
 

 

  
  
  
  
  
  
  

  
  

דֹות � ִניִנים � ִסּפּוִרים ְוַאּגָ ָראֹות ּפְ  �ַוֲהִליכֹות  ִמּדֹות � ּוַפְרּפְ
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ָאְזֵני ִבְנָך ּוֶבןּוְלַמ  ר ּבְ ַסּפֵ ְנךָ ־ַ�ן ּתְ יְוגֹו'  ּבִ ם ּכִ   ) י, ב( ה'ֲאִני ־ִויַדְעּתֶ

ָרֵאל יתבֵּ "ַה  א ִמּגּור" ִיׂשְ ַ�ם ָנׂשָ ָבִרים ּפַ ִנים ִחּנּוךְ בְּ  ּדְ יר, ַהּבָ סּוק ִהְזּכִ : ְוָאַמר ֶזה ּפָ
ים ֵיׁש " ָפְרׁשִ ּמְ ֶדֶרךְ  זֹאת ׁשֶ ַנאי ּבְ ה ּתְ ִחּלָ י ּתְ ַ�ְצמוֹ  ָהָאָדם ָצִריךְ , ּכִ יַ�  ּבְ  ִליֵדי ְלַהּגִ

ר יּוַכל ְוָאז, ה' ְיִדיַ�ת ָכם ְלָבָניו זֹאת ְלַסּפֵ ֶדֶרךְ  ּוְלַחּנְ י, ַהּתֹוָרה ּבְ  ֵריק וֹ בּ לִּ ׁשֶ  ִמי ּכִ
ן לוֹ ָיכ לֹא ר ַהּזּוַלת־ֶאת ְלַתּקֵ ֲאׁשֶ יו ֵאין ּכַ ִוים ְוִלּבוֹ  ּפִ י, אֹוֵמר ֲאִני אּוָלם. ׁשָ  ֵיׁש  ּכִ

אן רּוָרה ַהְבָטָחה ּכָ ךְ  ִמי. ּבְ ַחּנֵ ּמְ ָראּוי יוָא צָ ֱא צֶ  ֶאת ׁשֶ ֶהם ירּדִ ְח ּוַמ  ּכָ ה ָר כָּ ַה  ּבָ
ַ�ְצמוֹ  ָלבֹוא לוֹ ָיכ, ַהּבֹוֵרא תלוּ ְד גַ בְּ  ֵ  ִליִדיַ�ת ּבְ ם". םַהׁשּ ר': "ְוִסּיֵ ַסּפֵ  ׁשֹוןִמלְּ  'ּתְ

מוֹ  ,ֶהָאָרה יר' ּכְ ֵלב ָהֱאמּוָנה אֹור ֶאת ְזִריַח ְלַה  יֶכםלֵ ֲ� , 'ֲהלֹםְויַ  ַסּפִ ֵניֶכם ּבְ   ".ּבְ
�  

י ָנַסע, ָיָמיו ברֹ ֲ� בַּ  ַ�  ַרּבִ ְלז ְיהֹוׁש. ֵדי, יָנהוִ לְ  ִמּבֶ ר נֹוַדע רֹוְפִאיםבָּ  ש/רֹ ְד לִ  ּכְ . ְוַכֲאׁשֶ
ָבר  ַר  לאוּ ׁשָ  יְלַרבִּ ַהּדָ אׁשֹוי אךְ ּבְ ּבֹת ִמּקַ א ִלׁשְ ִצלּ , ּבָ ל וֹ ּבְ י ׁשֶ ת, ָהַרּבִ ּבַָ אֹוָתּה ׁשַ  ּבְ

ת ּבֹא.  ָרׁשַ ת ְלַאַחרּפָ ּבָ ַ י ַמעׁשָ , ַהׁשּ ם ּכִ ֶבט"ַה  ּגַ ֵ , ַהְבָרָאהלְ  ִעירבָּ  ׁשֹוֶהה" רֵפ סוֹ  ׁשּ
ת ַ�ל ַהְמָאֵרַח  ִהְתַ�ְנֵין. רוֹ ּקְ ְלבַ  ָ�ָלהוְ  הּותֹו  ִסּבַ לׁשְ י ׁשֶ ִעיר לאוּ ׁשָ  ַרּבִ  ְוהּוא, ּבָ

ר י לוֹ  ִסּפֵ א ּכִ ֵצל ףֵפ וֹ ּת ְס ִה לְ  ּבָ י ּבְ ָ  ְלזִמבֶּ  ָהַרּבִ ׁשּ ַמּה ִעירבָּ  תבַ ׁשֶ ֶבט"ַה . ּתָ ֵ " רֵפ וֹ ס ׁשּ
ַאל: " יץ ֲהֵריְוׁשָ דֹול ּתֹוָרה ַמְרּבִ ְלמּוד ֵאפֹוא יַח נִּ ִה  ְוֵכיַצד, ַמר הּוא ּגָ  ּתֹוָרה ּתַ

ים ַרּבִ י־ֶאל ְוָנַסע ּדְ ְבֵרי ְידּוִעים ֲהֵרי: "ְוָאַמר לאוּ ׁשָ  יַרבִּ  הַנֲ�נָ "? ָהַרּבִ  נוּ ַרבֵּ  ּדִ
ד ַמּסֶ  ַהּמּוָבִאים ֹוׁש ַהּקָ ָאַמר, ֵ�רּוִבין תכֶ ּבְ י ַ�ְצמוֹ ־ַ�ל ׁשֶ ד ִלְהיֹות ָזָכה ּכִ ּדָ  ְמח.

ֵני ֵמֲחֵבָריו ָכה ִמּפְ ּזָ א ֶאת ִלְראֹות ׁשֶ ּנָ י ַהּתַ  ילִּ ־ָהְיָתה ְוִאם. ֵמֲאחֹוָריו ֵמִאיר ַרּבִ
נּות ּמְ ָניו ֶאת ִלְראֹות ִהְזּדַ ׁש  ּפָ ל ַמּמָ י־ׁשֶ ָרָאה"?! ֵאָליו בֹואָא  לֹא, ָהַרּבִ  ּוְכׁשֶ

ֲ�ַדִין ָבִרים לוּ ִהְתַקבְּ  לֹא ׁשֶ ל ִלּבוֹ  ַ�ל ַהּדְ ֶבט"ַה  ׁשֶ ֵ יךְ ", רֵפ סוֹ  ׁשּ  ָהָבה: "ִהְמׁשִ
ֶרת אנָּ ־היגָ צִּ ַא וְ  ְרּפֶ י ָנֶאה ּפַ ַמְעּתִ ָ ׁשּ ת ׁשֶ ּבָ ׁשַ י זוֹ  ּבְ י ִמּפִ ְלז ָהַרּבִ ה ַה"ִמּבֶ ֵ ". ִהּטָ  טבֶ ׁשּ
יוְ , ָאְזנוֹ ־ֶאת" רֵפ וֹ ס ת: "ְוָאַמר םָק  לאוּ ׁשָ  ַרּבִ ָפָרׁשַ בּוַ�  ּבְ ָ  ְלַמַ�ןוּ ' ֶנֱאַמר ַהׁשּ

