְבַצדוּ  - ּוַפְרעֹה, ׂשּ

יםָה  יֵר בְ וֹ ע הְל  ָללָח  -  םֵל חֹ , ַרּבִ ָרהֵמ  ַמּטָ . ֲ$ׂשָ
ה הע -  דֵמ עֹ . ּנֹוָסףַה  רנֵ  ְדָלָקהַה  ַיְתִחילְו  - ְוִהּנֵ ֹוׂשֶ

ַהְדָלָקה, ֵלָקהּדְ  הוָ צְ ִמ  ה ׁשֶ - ַ#ל. ִמְצָוה עֹוׂשָ
ָתןַל  ֹוֵברע ּיָ -  ַהְיֹאר. ַהַהְדָלָקה ִלְפֵני ךְ ֵר ְלבָ , ֲ$ׂשִ
ְדִליקַה   )חידושי הר"צ(. ֶאהוֹ ר וֹ א ָבֵרךְ יְ  ּמַ
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ַ$ל, ל"ֲחזַ  ָאְמרוּ  ָאַמר ְיֵדי־ׁשֶ ר יֹוֵסף ׁשֶ ְלׂשַ
ִקים ׁשְ ִני' ַהּמַ ִני' 'ְזַכְרּתַ ְרּתַ י לוֹ  פוּ ְס וֹ ּת נִ , 'ְוִהְזּכַ ּתֵ ׁשְ

ִנים י ׁשָ בֹות. ּכִ ִני ִאם ַהּתֵ הוֹ  ְזַכְרּתַ ֹות עֹול ִסיףׁשֶ
הּוא 730ן ְלִמְניַ  פּול ׁשֶ ָנה ְימֹות 365 ּכָ ָ ְוָלֵכן, ַהׁשּ

ָנַתִים לוֹ  נֹוְספוּ   )מתוקים מדבש(. ָיִמים ׁשְ
�  

ַבע  ְהֶייָן ְלׁשֶ ר ּתִ ֵני ָהָרָ#ב ֲאׁשֶ ַבת - )מא, לו( ׁשְ ּתֵ
ְהֶייָן  ָבה ּתִ לֹא ִנְכּתְ ְלִדְבֵרי זּמֵ ְלַר , ָפּה סוֹ בְּ  א"ֵה  ּבְ

א רַאַח ׁשֶ  ל"ֲחזַ  ּבָ ה'  ְטלוּ בָּ , ְלִמְצַרִים ַיֲ$ֹקב ׁשֶ
נֹות ְזכּותֹו.  ַהּנֹוָתרֹות ָהָרָ$ב ׁשְ  )קרן לדוד(ּבִ

�  

י ֶיׁש  ְרא ַיֲ#ֹקב ּכִ ֶבר ־ַוּיַ ה - )מב, א(ׁשֶ ִגיַמְטִרּיָ ָחָזה ּבְ
ְקַלְרָיה ַאְסּפֶ ל ּבְ ִדְבֵרי, ֹקֶדׁש ־ׁשֶ ִ ַר  ּכְ  )מגדנות("י. ׁשּ

�  

י רּכַ  נֹוָטִריקֹון -  )מד, טו( ַנֵחׁש ְיַנֵחׁש ־ּכִ ְדִליקוּ יַ  ֲאׁשֶ
הֲח ־לׁשֶ  רֹותנֵ  ּכָ י, ׁש ּמָ ׁשַ  יצֹוִניִח  רנֵ  ֹוִסיפוּ י, נ" ּכִ

ה  ָרׁשָ ה רֹבלָ  ִנְקֵראתַהּפָ ּכָ ֲחנ"  )איל וצבי(. ּבַ
�  
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ר רּוַח ֱאלֹ    ים ּבוֹ ִק ִאיׁש ֲאׁשֶ

ֵבית יקַ$ ָה  ִמיןלְ ָהַ$ ־ּבְ בָּ  ּתִ ִריְסק ִעירׁשֶ ָבה הָס ְתנֹוְס ִה , היָר ִט ֲ$ ּמַ ַה  איָט לִ ּדְ  ּבְ יָקה ַמּצֵ  תַר ֱח נֶ  ְוָ$ֶליָה  ַ$ּתִ
י ַהּתַֹאר ְלּתִ צּוי ַהּבִ ר ִאיׁש : "ַהּמָ ָבה". ּבוֹ  ֱאלִֹקים רּוַח  ֲאׁשֶ ּצֵ ל ְברוֹ ִק  ַ$ל עֹוֶמֶדת ַהּמַ י ׁשֶ , יןלִּ ַמ  ְנֶחְמָיה ַרּבִ

ל יָה נֶ אוֹ גְּ ִמ  דָח ֶא  ִריְסק־ׁשֶ ר, עֹוָלם ֵלידוֹ גְ לִ  ְוֶצֱאָצא ּבְ ִצְדקּותוֹ  נֹוַדע ֲאׁשֶ לָּ , ַמֲ$ָלתוֹ ־םוּ רוְ  ּבְ  ַאֲחָריו ָ$נוּ  םְוכ"
ׁש' ּדָ ל ְוָדן ֹוָתיוִמדּ ־ַ$ל ַמֲ$ִביר היָ ָה וְ , תלוֹ צָ ֱא נֶ  ָהיוּ  ֹוָתיוִמדּ . 'ְמק" ִרים. ְזכּות־ְלַכף ָאָדם־ּכָ י, ְמַסּפְ ַ$ם ּכִ  ּפַ
א ּטֵ ל ּטּויבִ בְּ  םָ$ ־יֵט וּ ׁש ּפְ ִמ  ֶאָחד ִהְתּבַ יֹון־ׁשֶ ּזָ ַ$ל ַ$ל ּבִ ָבבֹות חֹוַבת" ּבַ ְבֵרי עַמ ׁשֵ לְ  ֹוְמִעיםַהׁשּ  ֶנְחְרדוּ ". ַהּלְ  ּדִ

ְדמֹונֵ  ֶאָחד ַ$ל עלַ בֶּ ַה  ַמְלָאִכים ָהִראׁשֹוִנים יִמּקַ א, יןּדִ כַּ  ְלַהֲ$ִניׁשוֹ  ּוִבְקׁשוּ , ּכְ י ֶאּלָ ַרּבִ ב ְנֶחְמָיה ׁשֶ ֲ$ָדם ִעּכֵ . ּבַ
ַנּסוּ  לֹא ַמּדּוַ$ " ַאל"? ְזכּות־ְלַכף ְלדּונוֹ  ּתְ ר, ׁשָ ם ְוַכֲאׁשֶ ּלָ ְמהוּ  ּכ" אן קֹוםּמָ ־הַמ  ּתָ ֵאר, ְזכּות־ְלַכף ּכָ  ּבֵ

ָבָריו־ֶאת א, ינִ ׁשַ ׁשְ חוֹ : "ּדְ ּמָ ין ֶזה ָאָדם ִהְבִחין לֹא ׁשֶ חֹון ּבֵ ּטָ ה ָהֵ$ֶגל לוֹ  ְוָיָצא, ןחוֹ ּדָ בִ לְ  ּבִ ָבִרים ָהיוּ ". ַהּזֶ  ַהּדְ
ֵ$יֵני ְלֶפֶלא א, ָהעֹוְמִדים ּבְ ל יוֹ וּ וּ צִ  ֲ$ֵליֶהם ָקהזְ ָח ׁשֶ  ֶאּלָ י ׁשֶ ֵרר םָת יָא לִ ְפ לִ וְ , ֶחְמָיהנְ  ַרּבִ י ִהְתּבָ  ָצַדק ּכִ

ְבִחיַנת, ְדָבָריובִּ  ִביא ָ$ִדיף םָחכָ  ּבִ יט, ִסילכְּ  אֹותוֹ . ִמּנָ ָבבֹות חֹוַבת" ֶפרּסֵ בַּ  ִהּבִ ר", ַהּלְ רֹאׁש  ָרָאה ְוַכֲאׁשֶ  ּבְ
ַ$ר" ַהּכֹוֶתֶרת־ֶאת ףּדַ ַה  חֹון ׁשַ ּטָ ָטעּות ָראָק ", ַהּבִ ַ$ר ּבְ י ךְ כָּ ִמ  יקִס ֵה וְ , ן'חוֹ ּדָ בִּ ַה  'ׁשַ   "... ְלָפָניו ִחּדּוד רֶפ ֵס  ּכִ

ָנֵקל לֹא ְבִריְסק ְרתוּ ֶנְח  ּבְ ל ּבִ ָא  ַמְעָלה־ׁשֶ מוֹ  יםבִ גָּ ׂשְ נִ  ּכֹה ִריםּתְ ר ִאיׁש " ּכְ  ְולֹא", ּבוֹ  ֱאלִֹקים רּוַח  ֲאׁשֶ
ם ִחּנָ י ָזָכה ּבְ יָרה רּוחוֹ ־לַ$  ַאֲחָריו חוּ ׂשָ  ַרּבֹות ןכֵּ ׁשֶ , ָכךְ לְ  ְנֶחְמָיה ַרּבִ ּבִ דֹות, תַהּצֹוִפּיוֹ  ְוֵ$יָניו ַהּכַ  ִנְפָלאֹות ְוַאּגָ

כוּ  ן. אֹודֹוָתיו ִהְתַהּלְ ּפּוִרים ַאַחד ְלַהּלָ ְפִעיִמים ַהּסִ ֲ$לֹות ֹוָתיוִמדּ  ַ$ל ִלְלֹמד ןִנּתָ  םֵמֶה , אֹודֹוָתיו ַהּמַ  ַהּנַ
ת ל. ַהּנֹוָלד ּוְרִאּיַ י בׁשַ יָ , ָיָמיו־ּכָ ֶאת, ָהֲ$בֹוָדה־ְוַ$ל ַהּתֹוָרה־ַ$ל הְנֶחְמיָ  ַרּבִ ׁשֶ ְרָנָסתוֹ  ּכְ ַאב ּפַ  תֲחנוּ ֵמ  ׁשָ

ּתוֹ  ֲאִריִגים ִאׁשְ ההּוא . ּוְבֶנֱאָמנּות ְתבּוָנהבִּ  ִנֲהָלה ְדָקִניתַהצִּ  ׁשֶ י, איֲ$ַר  ּוְמַלאְכּתוֹ  ַבעֶק  ּתֹוָרתוֹ  ָ$ׂשָ  יֹום ּוִמּדֵ
יׁש ְק ַמ  ָהָיה עֹות ּדִ ֶהן ְקצּובֹות ׁשָ ב הָהיָ  ּבָ ֲחנּות יֹוׁשֵ ֵדי, ּבַ ּתוֹ  ּכְ ִאׁשְ ּנֹות ּתּוַכל ׁשֶ ִית יכֵ ְר צָ לְ  ְלִהְתּפַ  ְוַאף, ַהּבַ

יׁש ְק ַמ  ָהָיה םׁשָ  ל ּדִ נּוי ֶרַגע־ּכָ קּוָפה. ַהּתֹוָרה ְלִלּמּוד ּפָ ה ּתְ ּכָ ים, חֹותנוּ ְמ ־ֵמי ַ$ל ִמְסָחָרם ִהְתַנֵהל ֲאר"  ְוַרּבִ
ים ָהיוּ  ּדִ  ֶאְצָלם רֹוְכׁשִ י ְיִדיָ$ה ִמּתֹוךְ , ֹוִניםׁש  יםּבַ ים ֵאין ּכִ ִרים ֲאָנׁשִ ֶהם ְוֵאין, םֵמֶה  ְוֶנֱאָמִנים ְיׁשָ  ָ$ֶול ּבָ

ה ּדָ ּמִ ָקל, ּבַ ׁשְ ּמִ יַ$ , ֶאָחד יֹום. ׂשּוָרהּוַבּמְ  ּבַ קֹום־ֶאל ִהּגִ ָהָיה, ֶאָחד ִניםָד ְמ  ִאיׁש  ַהּמָ אי ׁשֶ  ְוֶהְחִליט, ְונֹוֵכל ַרּמַ
ָסמּוךְ  ָרהִמְתָח  ֲחנּות ַח ּתֹ ְפ לִ  ׁש  ּבְ ל םָת נוּ ֲח לַ  ַמּמָ י ׁשֶ אן ָהְיָתה. תוֹ יָ ְע ַר וְ  ְנֶחְמָיה ַרּבִ ַגת ּכָ בּול ַהּסָ  ִויִריָדה ּגְ