ר ַסּפֵ ָאְזנֵ  ּתְ ְנךָ ־ּוֶבן ִבְנךָ  יּבְ ם, 'ְוגוֹ  ּבִ י ִויַדְעּתֶ ק. ה'"ֲהָויָ  ֲאִני־ּכִ י ְוִדְקּדֵ  ַמּדּוַ� , ָהַרּבִ
ַתח ר' ָיִחיד ׁשֹוןלְ בִּ  ּפָ ַסּפֵ ם, 'ּתְ ם''ִויַד  יםבִּ ַר  ׁשֹוןלְ בִּ  ְוִסּיֵ , ּהַ מֹ ְת לִ  ֵיׁש  ּוְבנֹוָסף? ְעּתֶ

אֹותוֹ  ִמְצַרִים ְיִציַאת ְלִסּפּור ָהָיה קֹוםּמָ  הַמ  ָהָיה, ּדֹור ּבְ  ִליִציַאת ָהִראׁשֹון ׁשֶ
ם ַוֲהֵרי ?ִמְצַרִים ּלָ מוֹ  ָראוּ  ּכ. ּסִ  ֶאת ֵ�יֵניֶהם ּבְ דֹוִלים יםַהּנִ ֲ�ׂשוּ  ַהּגְ ּנַ  הּוֶמ , ָלֶהם ׁשֶ

י? ִלְבֵניֶהם' רּפֵ ַס לְ  ָהָאבֹות ַ�ל ָהָיה ֵרץ ְוָהַרּבִ ֵני ֶאת ּתֵ ָבִרים ׁשְ ֵתרּוץ ַהּדְ  ֶאָחד ּבְ
ַ�ם ָהָיה ֶאָחד. ְוקֹוֵלַ�  ָרֵאל ּבְ ָהָיה ִיׂשְ ם לוֹ ָיכ ׁשֶ ְדּתָ ' תוַ צְ ִמ  ֶאת ְלַקּיֵ , 'ְלִבְנךָ  ְוִהּגַ

ה ְוהּוא ֲהֵרי. נוּ ַרבֵּ  ֹמש/ֶ ָניו ינֵ ׁשְ  ׁשֶ ְצַרִים ָיְצאוּ  לֹא ּבָ ס ֶאת ָראוּ  ְולֹא ִמּמִ דֹול ַהּנֵ , ַהּגָ
ה ְוהּוא ָרֵאל םַ�  ֶאת ִזּכָ ּלוֹ  ִיׂשְ ַתח ָלֵכן. הוָ צְ ַהּמִ  חֹוַבת ְיֵדי ָלֵצאת ּכ.  ֵאפֹוא ּפָ

ר' 'ְלַמַ�ן ָיִחיד ׁשֹוןלְ בִּ  ַסּפֵ ה ָנהוָּ ְוַהכַּ  ּתְ ם, נוּ ַרבֵּ  ְלֹמש/ֶ ם' יםבִּ ַר  ׁשֹוןלְ בִּ  ְוִסּיֵ  'ִויַדְעּתֶ
ָנה  ּוָ ָרֵאליִ  םַ� לְ ְוַהּכַ ּלוֹ  ׂשְ ַמע". ּכ. ָ ׁשּ ׁשֶ ֶבט"ַה  ּכְ ֵ רּוׁש  ֶאת" רֵפ וֹ ס ׁשּ ְפָלא ַהּפֵ , ַהּנִ

ד ָראָק  ׁשוֹ  ִמּיָ ּמְ ה ִלְמׁשַ ָרה ְלַהְזִמיןּו ְוִצּוָ ְרּכָ ֵדי ּכִ י ינֵ ּפְ  ֶאת ְלַחּלֹות, ּכְ ְלז ָהַרּבִ   .ִמּבֶ
�  

ׁש  ל־ִלי ָכל־ַקּדֶ ֶטר ּכָ כֹור ּפֶ ָרֵאל ּבָ ־ּבְ ְבֵני ִיׂשְ ֵהָמה ִלי הּואֶרֶחם ּבִ   ) יג, ב( ָאָדם ּוַבּבְ

ַאַחת ִ ִמ  ּבְ ל יוָת יחוֹ ׂשּ י ׁשֶ ָאזְ  יץבִ נוֹ ְר ֶק ּסְ ִמ  עֹוןְמ ׁשִ  ַרּבִ : ְוָאַמר הַנֲ�נָ , יובָ ָר קֹ ְמ ֵני ּבְ
ם יֹוְדִעים" ים הּמֶ בַּ  ַאּתֶ ָרֵאל ָאָדם, ּוְבֵכן? רׁשֵ כָּ  ְיהּוִדי ַנֲ�ׂשִ ׂשְ רּוד ִמּיִ  ַהּטָ

ְחָיה־ַ�ל ָלהַה ־ְוַ�ל ַהּמִ ְלּכָ ַנאי לוֹ  ְוֵאין, ּכַ ְקִביעּות ּתֹוָרה ִלְלֹמד ּפְ ים, ּבִ ּכִ  הּוא ַמׁשְ
ּבֶֹקר כֹור'־ָכל ִלי־ׁש ּדֶ 'ַק  ְואֹוֵמר ּבַ ַהְינוּ , ּבְ יר ּדְ ּכִ ּמַ ל ָכךְ בְּ  ׁשֶ ּכָ ל ְרצֹונוֹ  ׁשֶ בָּ ַה  ׁשֶ  ה"ּקָ

ן ָרֵאל־ִמּבֶ ׁש  ָכךְ בְּ , הּוא ִיׂשְ ַקּדֵ ּיְ ֲ�בּורוֹ  ׁשֶ ּיֹום ָהִראׁשֹוָנה וֹ ְבּת ַמֲחׁשַ  ֶאת ּבַ , ּבַ
כֹור ׁשֹוןִמלְּ  ה ְוֵכיַצד. ְוִראׁשֹון ּבְ ל רֶט 'ּפֶ ? זֹאת ַיֲ�ׂשֶ , ח"ְרַמ  אֹוִתּיֹות -  ם'"ֶרֶח ־ּכָ

ה ֲ�ׂשֶ ּיַ ָכל זֹאת ׁשֶ יָלא ְוָאז, ֵאיָבָריו ח"ְרַמ  ּבְ ָאָדם" ִיְהֶיה ִמּמֵ " הּוא ִלי ֵהָמהבְּ ּובַ  ּבָ
ל -  יו ּכָ ה ַמֲ�ׂשָ ֲ�ׂשֶ ּיַ ִמּיּותּובְ  רּוָחִנּיּותבְּ  ׁשֶ מוֹ  ְלַמַ�ן ַהּכֹל ִיְהֶיה, ַגׁשְ ַר  ׁשְ   ". ךְ ִיְתּבָ

  
ה ֶאת ֶלָך ְוִכּסָ ְגב) ה ּבִ �ין ־ִהְנִני ֵמִביא ָמָחר ַאְרּבֵֶ

ֶיֶתר ־ָהָאֶרץ ְוָאַכל ֶאת־ָהָאֶרץ ְולֹא יּוַכל ִלְרֹאת ֶאת
ֶאֶרת ָלֶכם ִמן ׁשְ ֵלָטה ַהּנִ ָרד־ַהּפְ -  )ה־י, ד( ַהּבָ