ל ׁש ־ׁשֶ יֶהם ַמּמָ רֹב אּוָלם, ְלַחּיֵ חֹון הנָ וּ מֱא  ּבְ ְתקוּ , ּוִבּטָ נַ  ׁשָ ְ ְבעוּ  ְולֹא םיִ ַהׁשּ  םָת גָ ְבלָ ַה . םנָ וֹ בּ לְ ֶ$ ־ֶאת ּתָ
ָכה ל ִנְמׁשְ ם, תָהֵ$ ־ּכָ ר ּגַ ֲאׁשֶ ְתָחֶרה ּכַ ָ  ַהּמִ ֹאֶפן יוּדָ בַּ  יֵריִח ְמ ־ֶאת הֹוִזיל לָפ ַהׁשּ ר ּבְ ֵדי, ִנּכָ  ֶאת ֵאָליו ִלְמׁשֹךְ  ּכְ

בּוִעים קֹוחֹותַהלָּ  ְקדוּ  ַהּקְ ּפָ ָכל ּוָפַ$ל, היָק ִת וָּ ַה  ַהֲחנּות ֶאת ׁשֶ ֶרךְ ־ּבְ ֵדי ּדֶ   . םָמ ְח לַ  הַמּטֵ  ֶאת רּבֹ ׁשְ לִ  ּכְ

י עֹודבְּ , דָח ֶא  יֹום ב ְנֶחְמָיה ַרּבִ ֲחנּותוֹ  ָדדבָּ  יֹוׁשֵ ָיָדיו ְוֵסֶפר ּבַ יָ$ה, ּבְ קֹום־ֶאל ִהּגִ ל תֶד ִנְכבֶּ  ַלַחתׁשְ ִמ  ַהּמָ  ׁשֶ
ָבא ְנִציֵגי לוּ . ָהרּוִסי ַהּצָ ְקׁשוּ  ַהּלָ ּמּות ש4 ִלְרכֹּ  ּבִ דֹוָלה ּכַ ל ּגְ ּדִ  ׁשֶ ִחים יםּבַ ּבָ ִפיַרת ְלצֶֹרךְ  ְמׁש" ים ּתְ , ִליםַלַחיָּ  ַמּדִ
ְמעוּ  ְוֵכיָון ָ ׁשּ י ׁשֶ ָ$ֶליָה , ָוִתיָקה ֲאִריִגים ֲחנּות תֶמ יֶּ ַק  קֹוםּמָ בַּ  ּכִ ּבְ ֶנֱאָמִנים ְידּוִעים ׁשֶ ִרים ּכְ ְקׁשוּ , ִויׁשָ  ַלֲ$רֹךְ  ּבִ

דֹוָלה םָת יָּ נִ ְק ־ֶאת חּוׁשוֹ . קֹוםּמָ בַּ  ַהּגְ ח ּבְ ּתָ ְרָנׁש  ֵהִבין, ַהְמפ" ַ$ל ָהַ$ְרמּוִמי ַהּבַ ְתָחָרה ּותַהֲחנ ּבַ י, ַהּמִ ג ּכִ  ּדָ
ּתוֹ  ָנַפל ןֵמ ׁשָ  ִרׁשְ ֵהִציץ רּוְלַאַח , ּבְ ֲחנּות ׁשֶ י ְוָרָאה הכָ מוּ ּסְ ַה  ּבַ י ּכִ ב ְנֶחְמָיה ַרּבִ ּלוֹ  קּוַ$ ְוׁשָ  ְלַבּדוֹ  םׁשָ  יֹוׁשֵ  ּכ"

ּתֹוָרה י ֶאת ְלַפּתֹות ֵהֵחל, ּבַ ָבא ַאְנׁשֵ ִדְבֵרי ַהּצָ ְבֵרי ֲ$ֵליֶהם הְרבָּ ִה  הּוא. תוֹ ַלֲחנוּ  רסוּ לָ  ֲחַלְקַלּקֹות ּבְ  ָמהְר ָ$  ּדִ
ה ּפָ ּמּות ָלֶהם ִלְמּכֹר ְוִהְצִליַח , ַוֲחנ" ל ֲ$צּוָמה ּכַ ּדִ ־ׁשֶ ְמִחיר, יםּבַ יֹוֵתר מּוָזל ּבִ י. ּבְ ָבא ַאְנׁשֵ ֵמִחים ָיְצאוּ  ַהּצָ  ׂשְ
ד ְמִחיר־ֶאת הֹוִזיל ַהּמֹוֵכר ןכֵּ ׁשֶ , ֵלב־ְוטֹוֵבי ֹאֶפן ַהּבַ טּוִחים יוּ ָה וְ , אַמְפִלי ּבְ י ּבְ ְצַלַחת ִעְסָקה ּכִ  ָ$ְלָתה מ"
ָיָדם א ,ּבְ ֶאת ֶאּלָ אי ַהּמֹוֵכר. ָיְדעוּ  לֹא ָהֱאֶמת־ׁשֶ ׁש , ָהַרּמַ ּמֵ ּתַ ַ$ת ִהׁשְ ׁשְ ת ָהֲאִריִגים ְמִדיַדת ּבִ ַאּמַ ה־ּבְ  ִמּדָ

ָהְיָתה, תֶפ יֶּ ז" ְמ  ֹאֶפן ָרהצָ ְק  ׁשֶ ר ּבְ ה ִנּכָ ּדָ ית ֵמַהּמִ . לׁשֹולָ  םיכָ לִ הוֹ לְ וּ  ֲ$ֵליֶהם ְלַהֲ$ִרים ִהְצִליַח  ךְ ְוכָ , ָהֲאִמּתִ
ּמּות ָאְמָנם ָלֶהם ָמַכר הּוא דֹוָלה ּכַ ְמִחיר ּגְ א, מּוָזל ּבִ ה ֶאּלָ ּדָ ַהּמִ ָלִלית ׁשֶ ה ְנמּוָכה ָהְיָתה ַהּכְ ַהְרּבֵ ה ּבְ ּדָ  ֵמַהּמִ

ְקׁשוּ  ּבִ ֶהֱאִפיל, ָ$צּום ֶרַוח ְגֵנָבהבִּ  ִהְרִויַח  ְוָכךְ , ש4כֹּ ְר לִ  ׁשֶ ה ׁשֶ ַהְרּבֵ דֹוָלה ַההֹוָזָלה ַ$ל ּבְ ּה ִע , ַהּגְ  ִהְצִליַח  ּמָ
יָלם ֵ$יֵניֶהם־ֵ$ת אְלַסּמֵ  ִסּפּוק .חּפַ בַּ  ּוְלַהּפִ ׁש , ַרב ּבְ ּבוֹ , תוֹ נוּ ֲח ־ֶאת ִלְנעֹל ַהּמֹוֵכר ִנּגַ ּלִ ׁשֶ ִלּבוֹ  ִמְתרֹוֵנן ּכְ  ַ$ל ּבְ

ְרִמית ְצַלַחת ַהּתַ צַּ  ַהּמ" ּבִ ן רְלַאַח  רָקצָ  ְזַמן. ְלַדְרּכוֹ  הּוָפנָ , עׁשֶ י ָיָצא, ִמּכֵ  רֹוִאים־ּוְבֵאין, תוֹ נוּ ֲח ֵמ  ְנֶחְמָיה ַרּבִ
ל ְלׁשֵ ל תוֹ נוּ ֲח  ּתֹוךְ  לֶא  ׁשִ ֵכן ׁשֶ ָ ָהָיה ַהַחּלֹון ךֶר ּדֶ , ַהׁשּ תּוַח  ׁשֶ ת ֶאת, ְמַ$ט ּפָ ה־ַאּמַ ּדָ ֶקת ַהּמִ ּיֶ ּלוֹ  ַהְמד" . ׁשֶ

פֹוץ היָ וּ נּ כִּ  ל ַהּנָ ם־ַ$ל, ין'ׁשִ ְר 'ַא  ָהָיה הָהַאּמָ  ׁשֶ ת ׁשֵ יָקה יןׁשִ ְר ַא ָה  ִמּדַ ָהְיָתה ָהַ$ּתִ ַרֲחֵבי ָ$ָברבֶּ  ְנהּוָגה ׁשֶ  ּבְ
ּה , רּוְסָיה י ּומּוָבן, ֶסְנִטיֶמְטִרים ִעיםבְ ׁשִ כְּ  ְוָאְרּכָ הַא  ּכִ ל זוֹ  ּמָ י ׁשֶ   . ְלַהְפִליא תֶק יֶּ ד" ְמ  ָהְיָתה, ְנֶחְמָיה ַרּבִ

ָ$ה ָ$ְבָרה לֹא הֲא  ׁשָ ּכָ קֹום ְוֶאל, ר" יָ$ה ַהּמָ ת ִהּגִ ּגַ ל" ִלים ּפְ ה ַחּיָ ם, ֲחמּוׁשָ י ּוְברֹאש4ָ ַלַחת ַאְנׁשֵ ׁשְ  ַהּמִ
ָרְכׁשוּ  ּמּות ֶאת ׁשֶ דֹוָלה ַהּכַ ל ַהּגְ ּדִ  ׁשֶ ַ$ל. יםַהּבַ קֹום־ֶאל ַ$קזְ ה"  ַהֲחנּות־ּבַ . ֵ$יָניו כוּ ָחׁשְ  ִהְתָקְרבוֹ  ְוִעם, ַהּמָ

ד ֵהִבין הּוא י ִמּיָ יַא  ּכִ ָבא ְנׁשֵ ּלוּ  ַהּצָ ִקְרּבוֹ  ָנַפל ִלּבוֹ וְ  ,יתוֹ ִמ ְר ּתַ ־ֶאת ּגִ י ַדעיָ  ןכֵּ ׁשֶ , ּבְ לּוי ָחמּור עֶֹנׁש  ּכִ  ְועֹוֵמד ּתָ
ֲהֵרי, ֶנְגּדוֹ  ה ׁשֶ ינוֹ  ְוַאַחת תכוּ לְ ַהּמַ ־ֶאת ִרּמָ ַתח ֵ$תבְּ  ָרֲ$דוּ  ָיָדיו. ֶותּמָ לַ  ּדִ ּפָ ֶלת ֶאת ׁשֶ  אּוָלם, ַהֲחנּות ּדֶ

ָאְזנוֹ  ְוָלַחׁש  ְנֶחְמָיה יַרבִּ  נוֹ כֵ ׁשְ  ְלֶפַתע ָרַכן תוֹ יָא לִ ְפ לִ  ת ֶאת ָלֶהם הְרֵא ַה : "ּבְ ה־ַאּמַ ּדָ ַחת ַחתנַּ ַהּמ"  ַהּמִ  ַחּלֹון ּתַ
י, ַהֲחנּות ת ִהיא ּכִ ּה  ְוֵאין ֶצֶדק־ִמּדַ ֵ  ַמֵהר־ִחיׁש ". םגָ ּפְ ׁשּום  ּבָ ְכַנס ּוְלַאַחר, ַהּסֹוֵחר תִהְתַ$ׁשּ ּנִ  ּותַהֲחנ־ֶאל ׁשֶ

ד טיׁשִ הוֹ  ת ֶאת ִמּיָ ה־ַאּמַ ּדָ יְלַא  ַהּמִ ָבא ְנׁשֵ לוּ . ַהּצָ ְדקוּ  ַהּלָ ָראוּ  ּוְלַאַחר, ּה ָאְרכָּ ־ֶאת ְוׁשּוב ׁשּוב ּבָ י ׁשֶ ת ּכִ  ִמּדַ
ק ִהיא ֱאֶמת ּיָ ה ְמד" ַפֵחי ָיְצאוּ , ְוָאְרּכָ ְדנוּ  ְרֶאהנִּ כַּ . "ֶנֶפׁש  ּבְ ִלילֵ  ֵחֶלק ִאּבַ ד יִמּגְ ֶרךְ  ַהּבַ ּדֶ , ֶזהלָ  ֶזה ָאְמרוּ ", ּבַ
ּוב ָטִעינוּ  ְוָלֵכן ִחׁשּ ם ְוַהּמֹוֵכר", ּבַ ִנים. ִלְרָוָחה ָנׁשַ י־ַ$ל, דוֹ סוֹ ־ַ$ל ַהּסֹוֵחר ַמרׁשָ  ֹותבּ ַר  ׁשָ תוֹ  ּפִ ִריׁשָ  ּדְ

ל יָפהּקִ ּתַ ַה  י ׁשֶ ֵ$ת ַרק. ְנֶחְמָיה ַרּבִ ל ָיתוֹ וָ ַהלְ  ּבְ י ׁשֶ מֹוָצֵאי, ְנֶחְמָיה ַרּבִ ל אׁשֹוןִר  טֹוב־יֹום ּבְ ַסח ַחג ׁשֶ  ַהּפֶ
ַנת ר, ג"תרכ ׁשְ ים ִסּפּורוֹ ־ֶאת ִסּפֵ ַרּבִ ֶ$ ּתִ וַ , ּבָ ל רּוָחם םּפָ ֹוְמִעים ׁשֶ ל רּוחוֹ  ֲאִצילּות עַמ ׁשֵ לְ  ַהׁשּ נֹוַח  ׁשֶ � .ַהּמָ

  
  

י   ל"ַזּצַ  ַיֲ#ֹקב ְצִבי ִמּפֹוִריסֹוב  ַרּבִ

ֵטֵבת ת ַהִהּלּוָלא ְליֹום  רמ"טב' ּבְ
  

נוֹ  דֹול ּבְ ל ַהּגָ י ׁשֶ ַ$  ַרּבִ נוֹ , ביסוֹ ִר וֹ ּפ ִמ  רׁשֵ ָא  ְיהֹוׁש"  ּבְ
ל דֹוׁש' הּוִדי'ַהיְּ  ׁשֶ יְסָח  ַהּקָ ׁשִ יֵקי ֵמֲחׁשּוֵבי. אִמּפְ  ַצּדִ
ְבֵרי. ְלאֹורוֹ  תוּ אוֹ נֵ  יםבִּ ְוַר  רוֹ ּדוֹ   ֶפרּסֵ בַּ  סוּ נְּ ּכ"  ּתֹוָרתוֹ  ּדִ
יק ְלרֹאׁש  ֲ$ָטָרה" ב ֶזה ְלֵסֶפר ָמהַהְקּדָ ּובַ ", ַצּדִ , ִנְכּתַ

ָאַמר ֶלא רבַ ּדְ  ַ$ְצמוֹ ־ַ$ל ׁשֶ הּוא, ּפֶ י ּדֹור ׁשֶ ִליׁשִ  ׁשְ
ְקְראוּ  ּנִ אֹותוֹ  ׁשֶ ן. םׁשֵ  ּבְ ּכֵ לֵ  ִנְקָרא ָאִביו ׁשֶ  ַיֲ$ֹקב ָדתוֹ ּבְ

ר, רׁשֵ ָא  ה, הּוִדי''ַהיְּ  ָאִביו־ֲאִבי ָחָלה ְוַכֲאׁשֶ  ִצּוָ
ִלין'  ַהחֹוֶזה' ּבְ םַה ־ֶאת ִלּטֹלִמּל" ֵ נוֹ  ַיֲ$ֹקב ׁשּ  ִמּבְ
ר. קִיְצָח  ַיֲ$ֹקב ֵמָאז ְוִנְקָרא ְלָאִביו יפוֹ ִס הוֹ ְל וּ   ְוַכֲאׁשֶ

ן ָחָלה י ַהּבֵ יד לוֹ  הֹוִסיף רׁשֵ ָא  ַרּבִ ּגִ  ִמּקֹוְז'ִניץ ַהּמַ
ם־ֶאת ֵ ַ$  ַהׁשּ ּטַ  ַיֲ$ֹקב קֹוםְמ בִּ  ְיהֹוׁש" ּנִ ּנוּ  לׁשֶ , ִמּמֶ

מוֹ  ְוִנְקָרא ַ$  ׁשְ רוְ . רׁשֵ ָא  ְיהֹוׁש" , ֶזה נוֹ בְּ  נֹוַלד ַכֲאׁשֶ
ה ְוִנְמְצאוּ , ְצִבי ַיֲ$ֹקב אוֹ רָ ְק  לֹש4ָ ֵ בַּ  ּדֹורֹות ׁשְ  םׁשּ

ט. ַיֲ$ֹקב ּלֵ ְלדּותוֹ  ִהְתּבַ ּתֹוָרה תוֹ ָד ָמ ְת ַה בְּ  ִמּיַ  ְוָאִביו, ּבַ
ֵאינוֹ  ָ$ָליו ָאַמר א לֵט בָּ  ּפֹוֵ$ל ׁשֶ ל ָ$סּוק ֶאּלָ  ָיָמיו־ּכָ

ַ$ . ֲ$בֹוָדהבַ וּ  ֹוָרהּת בַּ   ל"ֲחזַ  ָאְמרוּ  ֲהֵרי: הוּ לוּ ָא ׁשְ  םּפַ
ל ּכָ ֵאין ּתֹוָרה־ׁשֶ ּה ִע  ׁשֶ , הלָ ֵט בְּ  ָפּה סוֹ  ְמָלאָכה ּמָ

ַ$ל ֵאפֹוא ְוִנְמָצא נוּ ־ׁשֶ ּלָ ֵדי יםִח ָח ּפֶ  ִלְהיֹות ךְ פֹ ֲה ַל  ּכ"  ּכְ
ם יב?! ַהּתֹוָרה־ֶאת ְלַקּיָ י ֵהׁשִ , ְוָאַמר ְצִבי ַיֲ$ֹקב ַרּבִ

ַהְינוּ . תנוּ ּמָ א"  ְולֹא ָאְמרוּ  ְמָלאָכה" ל, ּדְ ּכָ  ּתֹוָרה־ׁשֶ
ֵאין ּה ִע  ׁשֶ  ָפּה סוֹ , ַהּתֹוָרה ַמלֲ$ וַ  ְיִגיָ$ה, ְמָלאָכה ּמָ

ְחּתוֹ  םׁשֵ ". תַח כַּ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ  ּפַ ינֹוִביץ' ָהָיה ִמׁשְ ׁשֵ ' ַרּבִ  םּכְ
ָ$ה אּוָלם, ֲאבֹוָתיו ׁשָ ר ּבְ ּדָ ְלַח ־ַ$ל בוֹ ׁש ְט ינְ ִפ בְּ  ׁשֶ  ןׁש"
ִרין המֹ לֹ ׁשְ  יַרבִּ  ִגידנָּ ַה  חֹוְתנוֹ  ם םׁשָ  ֹוֵררִהְתגּ , ַהְלּפֶ  ּגַ

ם ֶאָחד ליכִּ ׂשְ ַמ  ׁשֵ ינֹוִביץ' ּבְ ּלֹא' ַרּבִ  רֹובְק  ָהָיה ׁשֶ
ּנוּ  ְלִהְתַרֵחק ּוְכֵדי, וֹ ּת ְח ּפַ ׁשְ ִמ   לֹו חֹוְתנוֹ  ֶהֱחִליף ִמּמֶ

ְחּתוֹ  םׁשֵ  ֶאת ּפַ ׁשֵ  י'זִּ נַ כְּ ׁשְ 'ַא לְ  ִמׁשְ ַחת םּכְ ּפַ  ִמׁשְ
ּתֹו  ָהיְ ִאׁשְ ֱאָצֵאי הָת ׁשֶ נוֹ '. ְצִבי םכַ ֲח 'ַה  ִמּצֶ  ְיִחידוֹ  ִמּבְ

נֹוָתיו ב"יוְ  ֲ$פוּ  ּבְ חֹות ִהְסּתַ ּפָ דֹות ִמׁשְ ּבָ ָרֵאל. ְמכ" ִיׂשְ   ּבְ

  
מתיבת 'לקמצים' שבפרשתנו, שביאורה לשון איסוף 
וקיבוץ התבואה בידי יוסף בשנות השובע, פירש רבי 

כספו, ־אתאליהו בחור את השם 'קמצן' שהוא מקבץ 
שם ־ומכאן גם שם האצבע 'קמיצה' שלפני הזרת על

הקטורת, ומוסיף ־את הכהן 'מלוא קומצו' שבה היה מודד
שבעת הברתה קומצים את  'קמץ'שמכאן גם שם הנקודה 

השפתיים, לעומת הפתח שבה פותחים אותן. הקמץ 
נחשב כאב והפתח כתולדתו, והם מתחלפים ביניהם בסוף 

בהברות פתוחות וסגורות. הקמץ פסוק ובאתנחתא, וכן 
נהגה כיום בשינויים מופלגים בין קהילות ישראל 
השונות, וקשה להתחקות אחר הקמץ המקורי, אולם 
נראה, כי המבטא המקורי הוא ממוצע בין הפתח לחולם, 
וכבר בדורות העבר החליפו ביניהם. וכן מצינו במדרש 

לקמץ,  תנחומא על תיבת 'ָאמֹור' שהוא נקוד פתח והכוונה
ָלא חולין', וכן משמע בספר  –וכן בדברי חז"ל 'ַלחולין 

הכוזרי, ויש עוד ראיות למכביר כגון מתרגום השבעים 
ששם מתחלף עם האות הלועזית שמבטאה כעין הפתח. 
כך היה גם מבטאם של הראשונים מבני אשכנז, וכן נראה 
מחריזתם של פייטנים רבים שחורזים קמץ עם פתח, ואף 

מו מכנה את הקמץ בשם פתח.  כבר רבנו בחיי רש"י בעצ
כתב שבזמנו לא הבדילו בין קמץ לפתח, אך כותב שצריך 
להיות הפרש ביניהם במבטא, "שהרי תנועת הקמץ 
גבוהה ועליונה ותנועת הפתח למטה ממנה". במשך 
הדורות ומפני הקושי שבביטויו, החלו בני ספרד לבטאו 

בין קמץ לפתח, כפתח, ורק הזקנים שבהם הבדילו מעט 
ורוב בני אשכנז מבטאים אותו כעין החולם המקורי, 
ולחולם הוסיפו יו"ד כדי להבדילו מן הקמץ. אלא שהיגוי 
כזה של קמץ השתמר גם אצל בני תימן, שנודעו במסורת 
העתיקה שבידם ובדייקנותם הרבה. מבטא נוסף יש 
לקמץ הנשמע כעין השורוק והקובוץ. הוא מיוחס בטעות 

ת החסידים, אלא שבאמת כך היה מבטאם של לקהילו
פולין גליציה והונגריה ועוד, ולאו דווקא לחסידים יהודי 

  שבהן, ואף הוא נוצר בגלות הארוכה מסיבות שונות. 
  

ַ#ת  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות



 

 

  

  נוּ ְח נַ ים ֲא ִמ ׁשֵ ל ֲא ָב ֲא 

ַנת ֹחֶרף ֵני. ד"תקצ ׁשְ ִכי, היָ בְ וֹ דלְ מוֹ בְּ ׁשֶ  אסיַ  ָהִעיר ּבְ ית םִמְתַהּלְ ל םבָּ לִ וְ  ְקדֹוַרּנִ םִע ־ּבַ ָפה. ּמָ  הָקׁשָ  ַמּגֵ
ּתֹוֶלֶלת ִתינֹוקֹות ַהּפֹוַגַ$ת, ִעירבָּ  ִמׁשְ ּלֹא ָיִמים ילֵ עוּ  ּבְ ְבָתה ּוְכָבר, ֵחְטא־ַטַ$ם ָטֲ$מוּ  ׁשֶ , ַלןִלצְּ  ַרְחָמָנא ,ּגָ

נֹות י. ִויָקִרים יםבִּ ַר  ָקְרּבָ ּתֵ ֵנִסיּ ־ּבָ אוּ  ֹותַהּכְ צֹ  ִהְתַמּלְ ּטּול־ַ$ל ירוּ ּתִ ְע ֶה ׁשֶ  ָאָדם־אןּבְ זֵ  ּבִ  ִהְתַ$ּנוּ  יםבִּ ַר , ָרהַהּגְ
דֹוִלים ּוְסכּוִמים, ַ$ְצָמם־ֶאת פוּ גְּ ִס וְ  א, ָדָקהצְ לִ  קוּ לְּ ח"  ַאף ּגְ ָפה ֶאּלָ ּגֵ ַהּמַ יָכהְמ ַמ  ׁשֶ עֹז ְלַהּכֹות ׁשִ ם ּוְפֵני ּבְ ּלָ  כ"

צוּ  ֵס . ָפארּור ִקּבְ ֵני ָיְדעוּ  םבָּ לִ ־ֶתרּבְ ה ֶאת ִעירָה  ּבְ ּבָ ְ  ַהּסִ ׁשָ  ָרהזֵ גְּ לַ  ְיִמיתֵמ ַהׁשּ ן, הַהּקָ ּכֵ אֹוָתּה  ׁשֶ ְרָרה ֵ$ת ּבְ  ׂשָ
ִעיר הָקׁשָ  תֶק ֲחלֹ ַמ  ה ְלַאַחר, ּבָ ּמָ ּכַ ֵני ׁשֶ ה ִמּבְ ִהּלָ ר ָקְראוּ  ַהּקְ ּגָ נֵ  תגַ ְנָה ַה  ַ$ל ּתִ  אֹוָתם ףּדֹ ְר לִ  ְוֵהֵחּלוּ  ָהִעיר יַרּבָ