ה ִגיַמְטִרּיָ ְר  ינֵּ ׁשִ  ּבְ ׁשֹור ַקְרָניו ,ֶזלּבַ ַאְרֵיה יוּפָ ּכַ  ,ּכְ ,ּכְ
ָנָפיו םָ� ְל ָס ּכְ  ֵ�יָניו רּכְ  ּכְ אר ,ֶנׁשֶ סּוס ַצּוָ ,ָאָדם ִלּבוֹ  ,ּכְ

ָמ  יְיֵרֵכ  ,ָנָחׁש  וֹ בּ גַּ  , ָרקָס  ְלבּוׁשוֹ  ר,ּסָ ַמ  ׁשֹוֵקי ,לּגָ
ְדָרׁש  ּוָבאּמ כַּ  ּמִ דֹול ּבַ ה ַ�ל ַהּגָ  )מגדנות(. ָהַאְרּבֶ

�  

ה יִמ" -  )י, ח( ְלִכיםִמי ָוִמי ַההֹ  ִגיַמְטִרּיָ זַמ ָר , 50 ּבְ
ְרעֹה לוֹ  ה ּפַ ֲחִצית ְלֹמש/ֶ ּמַ ּוַמֲחִצית ֵיְצאוּ  םָהָ�  ׁשֶ

ֲארוּ  ָ ה אּוָלם, ִיׁשּ ְנָ�ֵרינוּ  לוֹ  ָאַמר ֹמש/ֶ ּוִבְזֵקֵנינוּ  ּבִ
ה ֵנֵלךְ  - ֵנֵלךְ  ִגיַמְטִרּיָ לֹוַמר, 100 ּבְ ל ּכְ םָהָ� ־ּכָ
ּלֹא, גהֹ נְ לִ  ָאָדםָה  ָצִריךְ  ְוָכךְ . ֵיֵצא ק ׁשֶ ּפֵ ְלִהְסּתַ

ַמֲחִצית ֲ�בֹוַדת תוֹ וּ לּ ַ� ְת ִה  ּבְ  )לב שמחה(ה'.  ּבַ
�  

בּול ִמְצָרִים ֹכל ּגְ ַנח ּבְ ַתב - )י, יד( ַוּיָ ַ�ל ּכָ ַהּטּוִרים ּבַ
ה ָהַאְרּבֶ תבְּ  ָנח ׁשֶ ּבָ ן, ׁשַ ּכֵ ַנח ֶנֱאַמר ׁשֶ ּיֹום ַוּיָ ּבַ
ִביִעי ְ ַבתׁשֶ , ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר . ַהׁשּ ַנח ּתֵ ָבה  ִהיא ַוּיָ ַהּתֵ

ִביִעית ְ ָפסּוק ַהׁשּ ִביִעי ֹוםיּ כַּ , ֶזה ּבְ ְ  )מגדנות(. ַהׁשּ
�  

ה ֶאָחד ַאר ַאְרּבֶ ִ ַר  ְמָפֵרׁש  -  )י, יט( לֹא ִנׁשְ , י"ׁשּ
ֲאִפּלוּ  לּוִחים ׁשֶ ים  חוּ לְ ּמָ ׁשֶ  ַהּמְ ְצִרּיִ ֲארוּ  לֹאַהּמִ ִנׁשְ
י, ֶזהלָ ָנֶאה  זֶמ ְוֶר ֶאְצָלם,  ֶאָחד הְרּבֶ ַא  בֹותַהּתֵ  ּכִ

ה ִגיַמְטִרּיָ לּוִחים ַאף ּבְ  )אור תורה(. ַהּמְ
�  

ְרעֹה ־עֹוד ֶנַגע ֶאָחד ָאִביא ַ�ל ַבת -  )יא, א(ּפַ ּתֵ
ְרעֹה יִרית ִהיא ּפַ סּוק ָהֲ�ׂשִ ּפָ הּמַ לַ  זּמֵ ְלַר , ּבַ ּכָ

יִרית תַמ  ָהֲ�ׂשִ כֹורֹות ּכַ ים ְלִדְבֵריֵכן וְ , ּבְ ַהְמָפְרׁשִ
ַה  בָּ ׁשֶ יּהַ  ה"ּקָ ה ִהְגּבִ ָרה ְלֹמש/ֶ ֵ�תבְּ  יםְטָפִח  ֲ�ׂשָ

ָ�ַמד ְרעֹה ִלְפֵני ׁשֶ ֵדי, ּפַ ְמַאת ְלהֹוִציאוֹ  ּכְ ִמּט.
בֵ ָהְיָתה ׁשֶ  יםלִ וּ לּ גִּ ַה  ְרֹעה יתּבְ  )מגדנות(. ּפַ

�  

ב ַ�ל ְרעֹה ַהּיׁשֵ כֹור ּפַ ְסאוֹ ־ִמּבְ ֵיׁש  זֶמ ֶר  - )יא, ה( ּכִ
אן ְרעֹה ַ�ל ּכָ ָהיָ , ַ�ְצמוֹ  ּפַ כֹור הׁשֶ ֵמת ְולֹא ּבְ

ת ַמּכַ כֹורֹות ּבְ ָהאֹוִתּיֹות ֶאת ּתֹוִסיף ְוִאם. ּבְ
ַאַח  ַבת רׁשֶ ֶלךְ  ּתֵ הּוא ַהּמֶ ְרעֹה ׁשֶ ָלאֹוִתּיֹות, ּפַ
ַאַח  ַבת רׁשֶ א ּתֵ ּסֵ ל, ּכִ ַקּבֵ ִמְניַ  ּתְ כֹור ןּכְ  )שם(. ּבְ

�  

ם ֶאת ַמְרּתֶ ּצֹות־ּוׁשְ ְרׁשוּ  -  )יב, יז( ַהּמַ לַא  ל"ֲחזַ  ּדָ
ּקְ  ּצֹות־ֶאת ירֵ ּתִ ְצֹות־ֶאתא לָּ ֶא  ַהּמַ י, ַהּמִ הוָ ְצ ִמ  ּכִ

ה־ַאל ְלָיְדךָ  ָאהּבָ ַה  ְחִמיֶצּנָ בֹותּתֵ בַּ  ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר . ּתַ
ּצֹות־ֶאת לַא  ָאהבָּ ַה  הוָ ְצ ִמ  נֹוָטִריקֹון ֵהןׁשֶ  ַהּמַ

הּתַ  אֶא , ְחִמיֶצּנָ דוּ  ֶכףּתֵ  ּלָ הׂשֶ ֲ� ּתַ  ִמּיָ  )שם(. ּנָ
�  

ה ָכ  כֹור ־לִהּכָ ַבת -  )יב, כט(ּבְ ר ִנְקֵראת הּכָ ִה  ּתֵ ָיׁשָ
ה, ְוָהפּוךְ  ִהּכָ ה ְוַיֲחזֹר ׁשֶ ייֵמ ּכִ , ָלבֹוא ָ�ִתידלֶ  ְוַיּכֶ
 )אור תורה(. ִנְפָלאֹות וּ ַאְרֶאנּ  ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ ֵצאְתךָ 