י קָסֵפ  ָהָיה ְולֹא, הָמ ְר ָח ־ַ$ד ַמִים־ִמן ּכִ ָ אוּ  ַהׁשּ בֹוד־ֶאת ִקּנְ זֵ , ַהּתֹוָרה ּכְ . ָהִעיר־ַ$ל ףֶת ֶח בְּ  ָנֲחָתה ָרהְוַהּגְ
ְרְנֵסי ה ּפַ ִהּלָ ִליִחים רוּ גְּ ׁשִ  ַהּקְ יֵקי לֶא  ְמִהיִרים ׁשְ ֵדי, רוֹ דּ ַה  ַצּדִ ה הֶמ ־ַ$ל ָלַדַ$ת ּכְ ָכה ה' ָ$ׂשָ  ַהּזֹאת ֶרץָא לָ  ּכָ

דוֹ  ָהַאף ִריֳח  הּוֶמ  ה לַהּגָ י ְוָגְמרוּ  ִנְמנוּ  לוּ ְוַהלָּ , ַהּזֶ ֶ$ְטָיּה  ַהּכֹל ּכִ ל ּבְ ֲחלֶֹקת־ׁשֶ ֵאיָנּה , ַהּמַ  ּפֹוַסַחת ׁשֶ
דֹוִלים־ַ$ל ים ּגְ נוּ , ָלֶהם רצַּ בַּ . הָר ֵ$ בְ ּתַ ַה  ֵאׁש בְּ  ּוְקַטּנִ ְרְנֵסי ּפָ יקצַּ ַה  ֶאל ִעירָה  ּפַ י ּדִ  ןַר וְ ּסַ ִמ  ְצִבי הש4ֶ מֹ  ַרּבִ

נּ  ּוִבְקׁשוּ  ירּוְלַה , םיָר ִע בְּ  תבֹּ ׁשְ לִ  וּ ִמּמֶ ֲ$ָדם ְעּתִ ָפה ַלֲ$ִציַרת ּבַ ּגֵ א, ַהּמַ הּוא ֶאּלָ ָחה ׁשֶ ָ$ה־ֶאת ּדָ ַ$ם ַהַהּצָ  ִמּטַ
מּוס ְרנָ  ִנּסוּ . ּכָ י ֶאת ְלַהְזִמין ִסיםַהּפַ ַ$ל ׁש ְט וּ ׁש ְט בֶּ ִמ  דוִ ּדָ  ַאְבָרָהם ַרּבִ ַ$ת" ּבַ ים ּדַ ים ְוהּוא", ְקדֹוׁשִ  ִהְסּכִ

ה ִחּלָ א, ּתְ ַמע ְלַאַחר ֶאּלָ ָ ׁשּ ְלּתוֹ  יֵמֲאחֹוֵר  ׁשֶ י־ֶאת ּדַ ַלַחת ַאְנׁשֵ ׁשְ יֵניֶהם ְמׂשֹוֲחִחים ַהּמִ  ּוְמָתֲאִרים ּבֵ
בֹוד־ֶאת דֹול ַהּכָ ּפֹל ַהּגָ ּיִ ֶחְלקוֹ  ׁשֶ ֶסף ּבְ ֲ$ֶלה ָהַרב ְוַהּכֶ ּיַ ָידוֹ  ׁשֶ  ֵמרֹב תוֹ ָט לָ ְח ַה ֵמ  ּבוֹ  ַלֲחזֹר ִמֵהר, םׁשָ  ֶלֱאֹסף ּבְ

ְמעוּ  ַלֲ$ָצִתי לוּ . "תוֹ נוּ ָת וְ נְ ַ$  ׁשְ י לֶא  נוּ ּפְ , "ָלֶהם ָאַמר", ּתִ ָרֵאל ַרּבִ  לֹא ִמְתָיֵרא לֹא הּוא ןכֵּ ׁשֶ , ֵמרּוִז'ין ִיׂשְ
ֶסף בֹוד ְולֹא ְוָזָהב ִמּכֶ ָבר ְוֵאין, ִמּכָ יַ$  ַהּדָ ּפִ ְמעוּ . "ללָ כְּ  ָ$ָליו ַמׁשְ ְרנָ  ׁשָ   .ָ$ׂשוּ  ְוֵכן ,ַלֲ$ָצתוֹ  ִסיםַהּפַ

ׁשֶ  ד ָהאֹוֵרַח  ַ$ל סאיַ בְּ  ּנֹוַדעּכְ ְכּבָ ְתּכֹוֵנן ַהּנִ ּמִ ּה  ָהִעיר ָחְרָדה, ֲאֵליֶהם ָלבֹוא ׁשֶ ּלָ ל ְמעוֹ ׁשִ . ּכ"  אבָ 'ּסָ ַה  ׁשֶ
א'ַקּדִ  ּלוֹ  עֹוָלםבָּ  נֹוַדע ֵמרּוִז'ין יׁשָ ּלֹא ַ$ד, ֲ$צּוָמה ּכֹה ָהְיָתה ֵאָליו ְוַהַהֲ$ָרָצה, ּכ" ָכל דָח ֶא  ָאָדם נֹוַתר ׁשֶ  ּבְ

ּה  אסיַ  ּלָ ּלֹא, ּכ" ל ָיָצא ׁשֶ ָניו־ֶאת ְלַקּבֵ ְרְנֵסי. ּפָ ה ּפַ ִהּלָ ִליט ּוְכֵדי, ַהּנֹוָלד־ֶאת ָראוּ  ַהּקְ ָטר ֵסֶדר ְלַהׁשְ  ּוִמׁשְ
ַמֲ$ַמ  ַלת דּבְ ִנים ַקּבָ עֹוד הֹוִדיעוּ , ַהּפָ י מֹוֵ$ד ִמּבְ ְלטֹון ְלָראׁשֵ ִ חֹוִזי ַהׁשּ ּקּור ַ$ל ַהּמְ ד ַהּבִ ּתָ י ְקׁשוּ ּובִ , ַהְמ$"  ּכִ
ִלים ים ַחּיָ ּסִ ָמר־ַ$ל ַיַ$ְמדוּ  ִניםסוֹ ֲח וַ  ְמנ" ׁשְ דֹוָלה ְרָחָבהָה . ָחִליָלה ָאסֹון ְוִיְמְנעוּ  ַהּמִ  הכָ מוּ ּסְ ַה  ַהּגְ
ֶנֶסת־ְלֵבית דֹול ַהּכְ ִעיר ַהּגָ ּבָ ִחיָרה, ׁשֶ ּה  ִהׁשְ ּלָ אוּ  ְיהּוִדים ֵמַאְלֵפי ּכ" ּבָ ְפֵני ַלֲחזֹות ׁשֶ יקצַּ ַה  ּבִ  ׁשּוָרה ָלםאוּ , ּדִ

ל ִלים ׁשֶ ית ַתחּפֶ  ְלֵבין םינָ בֵּ  ָחְצָצה, ֵסֶבר יֵר מוּ ֲח  ַחּיָ ֶנֶסת־ּבֵ ינוּ  ּבוֹ , ַהּכְ נֵ  ִהְמּתִ יָה  ִעירָה  יַרּבָ ֵדי, ְוָראׁשֶ ל ּכְ  ְלַקּבֵ
ֵני־ֶאת ַלךְ  ַהס. ָרץֲ$ ַהנַּ  ַח ֵר וֹ ָהא ּפְ ׁשְ ר הבָ ָח ְר בָּ  ה" ֲאׁשֶ ְמעוּ  קוֹ חֵמָר  ּכַ ְרסֹות ִנׁשְ ְקׁשּוק ּוִסיםַהּס  ּפַ  יאֹוַפנֵּ  ְוׁשִ
בֹותַהּמֶ  ם, ְרּכָ ּלָ ינוּ  ְוכ" ִיְרַאת ִהְמּתִ בֹוד ּבְ ָרה ִהְתָקֵרב ַ$ד ּכָ ּיָ ַ ָבה. ַהׁשּ ְרּכָ ּה ־ֶאת הָס לְּ ּפִ  ַהֲהדּוָרה ַהּמֶ ְרּכָ ינוֹ  ּדַ  תּבֵ

יםלָ  יִנים ֲאָנׁשִ ְמּתִ יָּ  ִמּתֹוךְ  ֵמֲאחֹוֶריָה  ִהְצטֹוֵפף ָאָדם מֹוןֲה וַ , ַהּמַ ֵני־ֶאת ִלְראֹות הִצּפִ יקצַּ ַה  ּפְ י. ּדִ ב ָהַרּבִ  ָיׁשַ
ָבה ְרּכָ ּמֶ יט ּבַ ֵ$יַנִים ְוִהּבִ ים הּוִדיםיְּ בַּ  אֹוֲהבֹות ּבְ ִהְתַאּסְ  ָהַרּבִ ה, ִלְכבֹודוֹ  פוּ ׁשֶ  ִלּבוֹ ־ֶאת ַבטצָּ ׁשֶ  ֶזהֲח ַמ  ָרָאה ְוִהּנֵ

ִלים ַאַחד. בַר  ַצַ$ר לוֹ  ְוָגַרם ָהָיה, ַהַחּיָ ֲ$ָסן ׁשֶ ל ָאַחז, רּוַח ־רצַ ְק וּ  ּכַ ָידוֹ ָ$ֶבה  ַמּקֵ ה ּבְ ל ָידוֹ ־ַ$לִעּמֹו  ְוִהּכָ  ׁשֶ
הּוִדים ַאַחד ְדֲחקוּ  ַהּיְ ּנִ ֵני־ֶאת ִלְראֹות ׁשֶ יק ּפְ ּדִ י. אֹוָתּה  ּוָפַצע, ַהּצַ  ֲ$רוֹ צַ  הְלַמְרֵא  ְחַמץנֶ  ְוִלּבוֹ  זֹאת ָרָאה ָהַרּבִ
ל דוֹ  ָהָיה ַהּדַֹחק אּוָלם, הּוִדיַהיְּ ־ׁשֶ ַה  ַ$ד לּגָ הׁשֶ ל רוֹ וּ ּק בִּ . ֶרַגע־ןבִּ  ֵמֵ$יָניו ֶנֱ$ַלם ּלָ י ׁשֶ א ָהַרּבִ , ִריּפֶ  ָנׂשָ

ָ$ַמל ּוְלַאַחר ר ָקׁשֹות ׁשֶ ֵ ִקיטּוְלַה  ַהֲהדּוִרים־ֶאת ְלַיׁשּ ֲחלֶֹקת ֶאת ׁשְ ה ַהּמַ ׁשָ ֵני רַאַח , ַהּקָ ּבְ ה ׁשֶ ִהּלָ לוּ  ַהּקְ  ִקּבְ
ל םָת וּ רָמ ־ֶאת ֲ$ֵליֶהם נֵ  ׁשֶ ִפּלֹות לוּ ִהְתַקבְּ , יןִר ְר עוֹ  ְללֹא ִעירָה  יַרּבָ רֹום ַהּתְ ּמָ ָפה ּבַ ּגֵ   . ָרהֶנֶ$צָ  ְוַהּמַ

ע ַאְרּבַ ִנים ּכְ ַנת ּוְבָאִביב, ָ$ְברוּ ־ָחְלפוּ  ׁשָ א'ַקּדִ  אבָ 'ּסָ ַה  רֱאַס נֶ  ח"תקצ ׁשְ ֲ$ִליַלת, ֵמרּוִז'ין יׁשָ ְוא ּבַ ל ׁשָ  ׁשֶ
ךְ . ָהרּוִסי ארַהצַּ  ֶמׁשֶ ָנַת  ָקרֹוב ּבְ יקצַּ ַה  קַמ נָ , ָיִמים ִיםִלׁשְ ֵבית ּדִ ים ִיּסּוִרים ְוָסַבל ַהּסַֹהר־ּבְ  ָהעֹוָלם. ָקׁשִ
ֶמְרָקָחה ָהָיה הּוִדיַהיְּ  ַת  ְוטֹוֵבי ּכְ ְ ֲ$לוּ  ָלִניםּדְ ַהׁשּ ְחרּורוֹ  ּפָ ה ָהרּוִסי ארַהצַּ  ַאךְ , ְלׁשִ  ָמַנע ְוַאף וֹ ּפ ְר ָ$ ־ֶאת ִהְקׁשָ
ל ּקּור־ּכָ ֵבית ּבִ י לׁשֶ  אוֹ לְ כִּ ־ּבְ ים מֹוִניםלְ ׁשַ  רְלַאַח . ָהַרּבִ  סֹוֵחר ִהְצִליַח , תכוּ לְ ּמַ לַ  ְמֹקָרב ֱהיֹותוֹ  ּוִבְזכּות ַרּבִ

דֹול ם ּגָ ׁשֵ ָהָיה, יץנִ וֹ וזְּ ִמ  ְיֶחְזֵקאל ר' ּבְ ִרים יויצָ ִר ֲ$ ּמַ ִמ  ׁשֶ ָ ׁשּ ל ַהְמק" י ׁשֶ ל, ָהַרּבִ ּור ְלַקּבֵ ִניָסה ִאׁשּ  ִלְזַמן יולָ ֵא  ּכְ
ל ָקצּוב ָ$ה עֶרבַ  ׁשֶ ְמָחה. ׁשָ ׂשִ דֹוָלה ּבְ לוֹ  ּגְ י ִקּבְ י ַרּבֹות. יֲאהּובִ  ְיֶחְזֵקאל ,ָנא ַמעׁשְ : "לו ָאַמרוְ  ָהַרּבִ ְבּתִ  ָחׁשַ
י ַמּדּוַ$  ּתִ עֶֹנׁש  ֶנֱ$ַנׁשְ ֵבית ָחמּור ּכֹה ּבְ יָבה ּבְ ל ְיׁשִ י ָמָצאִתי ְולֹא, ַהּסַֹהר־ׁשֶ א. ָ$ֶול ׁשּום ּבִ י ֶאּלָ ְרּתִ ְזּכַ ּנִ  יכִּ , ׁשֶ
ִנים ִלְפֵני י ֵ$תבְּ , רּפָ ְס ִמ  ׁשָ ְרּתִ ּקַ ּבִ הּוִדים ַאַחד הכָּ ה" , אסיַ  ִעירבָּ  ׁשֶ א םׁשָ  ַהּיְ ּבָ יֵדי ,ִניֵת אוֹ ְר לִ  ׁשֶ  ׁשֹוֵטר ּבִ

א ינִ ׁשַ ׁשְ חוֹ . ִנְפְצָ$ה ְוָידוֹ , ִעירָה  ּמָ ַמִים־ִמן ׁשֶ ָ ְגַלל ינִ וּ יׁש נִ ֱ$ ֶה  ַהׁשּ י ּבִ ַרְמּתִ ּגָ ֲ$ִקיִפין ׁשֶ  ָנא טֹל. ִליהּוִדי ַצַ$ר ּבַ
ַח ְפ ַמ  ֵני ׁש ּקֵ ּובַ , ְלֵביִתי ּמוֹ ִע  ּוְפֵנה ֶזה ּתֵ י ִמּבְ ְחּתִ ּפַ ם ָארֹון ּבוֹ  ַח ּתֹ ְפ לִ  ִמׁשְ ּיָ ּבוֹ  ְמס" ֶסף ררוֹ צְ  ִנְמָצא ׁשֶ  ַהּכֶ

י ְלּתִ ּבַ ּקִ ִבּקּוִר  ׁשֶ כּום־ֶאת. סאיַ בְּ  יּבְ ּלוֹ  ַהּסְ ךָ ִע  ַקח ּכ" שׂ  םׁשָ , אסיַ לְ  ְוַסע ּמְ ַחּפֵ ה הּוִדיַהיְּ  ֶאת ּתְ ּכֶ ִפי, ַהּמ" ּלְ  ׁשֶ
ָיָדיו ּוְמֹסר, ַהּמֹוֵזג' 'לוְ לְ 'וֶ  הּוא מוֹ ׁשְ  ִזְכרֹוִני כּום־ֶאת ּבְ ּלוֹ  ַהּסְ ִפּצּוי ּכ" ַ$ר־ַ$ל ּכְ ְגַר  ַהּצַ ּנִ   ". ייִ ְט ֶ$ בְּ  לוֹ  םׁשֶ

ְדֵהָמה פּוףֲא  ל אוֹ לְ כִּ ִמ  ְיֶחְזֵקאל ר' ָיָצא ּתַ א'ַקּדִ  אבָ 'ַהּסָ  ׁשֶ ַחת תּוןנָ , יׁשָ ם ּתַ ל ָהַ$ז ָהרֹש4ֶ ְבֵרי ׁשֶ  ּדִ
יקצַּ ַה  ר, ּדִ ַ$ר טֵ$ ַמ לְ  ָ$ֹון ׁשּום ּבוֹ  ָמָצא לֹא ֲאׁשֶ ְגַר  ַהּצַ ּנִ ר הּוא ּוְבֶ$ְטיוֹ , ַאֵחר ִליהּוִדי םׁשֶ  ַרּבֹות ִמְתַיּסֵ

ֵבית ֶלא־ּבְ ד, ַהּכֶ ָנה ּוִמּיָ ל ְלֵביתוֹ  ּפָ יקצַּ ַה  ׁשֶ ל ְלַאַחר. ּדִ ּבֵ ּקִ דּוׁש  ררוֹ ַהצְּ  ֶאת ְלָיָדיו ׁשֶ ָהָיה ַהּגָ  ָיָצא, םׁשָ  ׁשֶ
ִלוְ  י ינֵ ׁשְ  תיַ ּבְ י ֵמֲחִסיֵדי צּוָרה ַאְנׁשֵ ֵרר ּוְדִריׁשֹות ֲחִקירֹות רּוְלַאַח , אסיַ  ָהִעיר ֶאל ָהַרּבִ י, ִהְתּבָ  הּוִדיַהיְּ  ּכִ

ה ּכֶ ָבר ַהּמ" ר, עֹוָלמוֹ ־ְלֵבית רַט ְפ נִ  ּכְ נוּ  ְוַכֲאׁשֶ ירְוִה  תוֹ יָ ְע ַר לְ  ּפָ חֹות ָלּה  וּ ְזּכִ ּכָ ָאה, ִנׁשְ ּלְ ה. "ְמֹאד ִהְתּפַ ּכָ  ַהּמַ
ל ּבֵ ּקִ ה ָהְיָתה ילִ ְע בַּ  ׁשֶ ה ַמּכָ ַצע ַקּלָ ְגַר  ְוַהּפֶ ּנִ א לוֹ  םׁשֶ ַכח ַ$ְצמוֹ  ְוהּוא, ַמֵהר־ִחיׁש  ִהְתַרּפֵ ל־ֶאת ַמֵהר ׁשָ  ּכָ

ֹאָרע ּה  ִהְפִצירוּ  יםַהֲחִסיִד  ַאךְ ", ַהּמְ כוּ ־ֶאת ִלּטֹל ּבָ דֹול םַהּסְ ְדֵמי ַהּגָ ּצּוי ּכִ ַ$ר ַ$ל ּפִ נֹוָסף. ֶזקְוַהנֶּ  ַהּצַ סוּ , ּבְ ּנְ  ּכִ
ל ִמְנָין ָרה ׁשֶ ל ְברוֹ ִק ־ַ$ל ְוָ$לוּ  ְיהּוִדים ֲ$ׂשָ נֹוַח  ְיֶחְזֵקאל ר' ׁשֶ ְקׁשוּ  םׁשָ , ַהּמָ ם ְסִליָחתוֹ  ֶאת ּבִ ׁשֵ י ּבְ , ָהַרּבִ
יָ$ה, ְלֵביָתם םָת ָר ֲחזָ  ְוִעם ְ  ֲאֵליֶהם ִהּגִ ַחתַהְמׂשַ  מּוָ$הַהׁשּ ְחרּורוֹ  ַ$ל ּמַ ל ׁשִ א'ַקּדִ  אבָ 'ּסָ ַה  ׁשֶ ְלאוֹ  יׁשָ �  . ִמּכִ

  
 
 

ְבֵרי ים ָהאֹור ִמּדִ דֹוׁש  ַהַחּיִ ה ַ$ל ַהּקָ ָרׁשָ   ַהּפָ
ַ#ן  ָסַמךְ  ִמי־ְוַ�ל, ּתֹאַמר ְוִאם -  )כב, מב( ֹאָתם ְראּוֵבן ַוּיַ

ירוּ  ְראּוֵבן ּכִ ּיַ וָּ  יוָח ֶא  ׁשֶ ן ָנתוֹ ּכַ ּכֵ ה ?ָהְיָתה ׁשֶ ם ,ְוַאְדַרּבָ  ְלַדְעּתָ
ּבֹור ִניחוֹ ֵמָה  תוֹ יָר ִכ ְמ בִּ  ַרֲחָמנּות יֹוֵתר ָ�ׂשוּ  מוֹ , ּבַ ן ּכְ ּכֵ  ׁשֶ
תּוב ָאַמר ָאַמר ַהּכָ  נוּ ְוָיֵד  'ְוגוֹ  וּ נּ ֶר ִנְמּכְ וְ  ְלכוּ  ְיהּוָדה ָלֶהם ׁשֶ

ְרעֶֹמת הּוַמ  ,בוֹ ־ִהיּתְ ־ַאל אֹוְמרוֹ  ְראּוֵבן ִמְתַרֵ�ם ּתַ  אוֹ ֲהל ּבְ
י רנִּ ּכַ  םֵח ְלַר  ְוהֹוִסיפוּ  ָ�ׂשוּ  יוָר בָ ְד ּכִ ׁשֶ  ןיוָ ּכֵ  ,'ְוגוֹ  ָאַמְרּתִ . ְזּכָ

ע י ,ּדַ ָאְמרוֹ , ָהְיָתה ְראּוֵבן ַטֲ�ַנת רִעּקַ  ּכִ  ְוָיד ּבְ
ׁשְ ־ַאל מוֹ  ,בוֹ ־ְלחוּ ּתִ י ּכְ ּתִ ַרׁשְ ּפֵ ן ,םׁשָ  ׁשֶ ּוֵ ְתּכַ ּנִ ילוֹ  ׁשֶ  ְלַהּצִ
הּוא ָאָדם ֵדייִמ  ַ�ל ׁשֶ ִחיָרה ּבַ  רִעּקַ  הּוא ֶזה ,ְוָרצֹון ּבְ

ָנה ּוָ ם צֹוֶדֶקת זוֹ  ָנהֲ� ַט ְו , ַהּכַ ן־ּגַ ְכִרים הוּ רוּ ּכְ ְמ יִ  ְלַבל ּכֵ  ַלּנָ
יֶהם ֲ�ׂשֵ ּמַ ה ׁשֶ ִחיִר  ַמֲ�ׂשֶ ם רֶכ ְוַהּמֶ , יּבְ ן־ּגַ גֶ  ַמְכִניסוֹ  ּכֵ  רֶד ּבְ

ַנת ְכִרים תוֶ ָמ  ַסּכָ יֶּ  ְוַגם, ֵמַהּנָ ָבר ֵפקְס בִּ  נוֹ ׁשְ ׁשֶ  ְוֵצא. ַרע ּדָ
ֶ  הַמ  ַמדְל וּ  ָנה, ל"זַ  ָאְמרוּ ׁשּ ּקָ  ּפֹוִטיַפר אֹותוֹ  ׁשֶ

ּכַ  ֶחְטאוּ ־ַאל אֹוְמרוֹ  ְוהּוא, סֵר ּתָ ְס נִ  ֶזה־ְוַ�ל כּורזְ ־בְלִמׁשְ  ּתֶ
ם ֶיֶלד ַאּתֶ א, רבָ ּדָ  ּבוֹ  ׂשֹותַלֲ�  ּבְ ִליכּוהוּ ַה  ֶאּלָ . ַהּבֹור־ֶאל ׁשְ
ְמָצאֹות ַחּיֹות - ִמיָתה  ביָּ ַח  הּוא ִאם ,ךְ ְפׁשָ נַּ ־הּוִמּמַ   םׁשָ  ַהּנִ

ים אֹותְל  ִיְהֶיה -  ָלאו ְוִאם ,ַיַהְרגּוהוּ  ֶ  הַמ  ,ַהַחּיִ ָבר ֵאיןׁשּ  ּדָ
ִליחּות ֶזה ׁשְ ם ְולֹא. ָאָדם ְיֵדי ּבִ ַמְעּתֶ  לֹא ,רּוׁש ּפֵ  -  ׁשְ
ֶ  הּוַמ  .יַר בָ ּדְ  םֶת ינוֹ בִ ֲה  ָרה ָאְמרוּ ׁשּ ַהּצָ ָאה ׁשֶ  ּבָ

ּלֹא ָהַאְכָזִרּיּות־ַ�ל לוּ  ְוׁשֶ גּוף ּוְלעֹוָלם ,תוֹ נוּ נְּ ַח ְת ִה  ִקּבְ  ּבְ
ה ֲ�ׂשֶ א ,הּוא ֵכן לֹא ,הָל וְ ַ�  ָ�ׂשוּ  לֹא ַהּמַ ם ֶאּלָ ה מוֹ ּדָ ־ּגַ  ִהּנֵ