  

  זתשע"פרשת בא, ח' בשבט     
.  
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ה ֵרׁש ְיָגֵרׁש ֶאְתֶכם ִמּזֶ ָלה ּגָ חֹו ּכָ ּלְ ׁשַ   ּכְ

ךְ  ְנתּוָנה ָהְיָתה, הּוִדיתַהיְּ  רּוְסָיה ֶמׁשֶ ִנים ּבְ ּכֹות ׁשָ ַחת ֲאר. ְלטֹון ּתַ ֵה  ,יםאִר צָּ ַה  ׁשִ ָרֵאל רוּ צֵ ׁשֶ  ְוִהְקׁשוּ  ְלִיׂשְ
ְרָסם. םלָּ �. ־ֶאת ֲ�ֵליֶהם ֶהם ַהְמפ. ּבָ אר ָהָיה ׁשֶ ּנֹוַדע, רּוְסָיה רֵקיַס  ָהִראׁשֹון יאִניקֹולַ  ַהּצַ יט ׁשֶ ּלִ ׁשַ  ַאְכָזר ּכְ

ַיד ְוָרָדה ַ�ם ָרָאה אֹוָתם, הּוִדיםיְּ בַּ  הׁשָ ָק ־ּבְ ם חֹוֵקק נוֹ טוֹ לְ ׁשִ  ּוִבְתקּוַפת ,רזָ  ּכְ ׁש  ֶנְגּדָ ׁשֵ ֵזרֹות ֵמאֹות ּכְ  ּגְ
ה  .ָקׁשֹות ּנָ נֹות ּכִ ּקָ ֵ בַּ ֶאת ַהּתַ ּקּון םׁשּ הּוִדים' 'ּתִ י־ֶאת ְלָמֵרר ָהְיָתה ןָת ָר ּטְ ַמ אּוָלם , ַהּיְ הּוִדים ַחּיֵ  ַהּיְ

ַ�ּמֵ  ָחִליָלה אֹוָתם ּוְלַהְטִמיַ�  נוֹ  רּתַ כְ ה. , מֹותוֹ  רְלַאַח . ָהָאֶרץ יּבְ ַסְנּדֶ ֲא  ּבְ ִני רֶלּכְ ֵ  ְוִאם, רּוְסָיה רְלֵקיַס  ַהׁשּ
ה ְתִחּלָ י ִנְרֶאה ָהָיה ּבִ ל ִסְבָלם הּוַקל ּכִ ָתה, רּוְסָיה יְיהּוֵד  ׁשֶ ּלְ ִמים ֹותבְר בִּ  ִהְתּגַ דֹוָלה תוֹ ָא נְ ׂשִ  ַהּיָ  ַהּגְ

יֶהם ַלּפֵ י. ּכְ ַלּפֵ יג חּוץ ּכְ יָסר ִהּצִ ִאיׁש  ַ�ְצמוֹ ־ֶאת ַהּקֵ ִלּבוֹ  ְלַהְטִמין ליכִּ ׂשְ ְוִה , ּוָמתּון ָנאֹור ּכְ  תוֹ ָא נְ ׂשִ  ֶאת ּבְ
ל הּוִדיַהיְּ  םָלָ�  ּדֵ ְתּבַ יַ�  תוֹ וֹ ּס נַ בְּ , ַהּמִ ּפִ ָלה ש/ִלְרכֹּ  ֲ�ֵליֶהם ְלַהׁשְ ּכָ ֶמת ַהׂשְ ָתם־ֶאת ּוְלָהִמיר ִמְתַקּדֶ ר. ּדָ ּפָ , ְמס.
י ַ�ם ּכִ ל ּפַ יָסר ִטּיֵ ַא  ַהּקֵ ים דַח ּבְ ּנִ דֹוִלים ַהּגַ ת ַהּגְ ּזַ ֲאח. ּבַ לּוָכהַה  ׁשֶ יׁש  ְיהּוִדי םׁשָ  ָרָאה ּוְלֶפַתע, ּמְ , ָיׁשִ
ִנים־רדוּ ֲה וַ  קֹוָמה־ּה בַ גְּ  י ֶזה ָהָיה. ּפָ לַ  ִיְצָחק ַרּבִ ֶטְרּבּוְרג רזֶּ ּבְ ִמְצוַ , ִמּפֶ ּבְ ל ץלַ ֱא נֶ  יוָא ְפ רוֹ  תׁשֶ ֵדי ןגָּ בַּ  ְלַטּיֵ  ּכְ

ִריאּותוֹ  ִעם ְלֵהיִטיב אֹוָתם ןוָ יכֵּ . ּבְ ּבְ ָ�ִרים ֹוֵררְלִהְתגּ  הּוִדיםיְּ ַה  לַ�  רַס ֶא נֶ  ָיִמים ׁשֶ דֹולֹות ּבֶ רּוְסָיה ַהּגְ ּבְ , ׁשֶ
ָבר ר ְוַהּדָ ּתַ ל מוֹ ׁשְ ־ַ�ל ִיְצָחק יַרבִּ  םׁשַ ְר נִ , ֲחׁשּוִבים ְלסֹוֲחִרים ַרק ה. יר ְיהּוִדי ׁשֶ  ,יִק ְס ְר צַ  עֹוןְמ ׁשִ  םׁשֵ בְּ  ָ�ׁשִ
ִהְתגּ  י־ַ�ל םׁשָ  ֹוֵררׁשֶ ָחד רּתֵ ֶה  ּפִ ַ�ם ְמי. ָלהַה  ִמּטַ ְמׁשָ ׁש ְלֶפַתע  .ָהרּוִסית ּמֶ ֶלךְ  ִנּגַ ְכבֹודוֹ  ַהּמֶ  ֵאָליו ּוְבַ�ְצמוֹ  ּבִ

מוֹ  וֹ לָא ׁשְ וּ  יָון, ִלׁשְ י ָיַדע אּלֹ ׁשֶ  ּוִמּכֵ ֶלךְ  ּכִ ב, ְלָפָניו עֹוֵמד ַהּמֶ י וֹ ּמ ּת.  ְלִפי ָחׁשַ ָ  ֶאָחד ּכִ לּוָכה יֵר ִמׂשּ ׁש  ַהּמְ  ְמַבּקֵ
ֵצא ְזכּות לוֹ  ׁש יֶ  ִאם קּדֹ בְ לִ  ִעיר ְלִהּמָ יבוְ , ּבָ ׁשּוָבה עַמ ׁשֵ לְ ". יִק ְס ְר צַ  ַחתּפַ ִמׁשְ  ַ�ל הִנְמנָ  ֲאִני: "ֵהׁשִ ַרץ ַהּתְ  ּפָ

יָסר ָמעּות ןכֵּ ׁשֶ , חֹוקצְ בִּ  ַהּקֵ ּנּוי ַמׁשְ הּוא ָהְיָתה י'ִק ְס ְר 'צַ  ַהּכִ אר ַחתּפַ ִמׁשְ  ַ�ל הִנְמנָ  ׁשֶ : ָאַמר יווָּ לַ ְמ לִ וְ , ַהּצַ
ּנֹוַסף ְמֹאד ַח ֵמ ׂשָ  ֲאִני" י ׁשֶ ְחּתִ ּפַ ֵא  ְלִמׁשְ ֶזה דבָּ כְ נִ  רׂשָ בָּ ־רׁשְ ּלֹאד ָח ֶא , ּכָ    "...הנָּ ֵה ־ַ�ד יוּתִ ְר כַּ ִה  ׁשֶ

יִקים ֵליוֹ דגְּ  ּדִ רּוְסָיה ַהּצַ ית תוֹ הוּ ַמ  ַ�ל ַמֵהר־ִחיׁש  ָ�ְמדוּ , ּבְ ל ָהֲאִמּתִ ֶלךְ  ׁשֶ  רַאַח  לׁשֹולָ  ָהְלכוּ  ְולֹא, ַהּמֶ
ת ,ִלְכאֹוָרה ַהְמתּוָנה יצֹוִניתַהִח  יתוֹ ִמ ְד ּתַ  ּמַ יד ָהָיה םֶה ֵמ  ֶאָחד. ִריץָ� ֶה  ָאִביו ְל�. ּגִ י ַהּמַ  ְטֶבְרְסִקי ַאְבָרָהם ַרּבִ

ִריְסק נוֹ , ִמּטְ ל ּבְ יד ׁשֶ ּגִ יל ַהּמַ ְרנֹוּבִ ׁשֶ ָ , ִמּטְ ׂשּ יָסרֶא  אנָ ׁשֶ ִפּלֹות ׁשֹוֵפךְ  ְוָהָיה ִנְמֶרֶצת הָא נְ ׂשִ  ת ַהּקֵ ֵד  ֹותבּ ַר  ּתְ  יּכְ
ְתּפַ  ּיִ רׁשֶ ח ּגֵ ָמתוֹ ־ֶאת ְוִיּפַ ָרתוֹ  רּוְסָיה יְיהּוֵד  רוּ ְט ּפָ יִ וְ , ִנׁשְ ל ִמּצָ ַ�ם לֹא. ֶזה־ׁשֶ ר, ּפַ ֲאׁשֶ ִבים יובָ ָר קֹ ְמ  ָהיוּ  ּכַ  יֹוׁשְ

יֵניֶהם ּוְמׂשֹוֲחִחים ִעְניְ  ּבֵ ָ�ה ינֵ ּבְ ָ ָבִרים יוּ ָה וְ , ַהׁשּ ִלים ַהּדְ ְלּגְ יָסר דֹותאוֹ  ְלׂשֹוֵחַח  ּוָבִאים ִמְתּגַ ַסְנּדֶ ֲא  ַהּקֵ  רֶלּכְ
ִני ֵ יד היָ ָה , ַהׁשּ ּגִ א ַהּמַ א היָ ָה וְ , םַ� זַ וָ  ָרהבְ ֶ� יו לָ ָ�  ִמְתַמּלֵ ּטֵ ים ִמְתּבַ ִמּלִ ל ָרָ�הָה  תוֹ יָ� גִ ּפְ  ַ�ל ֲחמּורֹות ּבְ  ׁשֶ

יָסר לוֹ ַק ְמ  ָהָיה ְוַאף, ַהּקֵ ל־ֶאת לוֹ  ּוְמַאֵחל ִנְמָרצֹות ְקָללֹות ּלְ ָללֹות ּכָ בַּ  ַהּקְ י ָיְדעוּ  ַהְמֹקָרִבים. ָרהוֹ ּת ׁשֶ  ּכִ
ָנה דֹוָלה ַסּכָ א ִהיא ּגְ ּמָ יעוּ  ׁשֶ ָבִרים ַיּגִ ִמיד ִנְזָהִרים ָהיוּ  ְוָלֵכן, תכוּ לְ ַהּמַ  ִליֵדי ַהּדְ ּלֹא ּתָ ְצאוּ  ׁשֶ ֶהם ִיּמָ  ַרק ּבָ

ים יִוידּוִעים כְּ  ִריםכָּ מ.  ֲאָנׁשִ ֶהם ִיְתָ�ְרבוּ  ְולֹא, דסוֹ ־ַאְנׁשֵ ים ּבָ ֵדי, יםָזִר  ֲאָנׁשִ ּלֹא ּכְ ְרְסמוּ  ׁשֶ ָבִרים ִיְתּפַ  ַהּדְ
לּו ַהחּוָצה ְלּגְ ַמִים ףעוֹ , ְוִיְתּגַ ָ ָנַפִים ּוַבַ�ל ַהּקֹול־ֶאת יֹוִליךְ  ַהׁשּ יד ּכְ ָבר ַיּגִ    , ְוַאֲחִריתֹו ִמי ְיׁשּוֶרּנּו.ּדָ

בַּ  ֶזה היָ ָה  ׁשַ ת ֹקֶדׁש ־תּבְ ָרׁשַ ַנת אּבֹ  ּפָ ֵ�ת, א"תרמ ׁשְ יד ּבְ ּגִ ַהּמַ ִריְסק ׁשֶ ב ִמּטְ א ָיׁשַ ַצְוּתָ  ֲחִסיָדיו ִעם ּבְ
ה יויצָ ִר ֲ� ַמ וּ  ּדָ .� ּסְ ית ּבַ ִליׁשִ ְ ָאְכלוּ  ְלַאַחר. ַהׁשּ ת בֹודכְ לִ  ׁשֶ ּבָ ַ רוּ  ַהׁשּ ִמירֹות ֶאת ְוִזּמְ ַתח, הּוגנָּ כַּ  ַהּזְ י ּפָ  ָהַרּבִ

ִדְבֵרי ת ַ�ל ּתֹוָרה ּבְ ָרׁשַ בּוַ�  ּפָ ָ ֶהֱאִריךְ  ּוְלַאַחר, ַהׁשּ ָדה רּוׁש ּדְ  ִדְבֵריבְּ  ׁשֶ ׁש , ְוַאּגָ  קֹולוֹ ־ֶאת ֵהִרים, ַתעֶפ לְ  ִהְתַרּגֵ
ְנִהיָמה ְוָקָרא תּוב: "ּבִ הּפָ בַּ  ּכָ ה־ֶאל ה' 'ַוּיֹאֶמר ָרׁשָ ְרעֹה־ַ�ל ָאִביא ֶאָחד ֶנַגע עֹוד ,ֹמש3ֶ  ֵכן־ַאֲחֵרי ,ִמְצַרִים־ְוַ�ל ּפַ
ח ּלַ ה ֶאְתֶכם ְיׁשַ חוֹ  ִמּזֶ ּלְ ׁשַ ָלה ּכְ ֵרׁש  ּכָ ה' ֶאְתֶכם ְיָגֵרׁש  ּגָ ַבת. ִמּזֶ חוֹ ' ּתֵ ּלְ ׁשַ ה ִהיא 'ּכְ ִגיַמְטִרּיָ ִמְניַ  ּבְ ַסְנּדֶ ֲא  ןּכְ  רֶלּכְ