י ־ ׁש ִנְדָר  ִבים ּכִ ִלי ֵהם ַחּיָ ׁשְ  ָהיוּ  ּוְנתּוִנים ּבוֹ  ָיָדם חּותּבִ
ַנת ַסּכָ ִלים ּבְ הּוא ְמַרּגְ ּפַ  ׁשֶ ם ֶזה ּוְלַצד, תוֶ ָמ  טִמׁשְ ן־ּגַ  לֹא ּכֵ

ֵנס ֶהם םָאׁשָ בָּ  ְראּוֵבן ִיּכָ י ִעּמָ ּמֶ  ָהָיה לֹא הּוא ּכִ  ,רֶכ ּבַ
ה ד ְראּוֵבן ּוֵמַ�ּתָ ֶהם ִלְהיֹות ִנְלּכַ ה רּוִבְגַמ  ,ַבדְל  ִעּמָ ִריׁשָ  ַהּדְ

ביִ  ב ְתַחּיֵ ּיָ אי ֵטרּפָ יִ ְו  ַהְמח/ ּכַ   :ִדינוֹ בְּ  ַהּזַ
י ָחִליָלה רּוׁש  -  )יז, מד( 'ְוגוֹ  ּלִ  ֲאִני, ֹוןָ�  ָלֶכם ָמָצא ה' ִאם ,ּפֵ

ָבר־ַ�ל ןָאדוּ  לֹא א, ַהּדָ ֶ  הַמ ־ַ�ל ֶאּלָ הׁשּ ּלֶ ְתּגַ ּפַ  ִלי ּנִ ׁשְ  טֵמַהּמִ
ֶדק  'ְוגוֹ  ִנְמָצא רֲאׁשֶ  ָהִאיׁש  ,ׁשֹוֵפט ֲאִני ֶזה אְט ֵח  ְוַ�ל ,ַהּצֶ

ם, 'ְוגוֹ  דֶב ָ#  יּלִ ־ִיְהֶיה לֹוםְל  לוּ ֲ#  ְוַאּתֶ   ְוכּו'. ,ׁשָ

  
  

בג' בטבת תר"ס, נפטר 'הקונסול' רבי יעקב חי עבו 
מצפת, בנו של רבי שמואל עבו אבי המשפחה בארץ 
ישראל, שהגיע אליה מאלג'יר והשתקע בצפת, בה 

ילה התמנה לקונסול צרפת בגליל והפך למנהיג הקה
היהודית באזור. האב שיקם את מבנה ציון רשב"י 

כך כתבו בני קהילתו ־במירון, ולאות הוקרה על
תורה לכבודו, והכניסוהו בל"ג בעומר תקצ"ג ־ספר

הכנסת ־בשירה וריקודים מביתו שבצפת אל בית
שבכפר מירון, ומאז ממשיכים צאצאי המשפחה 
במסורת עתיקה זו. על שם המשפחה עב"ו נמסר, כי 

  הוא נוטריקון הפסוק ע'שויים ב'אמת ו'ישר.  
�  

קידוש ־בה' בטבת רצ"ג, נהרג רבי שלמה מולכו על
השם. הוא נולד בליסבון בירת בפורטוגל למשפחת 
יהודים אנוסים, ולאחר שנפגש עם דוד הראובני שב 

שמו דיוגו פירׂש לשם ־ליהדותו ונימול, והחליף את
הו, ברח היהודי שלמה. עקב התנגדות המלך למעש

לסלוניקי ושם למד במהירות מפליאה את התורה, 
ותוך זמן קצר נעשה בקי נפלא בתורת הקבלה, עד 

לבו כאולם. ־שאמרו עליו שמן השמים פתחו את
אולם הוא גם השתמש בקבלה מעשית, ורבי חיים 

העולם. ־ויטאל כותב שזו הסיבה שנהרג ונאבד מן
ג את שנת הגאולה חזה בשנת רצ"ב, ולבסוף נהר

, לאחר שהאינקוויזיציה ברומא דרשה סמוך לה
מותו עקב שיבתו ליהדות, יחד עם רבו שהוגלה ־את

המוקד במנטובה ־לספרד. רבי שלמה הועלה על
שבאיטליה בהיותו כבן ל"ב, וכאשר נתנו לו את 
האפשרות להתנצר כדי להינצל ממוות, השיב שהוא 
מצטער על שנותיו הראשונות בהן עדיין לא הכיר 

התורה, וכיצד ישוב עתה מדרך האמת. שמו ־את
נזכר בהערצה בידי גדולי הדורות, ובהם ה"בית 
יוסף" שהמגיד שלו כינהו 'שלמה בחירי'. חיבורו 

  ובו דרשותיו על הגאולה. ,'ספר המפואר' נדפס בחייו

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ

 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

 
יְנָקא" יֹוֵסף יֵר ְמ ָהִא ל "ֶא  ּפִ יַ$  ִמּסְ ַ$ם ִהּגִ ַדד ֶאָחד בַר  ּפַ ּנָ ין ָממֹון רַאַח  ׁשֶ ָרֵאל ְקִהּלֹות ּבֵ לוֹ  ְוהּוא, ִיׂשְ ֵסֶבר ִקּבְ ִנים ּבְ  ּפָ

דוֹ  ָיפֹות ים, ַח ֵר וֹ ָהא בֹודכְ ִל . דְמאֹ  ְוִכּבְ ּכִ י ִהׁשְ ל קּום ָהַרּבִ ּלֵ ַמן ִלְפֵני ְוִהְתּפַ בּוַ$  ַהּזְ ן רּוְלַאַח , ַהּקָ ל ִמּכֵ ּדֵ ּתַ ֲ$דוֹ  ִהׁשְ  ּבַ
ל ְוַאף ּטֵ ם ּבִ ךְ  ְלׁשֵ בּוַ$  רוֹ עוּ ׁשִ  ֶאת ּכָ ַמּה  יובָ ָר קֹ ּמְ ִמ  ֶאָחד. ַהּקָ ךְ ־ַ$ל ּתָ ְפֵני תוֹ יָא לִ ּפְ ־ֶאת ְוֶהֱ$ָלה, ּכָ י ּבִ  אֹותוֹ  ֲהֵרי: "ָהַרּבִ

אי ֵאינוֹ  בַר  בֹוד ִציֲח ַל  ֲאִפּלוּ  ַזּכַ י ַהּכָ ָהַרּבִ י ָחַרד ּוַמּדּוַ$ , לוֹ  ַמְנִחיל ׁשֶ דֹוָלה ֲחָרָדה ִלְכבֹודוֹ  ָהַרּבִ יב"? ּגְ י ֵהׁשִ ר ָהַרּבִ , ְוִסּפֵ
י ַ$ם ּכִ ַ$ְצמוֹ  קַק זְ נִ  ּפַ ר, הוָ ְצ ִמ  ךְ ֶר צֹ לְ  תעוֹ ָמ לְ  ּבְ י ְוַכֲאׁשֶ דוֹ  לֹא, ֶזה בַר  רּקֵ ְלבַ  ְוָהַלךְ  ִעיר ְלאֹוָתּה  ַ$ ִהּגִ ּבְ ה ּכִ ָלל ַהּלָ  ְולֹא ּכְ

ל ּדֵ ּתַ ֲ$בּורוֹ  ִהׁשְ ֵדי ּבַ ע ְנִקיַפת ּכְ יָון. "ֶאְצּבַ י ּוִמּכֵ ּתִ ׁשְ ָחׁשַ א ׁשֶ ּמָ י נֹוְתָרה ׁשֶ ְרֹעֶמת ּבִ י, ָ$ָליו ּתַ ְרּתִ ּבַ  ַ$ְצִמי־ַ$ל ִהְתּגַ
ַחת טֹוָבה םלֵּ ְלׁשַ  י ְוָלֵכן, הָרָ$  ּתַ י ָהָראּוי־ִמן רֵת וֹ י אֹותוֹ  ֵקַרְבּתִ ִבילוֹ  ְוָטַרְחּתִ ׁשְ ֵדי  ּבִ י רקֹ ֲ$ ַל ּכְ ּבִ ל ִמּלִ   ".הָמ ָק ש נְ ׁשַ ֲח  ּכָ

�  
ב" ֱאֶמת יֵר ְמ ִא "ָה  ַ$ם ָיׁשַ נֵ  ֶאָחד ִעם ּפַ ר, רוֹ דוֹ  יֵמַרּבָ ַמר ֲאׁשֶ ַרם ַאֵחר ְלַרב ִטיָנה ׁשָ ּגָ ִנים יִלְפנֵ  ְוֶ$ְלּבֹון ַצַ$ר לוֹ  ׁשֶ  ׁשָ

ה. ַרּבֹות י ִנּסָ ְעּתוֹ ־ֶאת ִפיסְלָה  ָהַרּבִ ָידוֹ  ָ$ְלָתה לֹא ַאךְ , ָבִריםְד בִּ  ּדַ ךְ  ןוָ יכֵּ . ּבְ ּכָ יׁשוֹ  בּתָ ִמכְ  יסוֹ כִּ ִמ  הֹוִציא, ׁשֶ  ְוִהּגִ
ֵדי יחוֹ ׂשִ ־ְלִאיׁש  ה ִלְקרֹא ָהַרב ֵהֵחל. וּ נּ ֶא ָר ְק יִּ ׁשֶ  ּכְ ּמָ ד ׁשּורֹות ּכַ ןׁשֶ , ִהְפִסיק ּוִמּיָ ב ּכֵ ְכּתָ  ֶנֶגד ּוִפיםדּ ְוגִ  ֵחרּוִפים ֵהִכיל ַהּמִ

ֵאין ָבִריםְד בִּ ", ֱאֶמת יֵר ְמ ִא "ָה  ֶפׁש  ׁשֶ ָפה ַהּנֶ י אּוָלם, םּתָ ְל בַ סוֹ  ַהּיָ ַרׁש  ָהַרּבִ ּנוּ  ּדָ ְקָרא ִמּמֶ ּיִ ב־ֶאת ׁשֶ ְכּתָ . וֹ ּמ ּת" ־ַ$ד ַהּמִ
ם ּיֵ ּסִ ׁשֶ ר, ּכְ י לוֹ  ִסּפֵ י, ָהַרּבִ ב־ֶאת ּכִ ְכּתָ ל ַהּמִ י עֹוד ִקּבֵ ַחּיֵ ַנְפׁשוֹ  הּמָ ּדִ ׁשֶ  ,ֶאָחד ִריםוָ ׁשְ  סֹוֵחר ִהּנוֹ  ְוַהּכֹוֵתב, ָאִביו ּבְ י ּבְ  ּכִ

י ַרם ָהַרּבִ ִהי ַ$ְוָלה לוֹ  ּגָ ְלׁשֶ ע. "ּכָ י ָאַמר", ְלךָ  ּדַ י, "בַר  ְלאֹותוֹ  ָהַרּבִ י ֵמָאז ּכִ ְלּתִ ב־ֶאת ִקּבַ ְכּתָ ן גֵה וֹ נ ֲאִני, ַהּמִ  יִמּדֵ  ּבוֹ  ְלַ$ּיֵ
ה ִלְפֵני יֹום ִפּלָ ֵלב ֹוֵתבכּ לַ  ְוסֹוֵלַח  לֵח מוֹ  ַוֲאִני, ַהּתְ ֵלם ּבְ א -  עֹוד ְולֹא, ׁשָ ֲאִני ֶאּלָ ל ׁשֶ ּלֵ ֲ$דוֹ  ִמְתּפַ ּלֹא ּבַ  ָחִליָלה קזֵ נָּ יִ  ׁשֶ

ךְ    ". ֵ$ֶקב ּכָ
�  

ֵביתוֹ  ל ּבְ י ׁשֶ ים ַרּבִ יץ ךְ ְרבַּ אֹויֶ  ַחּיִ ַ$ל ִמּלּוְנְטׁשִ ְבֵרי" ּבַ ּפָ  ּדִ ַ$ם ִהְתַאְכֵסן" טִמׁשְ ההּוא וְ , ֶאָחד אֹוֵרַח  ּפַ ּסָ  ִעילּמְ בַּ  ִהְתּכַ
ָקר ל ַהּיָ ּבֶֹקר. ָהַרב ׁשֶ ִית ַח ֵר וֹ ָהא ָיָצא, ּבַ הּוא ֵמַהּבַ ׁשֶ ִעיל־ֶאת ּמוֹ ִע  נֹוֵטל ּכְ ָקר ַהּמְ ּנֹוַדע. ַהּיָ ׁשֶ ָבר ּכְ ִית־ְלַבֲ$ַלת ַהּדָ , ַהּבַ