ֵרׁש  ְוָכךְ , ִעם ַהּכֹוֵלל סּוק ֵאפֹוא ִמְתּפָ ְרעֹה־ַ�ל ָיבֹוא ֶאָחד ַגענֶ  עֹוד. ַהּפָ ֶלךְ  הּוא, נוּ ֵר דוֹ בְּ ׁשֶ  ּפַ ַסְנּדֶ ֲא  ַהּמֶ  רֶלּכְ
ע ר -  ה'לָ כָּ  חוֹ לְּ ׁשַ 'כְ וּ , ַאְרֵצנוּ בְּ  ֹוֵלךְ ּמ ַה  ָהָרׁשָ ֲאׁשֶ ל ַמְלכּותוֹ  הלֶ כְ ּתִ  ּכַ  -  ֶאְתֶכם' ְיָגֵרׁש  ֵרׁש 'גָּ  ֲאַזי, ֶזה ֶמֶלךְ  ׁשֶ

ה נוּ  ִנְזּכֶ ּלָ ֶדׁש ־ְלֶאֶרץ ַהּגֹוָלה ֵמַאְרצֹות תַלֲ�לוֹ  ּכ. ָכךְ  זֵר זָ נְ וּ  ,ַהּקֹ יַח  תיַא בִּ  ֶאת ּבְ ׁשִ יד ."ַהּמָ ּגִ ם ַהּמַ  ִסּיֵ
בָ ־ֶאת ֱאָסִפים לַה ְק  ֶאת ָאֲחזוּ  ּוְרָ�ָדה ליְוִח , ָריוּדְ ָ�ה. ַהּנֶ ה ׁשָ ּכָ ה ָרהְר ׂשָ  ֲאר. ֵבית ּדּוִמּיָ ְדָרׁש ־ּבְ םּכ. , ַהּמִ  ָהיוּ  ּלָ

ַחת ְנתּוִנים ַ�ת ּתַ ּפָ ָבִרים ַהׁשְ ְצאוּ  ַהֲחִריִפים ַהּדְ ּיָ י ׁשֶ יד ִמּפִ ּגִ ם־ֶאת ָיְדעוּ  ְולֹא, ַהּמַ   .דַח ּפַ ב רֹ ֵמ  ַנְפׁשָ

ת ָיְצָאה יְנַתִיםבֵּ  ּבָ ַ ְרכוּ ַהֲחִסיִדים  ,ַהׁשּ ְרכַּ  ּבֵ זֹון־תּבִ לוּ  ַהּמָ ּלְ ת ְוִהְתּפַ ִפּלַ ל ַ�ְרִבית ּתְ ת מֹוָצֵאי ׁשֶ ּבָ . ׁשַ
י רְלַאַח  ָהַרּבִ יל ׁשֶ ַחְדרוֹ  ַהּכֹוס־ַ�ל ִהְבּדִ ָניו ִנְכְנסוּ , ּבְ ֵניֶהם ֵאָליו ּבָ ּפְ ׁשֶ רֹות ּכְ ָאָגה ָמֵלא םבָּ לִ וְ  ִחּוְ . ׁש ׁשָ ֲח וַ  ּדְ

ָקר ָאִבינוּ " נוּ ", ַהּיָ ֶדֶרךְ  ֵאָליו ּפָ בֹוד ּבְ ֵני ׁשֹותֲח לַ  לכַ נוּ  לֹא, "ּכָ ַחד ִמּפְ ר ַהּפַ נוּ  ַהְמַנּקֵ ִלּבֵ בוּ  ֲהֵרי. ּבְ נוּ  ָיׁשְ  ִאּתָ
ים ים ֲאָנׁשִ ים ׁשֹוִנים, ַרּבִ ּנִ ּלֹא, ָלנוּ  ַיֲ�רֹב ֹואֵאפ ּוִמי. נוּ יֵר צָ לְ  ּוִמי ָלנוּ  ִמי יֹוְדִעים ָאנוּ  ְוֵאין, ּוְמׁש. ֶה  ָהיוּ  ׁשֶ  םּבָ

ם יִנים מֹוְסִרים ּגַ ר, יםבִ ָ� ְת נִ  ּוַמְלׁשִ ָבִרים־ֶאת ְלַהֲ�ִביר ֲ�לּוִלים ֲאׁשֶ ָאַמְרּתָ  ַהּדְ יָסר ֶנֶגד ׁשֶ  ְוִנְמֵצאנוּ , ַהּקֵ
ִנים ָחִליָלה ּכְ נוּ  ִמְסּתַ ַנְפׁשֵ ֵני ּבְ בֹוָד  ִמּפְ ל ּה ּכְ ידַהּמַ  ִריםֵה "?! תכוּ לְ ַמ ־ׁשֶ יט, ֵ�יָניו־ֶאת ּגִ ָבָניו ִהּבִ  ְוָאַמר ּבְ

ְתִמיָהה י־ַ�ל ָ�ָלה לֹא ֵמעֹוָלם: "ּבִ ְעּתִ בָּ , ּדַ י ַניׁשֶ ּלִ בוּ  ׁשֶ י ַיְחׁשְ ר ֲאִני ּכִ ה  ְלַ�ְצִמי ְמַסּדֵ ִחּלָ ְבֵרי ֶאתּתְ  ַהּתֹוָרה ּדִ
ֲאִני ָבִרים ֶאת יֹוֵדַ�  ֲאִני ְוִכי. ְלָחִניׁש. ־ַ�ל אֹוֵמר ׁשֶ י ּיֹוְצִאיםׁשֶ  ַהּדְ לּום? ִמּפִ ם ּכְ ּטּוִיים ַ�ל ֲאִני ָאׁשֵ  ַהּבִ

ים ׁשִ ְמעוּ  ַהּקָ ׁשְ ּנִ י ׁשֶ ּנִ ִפי, ִמּמֶ ר ּכְ י ֲאׁשֶ ְלּתִ ַמִים־ִמן ִקּבַ ָ ךְ ־ַ�ל ִלְדֹאג ֵאפֹוא ָלֶכם הּוַמ ?! ַהׁשּ ּתֹוְממוּ ?!". ּכָ  ִהׁשְ
ִנים ָבִרים ַהּבָ ַמע ַהּדְ ֵהִבינוּ  רַאַח , ָריוַאֲח  ְלַהְרֵהר ָחְדלוּ  ּוֵמָאז, ְלׁשֵ ִכיָנה ׁשֶ ְ ַהׁשּ ֶרת ׁשֶ רֹונוֹ  ִמּתֹוךְ  ְמַדּבֶ   . ּגְ