יַצד ָנא הֵא ְר : "ְוָאְמָרה, ַרבָה  ָלּה ְלַבְע  זֹאת ְלהֹוִדיַ$  ִמֲהָרה ִמים, ָהאֹוְרִחים ִמְתַנֲהִגים ּכֵ ּלְ ַחת ָרָ$ה ַהְמׁשַ ", טֹוָבה ּתַ
ה ּנוּ  ְוָדְרׁשָ ַלק. בנָּ ַהגַּ  ַאַחר ףּדֹ ְר לִ  ִמּמֶ י ּדָ ים ַרּבִ ּמְ , ַאֲחָריו ַחּיִ לֹש4 לוֹ  ָאַמר וֹ אָצ ּוְכׁשֶ ָ$ִמים ׁשָ  ְלךָ  לֵח מוֹ  ִהְנִני: "ּפְ

ְמִחיָלה ַטְלּתָ  יְמִעילִ ־ַ$ל מּוָרהגְּ  ּבִ ּנָ י ׁשֶ ּנִ ָנה ְלךָ  נֹוְתנוֹ  ַוֲאִני, ִמּמֶ ַמּתָ ב". ּבְ ָ ׁשּ ׁשֶ ּתוֹ  ָאַמר, ְלֵביתוֹ  ּכְ ְמָחה ְלִאׁשְ ׂשִ ה: "ּבְ ּמָ  ּכַ
ה טֹוב ַטל ַח ֵר וֹ ָהא ָ$ׂשָ ּנָ ִעיל ֶאת ׁשֶ דֹול ֹקר ןכֵּ ׁשֶ , ַהּמְ חּוץ ׂשֹוֵרר ּגָ יךְ ְלַהְמ  לוֹ ָיכ ָהָיה ְוֵכיַצד, ּבַ ַדְרּכוֹ  ׁשִ  ְמִעיל ְללֹא ּבְ

ם   "?!ְלגּופוֹ  ְמַחּמֵ
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ים ץֵפ ָח "ֶה  ַ$ם ָהַלךְ " ַחּיִ י ֲחָתנוֹ ־ִעם ּפַ ְרחֹובֹות יְנסֹוןוִּ ֶל  ְצִבי ַרּבִ ׁש  ֶרךְ ּדֶ ּובַ , ִויְלָנא ּבִ ה, ֶאָחד ָאָדם ֵאָליו ִנּגַ  ְוָ$ׂשָ
ִאּלוּ  ַ$ְצמוֹ ־ֶאת ים ץֵפ ָח "ֶה  לׁשֶ  ילוֹ ִע ּמְ ִמ  ָאָבק ַמְפִריַח  הּוא ּכְ ַנב ָהֱאֶמת ְלַמַ$ן ַאךְ ", ַחּיִ לר"  יסוֹ כִּ ִמ  ּגָ ֶסף־ּבַ  ְוֶנֱ$ַלם ּכֶ

ים ץֵפ ָח "ֶה  ֵהֵחל. ֶרַגע־ןבִּ  י, ֹאַרח־עֹוֵבר אֹותוֹ  רַאַח  רתוּ ָל " ַחּיִ ׁש  ּכִ ּקֵ ה ִטְרָחתוֹ  ַ$ל לוֹ  םּלֵ ְלׁשַ  ּבִ ּקָ ּנִ , ְמִעילוֹ ־ֶאת ׁשֶ
ָרָאהוּ  הַה ׁשֶ  ְכׁשֶ ןְמֹאד,  ַטֵ$רִהְצ  ,ֶנֱ$ַלם ּלָ ּכֵ ָמיו ׁשֶ ל לֹא ִמּיָ הוּ  טֹוָבה ִקּבֵ יׁשֶ ם ִמּמִ ִחּנָ יַ$ . ּבְ ִהּגִ ׁשֶ ׁש  ַאְכַסְנָיהלָ  ּכְ ּפֵ ׁשְ  ּפִ
לָהר" ־ֶאת ּבוֹ  ָמָצא לֹא תוֹ ָ$ ּתָ ְפ ַה ְל וּ , יסוֹ כִ בְּ  ם לֹא: "ְוָאַמר ֲחָתנוֹ  ֵהִעיר. ּבָ  ָתםַהּסְ ־ִמן ןכֵּ ׁשֶ , ָאָדם אֹותוֹ  ֵאֶליךָ  לּפַ ְט נִ  ְלִחּנָ

יָכה ָנַטל ְמׁשִ ַ$  ֶאת ּבִ ְטּבֵ יְס  ַהּמַ ָניו אֹורוּ ". ךָ ִמּכִ ל ּפָ ים ץֵפ ָח "ֶה  ׁשֶ ְמָחה ְוָאַמר" ַחּיִ ׂשִ ךְ ־ִאם: "ּבְ ָבר טֹוב ּכָ ָכךְ  ןכֵּ ׁשֶ , ַהּדָ  ּבְ
ְמנוּ  ּלַ   "...ִטְרָחתוֹ ־ַ$ל לוֹ  ׁשִ

�  
ה ָ ִדין ׁש "ִאי זֹוןֲח ַה  ִלְפֵני םַ$ ּפַ  ָ$ְמָדה ַאַחת ִאׁשּ ַסק הּוא אּוָלם, ָרהּתוֹ ־ּבְ ד ְלטֹוַבת ּפָ ִני ַהּצַ ֵ ְסָקה לֹא. ַהׁשּ ה ּפָ ָ  ָהִאׁשּ

ּפֹךְ  ׁשְ ָפָניו ִמּלִ ּלֹא ַ$ל לוֹ  ְוֵהִציָקה, ּה בָּ ִל ־ַמר ֶאת ּבְ ה ׁשֶ ל נוֹ יוֹ ְע ַר בְּ  ָ$ָלה ָמה־ְזַמן רְלַאַח . יןּדִ בַּ  אֹוָתּה  ִזּכָ  זֹוןֲח ַה  ׁשֶ
יַצד, ׁש "ִאי יק ּכֵ ָ ־ֶאת ְלַהְצּדִ ן ּוְבֶטֶרם, הָהִאׁשּ ְלִמיָדיו ְלֶאָחד ָראָק , ׁשּוב אֹוָתּה  ִזּמֵ ׁש  ִמּתַ יַ$  ּוִבּקֵ ָפָניו ְלַהּצִ  ּבְ

ֵדי, קוֹ וּ ּמ נִ ־ֶאת ְלִמיד תיַה ִמ ְת ִל . ְנכֹוָנה תוֹ ָר בָ ְס  םִא  קּדֹ בְ ִל  ּכְ יר ַהּתַ הּוא, ׁש "ִאי זֹוןֲח ַה  ִהְסּבִ ׁש  ׁשֶ א חֹוׁשֵ ּמָ  לוֹ  ׁש יֶ  ׁשֶ
ית ְנִגיָ$ה ה טֹוַבתלְ  ִאיׁשִ ָ ֵני, ָהִאׁשּ ִהיא ִמּפְ ל אֹותוֹ  ִצֲ$ָרה ׁשֶ ךְ ־ּכָ ה ּכָ יָוןוְ , טֹוָבה ָלּה  לִלְגמֹ  הּוא רֹוֶצה ְוָלֵכן ַהְרּבֵ  ִמּכֵ

ׁש ׁשֶ  א הּוא חֹוׁשֵ ּמָ ָבָרא ֵאין ׁשֶ יַ$  הּוא רֹוֶצה ְלִפיָכךְ , ְנכֹוָנה ַהּסְ ָפָניו אֹוָתּה  ְלַהּצִ ֵדי, ּבְ ְבּדֹק ּכְ ּיִ ִלי ׁשֶ ִנים ֹואׂשּ ַמ  ּבְ  ֶאת ּפָ
  . ּה ָת נוּ כוֹ נְ וּ  ּה ָת וּ ּת ִמ ֲא 

�  
ל ֹוָתיוִמדּ  י ׁשֶ א ּוְבַ$ְצמוֹ , ְוִנְפָלאֹות תלוֹ צָ ֱא נֶ  ָהיוּ  ןיְ ֵט ׁשְ נְ יְ ַפ  הש4ֶ מֹ  ַרּבִ ּטֵ עֹוָלם ְוָאַמר ִהְתּבַ ּמֵ הוּ  ֶנֱ$ַלב לֹא ׁשֶ ֶ ׁשּ  ִמּמַ

ֱאַמר ּנֶ ַ$ם. ָ$ָליו ׁשֶ ָנה ּפַ ַ$ל ֵאָליו ּפָ ית ּבַ פּוס־ּבֵ ּבוֹ  ַהּדְ יס ׁשֶ ר, ְסָפָריו־ֶאת ִהְדּפִ י, לוֹ  ְוִסּפֵ הוּ ־ןאָמ  ּכִ  רֶפ ֵס  ֵאָליו ֵהִביא ּדְ
ָסהלְ  ׁשּובֹות ִהְפִריךְ  ּובוֹ , ַהְדּפָ ל ֹותבּ ַר  ּתְ רֹות"ָה  ׁשֶ ק ְולֹא", הש4ֶ מֹ  ִאּגְ ּפֵ ָכךְ  ִהְסּתַ א ּבְ ַתב ֶאּלָ  ּוְגַנאי ִזְלזּול ׁשֹוןלְ בִּ  ּכָ

ֶנְגּדוֹ  ַמ . ּכְ י עׁשָ ָבר־ֶאת הש4ֶ מֹ  ַרּבִ יס  ְוהֹוָרה, ַהּדָ לֹו ְלַהְדּפִ
ל ְללֹא רֶפ ַהּסֵ ־ֶאת ּנּוי־ּכָ ק, ׁשִ יס ָאָדם: "ְוִנּמֵ ְדּפִ , רֶפ ֵס  ַהּמַ

ֶדֶרךְ  ָזקּוק ּנוּ  ִחיםִלְרוָ  ללָ כְּ  ּבְ יָון. ִמּמֶ ל ּוִמּכֵ ּכָ  ָצִריךְ  ְיהּוִדי־ׁשֶ
ַנע ֵאין, ַהּזּוַלת־ִעם ֶחֶסד ִלְגֹמל , תוֹ יבָ ִת כְּ  ִסְגנֹון בֶק ֵ$  ְלִהּמָ
ֶפר־ֶאת יסּפִ ְד ַה ְל  ְוָ$ֶליךָ  ֲ$בּורוֹ  ַהּסֵ   ". ּבַ

�  
י ִמיד ִיְצָחק הש4ֶ מֹ  ַרּבִ יֵר  ּגֹוְלְדׁשְ ּקִ ַלִים יִמּיַ  יֵמָראׁשֵ  היָ ָה , ְירּוׁשָ

ִאיׁש  ְונֹוַדע, םּדַ ְר ֶט ׂשְ ְמ ַא וְ  הֹוַלְנד ּכֹוֵלל . ֶחֶסד־ּוַבַ$ל ֱאֶמת ּכְ
ַ$ְצמוֹ  ּטֵ  ּבְ ַ$ם אִהְתּבַ עֹוָלם ְוָאַמר ּפַ ּמֵ ה, רּקֵ ׁשִ  לֹא ׁשֶ  זוֹ  ּוְבִמּדָ

ֵאר הּוא קּוָפה. ִמְתּפָ ֶמת ּתְ ּיֶ עֹות ּוֵקיִחלּ  ִהְתעֹוְררוּ  ְמס"  ּדֵ
ִעְניַ  ֵדי ְותֹוךְ , ַהּכֹוֵלל תגַ ְנָה ַה  ןּבְ ֲחלֶֹקת ּכְ יַ$  ַהּמַ  ֶאָחד ֵאָליו ִהּגִ

י ׁש , ִמיםַהּלֹוֲח  ֵמָראׁשֵ ּנוּ  ּוִבּקֵ ְסכּום ְלָוָאהַה  ִמּמֶ  לֹא. דבָּ כְ נִ  ּבִ
י סּסֵ ִה  ֲאִצילּות לוֹ  ְוֶהֱ$ִניק, ִיְצָחק הש4ֶ מֹ  ַרּבִ  ֶאת ֶנֶפׁש ־ּבַ

ת ַהַהְלָוָאה ׁשֶ ּקֶ ַחת ָרָ$ה ַהְמב" יב טֹוָבה ּתַ ֵמׁשִ ׁש בִ וּ , ּכְ  ּקֵ
ּלֹא ֵמַהּלֹוֶוה   . תוֹ ָא וָ ְל ַה ־ַ$ל ללָ כְּ  לוֹ  יֹוֶדה ׁשֶ

�  
יתוֹ  לֶא  ל ּבֵ י ׁשֶ , ֶאָחד ִאיׁש  ִנְכַנס, יןּדִ נְ בֶּ ִמ  יךְ נִּ ֶה  ךְ נוֹ ֲח  ַרּבִ