ים ָיִמים ָ�ְברוּ  לֹא ּכִ ֲאָדר ב"י ּוְביֹום, ֲאר. ַתְדֵהָמה ָהעֹוָלם הכָּ ה. , א"תרמ ב'־ּבַ יָסר. ּבְ ַסְנּדֶ ֲא  ַהּקֵ ִני רֶלּכְ ֵ  ַהׁשּ
יֵדי הֹוֵרגלְ  אצָ הוּ  ָכִנים ּבִ יו וּ ׁש ּקְ נַ ְת ִה ׁשֶ  ַמְהּפְ ַחּיָ ּה  ְורּוְסָיה, ּבְ ּלָ ֲאגוּ  יםיִּ ִמ יׁשֵ ִט נְ ַא ָה . ְרָקָחהּמֶ כַּ  ָהְיָתה ּכ.  ּדָ
י מּוָ�הׁשְ  ִפיץְלָה  הּוִדים ַיד ּכִ ךְ  הָא צָ תוֹ כְ וּ , ָברּדָ בַּ  ַהּיְ ְרצוּ  ִמּכָ ִמים עֹותְמֹאְר  ּפָ ַרֲחֵבי ּדָ ִדיָנה ּבְ ְרמוּ  ַהּמְ ּגָ  ׁשֶ

ל  ָרּה ָפ ֲ� ־ֶאת ןְלחֹונֵ  ְוַלֲ�לֹות הלָ ַהּגוֹ ־ֶאת בזֹ ֲ� לַ  יםבִּ ַר  ִליהּוִדים ה ַהּקֶֹדׁש ־ֶאֶרץׁשֶ ּיָ ִצּפִ הגְּ לַ  ּבְ ּלָ ֵלָמה א. ְ � .ַהׁשּ

  
  

י ינֹוָבה  ַרּבִ ִ מּוֵאל ִמׁשּ   ל"ַזּצַ ׁשְ

ָבט תרל"ו ַהִהּלּוָלא ְליֹום ׁשְ  ח' ּבִ
  

ְלִמידוֹ  ְבָהק ּתַ ל ַהּמ. י ׁשֶ יְסָח  ִניםּבוּ  ר' ָהַרּבִ ׁשִ , אִמּפְ
ׁשוֹ  ְפרוֹ וֹ ס ּמְ  ֶהֱ�ָלה ְותֹורֹוָתיו וֹ בּ ַר  ֲהִליכֹות ֶאת. ּוְמׁשַ

ִסְפרוֹ   יבֵ ְד  ָנא'ּתָ  ַ�ל" צֹוִפים םיִ ַת ָמ ָר " ַהּנֹוָדע ּבְ
נֶּ , הּו'ִליָּ ֵא  . ֲ�ָלהּמַ בַּ  ִראׁשֹון ְלָמקֹור בׁשָ ְח ׁשֶ
ְ ַק ְת ִה  ִנים רְלַאַח  ְוַגם, ְלַהְפִליא ָהְיָתה וֹ בּ ַר לְ  תוֹ רוּ ׁשּ  ׁשָ

ּכֹות יַ� , ָיִמים ַבעׂשְ וּ  ןָזֵק  יֹותוֹ ְה בִּ  ֲאר. יְסָח  ִהּגִ  אִלְפׁשִ
יֹום ל ִמְדָרׁשוֹ  יתְלבֵ  ְוִנְכַנס ּוָלאַהִהלּ  ּבְ  םׁשָ , וֹ בּ ַר  ׁשֶ

ק ֶחְרּדַ  ִהְתַרּפֵ מוֹ  ׁש ֶד קֹ  תּבְ ְצִעירּותוֹ . ְכרוֹ ּוְלזִ  ִלׁשְ  ּבִ
ֵצל ףֵפ וֹ ּת ְס ִה ְל  ָזָכה ִליןִמּל.  ה''ַהחֹוזֶ  ּבְ  הּוִדי'ַהיְּ , ּבְ

דֹוׁש' יְס  ַהּקָ ׁשִ י, אָח ִמּפְ  אנָ ׁשְ ְט נְ לֶּ ִמ  בּ יְ לֵ  המֹ לֹ ׁשְ  ַרּבִ
לֹום' תבַ ֲה 'ַא ָה וְ  ִטיַרת רְלַאַח . ִמּקֹוסֹוב ׁשָ  וֹ בּ ַר  ּפְ

יְסָח  ׁשִ ָרף ֶאל ָנַסע, אִמּפְ ָ יַהִחדּ , ִמּקֹוְצק ַהׂשּ  ּוׁשֵ
י ִמּגּור מ"יִר ָה  יַ� . יזכִ ׂשְ נֶּ ִמ  קִיְצָח  ְוַרּבִ ִהּגִ ׁשֶ ַ�ם ּכְ  ּפַ

יַהִחדּ  ֶאל דֹול קּדַֹח  םׁשָ  היָ ָה , מ"יִר ָה  ּוׁשֵ ד יַ לְ  ּגָ
ְלָחן . ין ִנְדַחק ְוהּוא, ַהׁשּ ִעיִרים ּבֵ ּנוּ  ַהּצְ א. ִמּמֶ  ָנׂשָ

י ֵאָליו ִנים ָהַרּבִ רּוׁש  ְוָאַמר ּפָ ת ּפֵ ָפָרׁשַ  ִכיןָר ֲ�  ּבְ
 �ֶ ל וֹ ְרכּ ׁשֶ ֵק  ׁשֶ חוּ  ןַהּזָ ִעיר תּפָ ֵני, ֵמַהּצָ ּלֹא ִמּפְ  ׁשֶ

ֵ  ֶאת עֹוֵבד ִהְתַלֲהב םַהׁשּ ֵני ּותּבְ ן, ִזְקנּותוֹ  ִמּפְ ּוֵ  ְוִהְתּכַ
ֵק  חוֹ בְּ ְלׁשַ  ּזָ ה ןׁשֶ ַמֲ�ׂשֵ  ָהעֹוׂשֶ ִעיִריםי ּכְ ּנוּ  ַהּצְ , ִמּמֶ

ח ּבָ י. יֹוֵתר ְמׁש.  ָאַמר ִמּגּוְסִטיִנין ֵמִאיר ְיִחיֵאל ַרּבִ
ַ�ם םבְּ  ָ�ָליו ּפַ ָטא ָהַרב ׁשֵ י, ֵמַאּפְ  ִלְמזֹג ָהרֹוֶצה ּכִ
ִלי ִלי ֶאת ִניַח ְלָה  ָצִריךְ , ְכִלילִ  ִמּכְ ל ַהּכְ  הַמּטָ לְ  ַהְמַקּבֵ
ִלי ְוֶאת יַ�  ַהּכְ ּפִ ׁשְ י ָהָיה ְוָכךְ , ֵמָ�ָליו ַהּמַ מּוֵאל ַרּבִ  ׁשְ

ִ ִמ  ָהָיה, הבָ ינוֹ ׁשּ ִמיד ׁשֶ ה ּתָ  ָהָיה ְוָלֵכן, ֲ�ָנָוהבַּ  ְלַמּטָ
ל ּגָ ל ְמס. ים מֹוִרים ַ�ְצמוֹ ־ַ�ל ְלַקּבֵ  ֲאֵליֶהם, ֲחָדׁשִ

ׁש . ָנַסע ּמֵ ן ׁשִ ַרּבָ ל ּכְ ִהּלֹות ׁשֶ , הבֶ ָד וֹ לוְ , ינֹוָבהׁשִ  ַהּקְ
ַר  ֶ נַ בְּ  ָיָמיו ברֹ ֲ� ּובַ , ׁש ְט ֹוִביל, יץלִ ְד ׁשֶ , קאּבְ ּה , קְס לְ ׁשּ  ּבָ