ַרם ּגָ ַ$ם לוֹ  ׁשֶ י, בַר  ַצַ$ר ּפַ לוֹ  ְוָהַרּבִ ִנים ראוֹ ְמ בִּ  ִקּבְ . ּפָ
ֵני תיַה ִמ ְת לִ  ִית ּבְ י ָאַמר, דוֹ בְּ כַ א ְמ הוּ ל ׁשֶ ַ$  ַהּבַ : ָהַרּבִ
י" י ִלְפעֹל ִהְצַלְחּתִ ַנְפׁשִ   ". אֹותוֹ  ֶלֱאֹהב ּבְ

  

ּנּוי־ַ#ל ּבוֹ  'ְעֵנַח ּפַ  ָצְפַנת' ַהּכִ ה ׁשֶ ּנָ ְרעֹה ּכִ ִ ַר  ְמָבֵאר, יֹוֵסף־ֶאת ּפַ פּונֹות ְמָפֵרׁש : "י"ׁשּ ךְ ־ִאם ְוָתמּוּהַ ". ַהּצְ ָהָיה, ּכָ א? 'ָצְפַנת ְעֵנַח ּפַ ' תוֹ וֹ נּ ַכ ְל  לוֹ  ׁשֶ ּיֹוֵסף ֶאּלָ  ָזָכה ׁשֶ
ּלּוי ְלַמְדֵרַגת פּונֹות ּגִ ּום. וּ ַמֲ#לֹוָתיו תַר ּתָ ְס ַה וְ  תוֹ נוּ ָת וְ נְ ַ#  רַכ ׂשְ ּבִ , ַהּצְ ָהָיה ִמׁשּ ין 'ָצְפַנת' ׁשֶ פּונֹות ְמַפְעֵנַח  ִלְהיֹות - 'ַח נֵ ְע ַפ 'ְל  ָזָכה, ַ#ְצמוֹ  ְוִהְצּפִ  ה'שפת אמת')(... ַהּצְ

  
ְתקּוַפת ל תוֹ נוּ ּבָ ַר  ּבִ י ׁשֶ ִריְסק ּדֹב ֵסףיוֹ  ַרּבִ ְרָרה, ִמּבְ  ׂשָ

 ְלצוּ ֶנְח . ֶחםּלֶ ַל  ָרֲ#בוּ  יםּבִ ְוַר , הָקׁשָ  תֶר ּצֹ ּבַ  ִדיָנהּמְ ּבַ 
א, ְלֶ#ְזָרָתם ׁשֹוִנים ַ#ְסָקִנים לוּ  ֶאּלָ ַהּלָ  ָמֲ#לוּ  ׁשֶ

ַתְפִקיָדם ים ּבְ  ּדֹב יֹוֵסף יַרּבִ  ַנחֱא נֶ . ְרֵ#ִבים נֹוְתרוּ  ְוָהֲ#ִנּיִ
ת: "ְוָאַמר ָפָרׁשַ ץ ּבְ ר ִמּקֵ ּפָ י, ְמס+  ְלַפְרעֹה ָיַ#ץ יֹוֵסף ּכִ

נֹות ָמזֹון ץּבֹ ְק ִל  ׁשְ ַֹבע ּבִ נֹות ֲהָכָנהּכַ  ַהׂשּ . ָהָרָ#ב ִלׁשְ
ב לֹא ַמּדּוַ# , היָה ִמ ּתְ ַה  העֹוָל  ְוִלְכאֹוָרה א יֹוֵסף ָחׁשַ ּמָ  ׁשֶ

ּבָ ַה  םֵח נָּ יִ  ֹוףּס ּבַ  ל ה"ּקָ נֹות־ֶאת ִויַבּטֵ א? ָהָרָ#ב ׁשְ  ֶאּלָ
ֵכן ּלָ ם ׁשֶ ה יֹוֵסף ִהְתַחּכֵ ִקיִדים ֹותנּ ְלַמ  ְוִצּוָ , ָהֶאֶרץ־ַ#ל ּפְ

ּכַ , ָהָיה טּוַח ּבָ  ןּכֵ ׁשֶ  רׁשֶ ִקיִדים ִיְתַמּנוּ  ֲאׁשֶ ת ּפְ ּקַ , ָמזֹון ַלֲחל+
ָבר לוּ ַהּלָ  יֶהם ָיִביאוּ  ּכְ ַמֲ#ׂשֵ ל בָרָ#  ּבְ ׁש ־ׁשֶ   "...ַמּמָ

  

  

  
ֶ# ּתִ ַו " ַ#ל ִ ַר  ְמָפֵרׁש " רּוחוֹ  םּפָ רּוחוֹ  י"ׁשּ ה ׁשֶ ְקׁשָ  ִקׁשְ

תֹוכוֹ  ַפֲ#מֹון ּבְ ר לֶצ ֵא  ְוִאּלוּ , ּכְ  ֶנֱאַמר ְנבּוַכְדֶנאּצַ
ֶ#ם" ְתּפָ ָ " רּוחוֹ  ַוּתִ ׁשּ י ָהיוּ  םׁשֶ ּתֵ ִעימֹות ׁשְ  תַח ְכ ׁשִ , ּפְ

יֶהן. נוֹ רוֹ ְת ּפִ  תַמ ָל ֲ# ְוַה  ַהֲחלֹום ּתֵ מּוָבן ׁשְ ל ּבְ  ַזֲ#זּוַ#  ׁשֶ
ִניִמי ת ֹוםיּ ּכַ  ַאְך , ּפְ ׁשֶ ּמֶ הּמִ ַה  ְמׁשַ ֵ#ם' ּלָ מּוָבן 'ִהְתּפַ  ּבְ

ל ֲ#לּות ׁשֶ ת ִהְתּפַ ׁשֶ ָמעּות. ִביתְוִחּיוּ  ִנְרּגֶ הּמִ ַה  ַמׁשְ  ּלָ
ַ#ם' ִסיעֹות איִה  'ּפַ מוֹ , ִדיםּוְצָ#  ּפְ ", ְך יִ ַמ ָ# ְפ  פוּ יָּ ־הַמ " ּכְ

ַ#ת ןּכֵ ׁשֶ  ׁשְ ַמַ#ת ַהֲהִליָכה ּבִ תַמ  ִנׁשְ אן, לגֶ ֶר ָה  ּכַ ם ּוִמּכָ  ּגַ
רּוף ֲ#ֵמ  ַהּצֵ יַח' י'ּפַ ם אוֹ  ,ָמׁשִ ָ#ָמיו' 'ׂשָ ָמעּותּבְ  ּפְ  ַמׁשְ

ל ֶמת ְלֶדֶרְך  ַהּצֹוֵ#ד ָאָדם ׁשֶ ּיֶ אן. ְמס+ ֲ#מֹון נֹוַצר ִמּכָ  ַהּפַ
ֵקׁש  ְתַקׁשְ ּמִ לּבָ  'ׁשֶ תֹוכֹו' ִעְנּבָ ּבְ ִדְבֵרי ׁשֶ  ב'ֵל ְו , ק"ּדַ ַר ָה  ּכְ

ָמעּות. ׁש ַהּנֹוֵק  ּפֹוֵ#ם' הּמִ ַל  תֶפ נֹוֶס  ַמׁשְ ַ#ם' ּלָ  ִהיא 'ּפַ
רּבְ  מוֹ , ִמְסּפָ יִריחוֹ  ּכְ ּסֹוְבבוּ  ּבִ  ַבעׁשֶ  ָהִעיר־ֶאת ׁשֶ

ָ#ִמ  ֵכן, יםּפְ ם ְוִיּתָ ּגַ ָ#  רִנְגזַ  הּוא ׁשֶ  ׁשֹוןְל ּבִ . ִדיםֵמַהּצְ
ָ#ִמים מֹוִפיָ#  ל"ֲחזַ  ַ#ם' ּפְ ה 'ּפַ ּלָ  םוֹ יּ ַכ ְו , ַרּבֹותה ַהּמִ

ים ׁשִ ּמְ ּתַ םּה ּבָ  ִמׁשְ מּוָבן ּגַ ל ּבְ ָבר  ַמןזְּ ַה  ׁשֶ ּכְ   .רָ#ַב ׁשֶ

  
ה ְרֹע� ף ֶאת־ּפַ ַ�ן יֹוֵס�     (מא, טז) ַוּיַ�

ַטֲ#ֵמי אּדַ  ּבְ י, ִבירּתְ  ְרּגָ  ְוָאַמר ֲ#ָנָוהּבַ  ִהְתַנֵהג יֹוֵסף ּכִ
ל ּכָ א ֵאיָנּה  ָחְכָמתוֹ ־ׁשֶ ּבָ ַה  ֵדייִמ  ֶאּלָ ַבת ְוָלֵכן, ה"ּקָ  ּתֵ

ַטַ#ם יםִק� ֱאלֹ  דֹול ףָזֵק  ּבְ ָלה, ּגָ ּתָ   (פני יוסף). ּבוֹ  ַהּכֹל ׁשֶ
�  
ה �ְרֹע �י ּפַ ֹו ִלְפֵנ ָ�ְמד� ִים ּבְ ֶלְך־ִמְצָר%     (מא, מו) ֶמֽ

וֹ ַבת ּתֵ  ָ�ְמד� ָזֵקף ּבְ דֹול ּבְ י, ּגָ  ַפְרעֹה ִלְפֵני ָ#ַמד יֹוֵסף ּכִ
ֲחֶוה ְולֹא ִיְכַרע לֹא, ָגאֹוןּבְ  ּתַ   התורה)־דיוקים על(. לוֹ  ִיׁשְ

�  
יָנה ְכֶל� יָנה, ַוּתִ ִחּלֶ+     נד)־(מא, נג ַוּתְ

ַבת יָנה ּתֵ ְכֶל� ָזֵקף ַוּתִ דֹול ּבְ י, ּגָ ַבע ּכִ ׁשֶ נֹות ּבְ ָ  ׁשְ  עָב ַהׂשּ
כוּ  ם ִהְתַהּלְ ּלָ ֵבִעים ְזקּוִפים ּכ+ יָנה אּוָלם, ּוׂשְ ִחּלֶ+ ֵני ַוּתְ  ׁשְ

ַא  ָהָרָ#ב ֵרׁש  ְזָלאּבְ י, ּגֵ שׂ  ָהְלכוּ  ּכִ  םוּ ׁש ְר גֵ ְו  ֹאֶכל ְלַחּפֵ
ל ַהְחָזַרת ִהיא אָל זְ ַא ָה  צּוַרת ְוַאף, ָמקֹום־ִמּכָ ִנים ּבְ , ּפָ

י ִנים ַל  ָרָ#בֵ#ת ּבְ  ּכִ יר ּפָ ִני. ֵאין ִאיׁש ַמּכִ ֵ   דברי יחיאל)(ׁשּ
�  

ד ָנ%ְחנוּ  ֵנ/י ִאיׁש־ֶאָח� נּו ּבְ ּלָ�     (מב, יב) ּכ0

נוּ  ּלָ� דֹול,  ּכ0 ָזֵקף ּגָ יּבְ ָרֵאל םַ#  ּכִ ם ִיׂשְ ּלָ ֵני ּכ+  ֶאָחד־ִאיׁש  ּבְ
ם ַרתּוַמּטְ , ֵהם ּלָ א ְלאֹוְקָמאַרק  ּכ+ ִכיְנּתָ   . ֵמַ#ְפָרא ׁשְ

�  
ים �ִמ     )(מב, כא ׀ ֲאַנְחנּו2  ֲאָבל2 ֲאׁשֵ

לֹש: ַרק ְוָכְך , ֶזה רַאַח  ֶזהּבָ  ַזְרָקא ַטֲ#ֵמי ינֵ ׁשְ  ָ#ִמים ׁשָ  ּפְ
ּתֹוָרה אן ֵיׁש  זֶמ ְוֶר . ּבַ  ַ#ל ֵסףיוֹ  יֵח ֲא  תַט ָר ֲח  ַ#ל, ּכָ

ָרקּוהוּ  ּזְ בֹור ׁשֶ ים ָמֵלא ּבְ ים ְנָחׁשִ צּוַרת  ְוַאף, ְוַ#ְקַרּבִ
ז ְלָנָחׁש  הּדֹוָמ  אָק ְר זַּ ַה  ְך ־ַ#ל ַהְמַרּמֵ   תורה) אור(. ּכָ

ְצאוּ  ְוֵיׁש  ּמָ אן ׁשֶ ַנז גְלִמְנַה  זֶמ ֶר  ּכָ ּכְ  ֶאת לֹוַמר, ַאׁשְ
ּדּוי יֹום ַהּוִ ּפּוִרים־ּבְ ִנּגּון ַהּכִ   ברכת איש)(. ְלִהְתעֹוְררּות ּבְ

ׁש  ְדּגָ  מ+
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