מֹוֶנה.  ןבֶ כְּ  יֹותוֹ ְה בִּ  רַט ְפ נִ  מֹוִנים ּוׁשְ ִני גוֹ וּ וּ זִ בְּ ׁשְ ֵ  ַהׁשּ
א ת ֶאת ָנׂשָ י ּבַ א ַאְבָרָהם ַרּבִ   . בנוֹ כְ ׁשֶ ּטְ ִמ  ַלְנּדָ

  
מאז לא מתו בכורי בני ישראל במכת בכורות, נצטוו בני 

רחם. רבים מהדרים ־בכור פטר כל־ישראל לפדות כל
להשתתף בסעודת פדיון הבן, ושגור בפיהם לומר, כי 
המשתתף בה נחשב לו כאילו התענה פ"ד תעניות, ודרשו 
ואמרו "פדיום" =  פ"ד יום. ומכאן נהגו לחטוף את החלה 

הן בוצע בשעת הפדיון, ויש שאף דוחפים זה הגדולה שהכ
כך שלא כהוגן. וכבר תמה על ה"שדי חמד", ־שםזה ל־את

בשנת תרנ"ט בסעודת פדיון הבן בירושלים,  שהשתתף
ואמרו לו ש"יש בספרים שסעודת פדיון הבן עולה במקום 
פ"ד תעניות, ואני לא ידעתי דבר זה", ומזכיר בשם שו"ת 

, רק שיחה נאה בפי הד"ר ש"אין מקור לדבר הזה
הבריות". רבי צדוק מלובלין מזכיר עניין זה, וכותב 
"רבותינו קדושים אמרו, שסעודת פדיון הבן היא כפ"ד 
צומות שהם לתיקון פגם הברית". בספר "דברי שמואל" 
לרבי שמואל עמאר ממרוקו מספר "בשם החכם רבי דוד 
אדרעי שד"ר מעיר הקדוש צפת, ששמע מהרב המקובל 

מואל העליר, שקיבל מרבו המקובל הרב אברהם הרב ש
ביר, שקיבל מרבו, ורבו מרבו, עד הרב הגדול והקדוש 
האר"י החי זיע"א, שהנמצא בבית הפדיון בשעת הפדיון, 
כאילו התענה פ"ד תעניות, ובפרט בימי השובבי"ם יש 
תיקון גדול לכל הנמצא בבית, עד כאן שמעתי. ופשוט 

"ל היה שומע שמועה טובה וברור, שאם הרב שדי חמד זצ
כזו, היה מברך הטוב והמטיב". מסופר, כי לאחר פרסום 
הספר "שדי חמד", התעורר רעש גדול בירושלים לשמע 
הדברים שאין מקור למנהג שהשתרש, וכיוון שבאותה 
תקופה ערך אחד מתלמידיו של רבי יוסף חיים זוננפלד, 

ם ירושלים, פדיון הבן לבנו, עסקו המשתתפי־רבה של
בדברי ה"שדי חמד". קם אחד המשתתפים והציע לשאול 

ידוע בבקיאותו  רבי חיים זוננפלד למקור הדבר, שהריאת 
הגדולה בכל התורה, והוא נענה ואמר, שאומנם מקור 
ברור לכך אין בספרי הקדמונים, אולם מצא רמז נאה 

בר דם א", נוטריקון: "אדם בבניך תפדהבפרשתנו בפסוק: "
  תענית"...ה פ"דענית תאילו כחשב יהנית, נ ןבפדיון בה מ
  

�תַ  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות



 

 

  

ְהֶיה ּתֹוַרת  ִפיָך ה' ְלַמַ�ן ּתִ   ּבְ

ִע  אּוְקרָ ׁשֶ  ביֶּ לַ יקוֹ נִ  ירּבָ ה ָהְיָתה ,ִאיָנהּבְ דֹוָלה ְיהּוִדית ְקִהּלָ ֵסד ֵמָאז ּגְ ה ְלַאַחר, ָהִעיר ִהּוָ ּיְ ים ּוִדיםׁשֶ  ַרּבִ
יעוּ  חוּ  היָ יצְ לִּ גַּ ִמ  ֵאֶליָה  ִהּגִ ּה  ּוִפּתְ ְסָחר ֶאת ּבָ ִלי ַהּמִ ְלּכָ ם ְיהּוִדי ָהָיה םֶה ֵמ  ֶאָחד. ַהּכַ ׁשֵ ַכי ר' ּבְ ֵהִקים, ָמְרּדְ  ׁשֶ

דֹול ַאְכַסְנָיה־תיבֵּ  ִעיר ּגָ ּנוּ  ּבָ ְרָנָסתוֹ ־ֶאת ָמָצא ּוִמּמֶ גּופוֹ  םַקיֵּ ְמ  היָ ָה וְ , ָהָיה ְצָדָקה רֹוֵדף. ּפַ  ִמְצַות ּוְבָממֹונוֹ  ּבְ
ִבים ָהעֹוְבִרים ִעם ּוֵמיִטיב אֹוְרִחים ַהְכָנַסת ר, ִמיםיָ לְ . ְוׁשָ ֲאׁשֶ ה ָהִאיׁש  ַקןזָ  ּכַ ָ  ָהַאְכַסְנָיה ֶאת ְלַנֵהל ְוִהְתַקׁשּ
ֹכחֹות ָניו ְלצוּ ֶנְח , ַ�ְצמוֹ  ּבְ ִפּתּוַח  ֵחֶלק ְוָנְטלוּ  ְלֶ�ְזָרתוֹ  ַוֲחָתָניו ּבָ ר ְללֹא הוּ יבוּ ִח ְר ִה  ְוַאף ָהַאְכַסְנָיה ּבְ . ֶהּכֵ
ָבר ל רּוחוֹ ־ְלֹמַרת ָהָיה ַהּדָ ַכי ר' ׁשֶ  ַהּתֹוָרה־ַ�ל ׁשֹוְקִדים יוָא צָ ֱא צֶ  ֶאת ִלְראֹות ָהָיה רכֵּ בַ ְמ  ןכֵּ ׁשֶ , ָמְרּדְ

קְלִהְזּדַ  ץלַ ֱא נֶ  אֹוִנים ּוֵמֹחֶסר הנֶּ ְיג.  לֹא ַהֶהְכֵרַח  אּוָלם, ָהֲ�בֹוָדה־ְוַ�ל רכַּ  אּוָלם. ְלֶ�ְזָרָתם ּקֵ יָ�ה ֲאׁשֶ ּתוֹ  ִהּגִ  ּבִ
ִעיָרה ֲ�בּוָרּה  רחֹ בְ לִ  ֶהְחִליט, ְלִפְרָקּה  ַהּצְ ר ַלְמָדן ָחָתן ּבַ יׁש  ֲאׁשֶ ל־ֶאת ַיְקּדִ יו ּכָ נּוי ְוִיְהֶיה, ַלּתֹוָרה ַחּיָ  ּפָ
ְרּדֹות ְרָנָסה ִמּטִ ַכי ר' ָטַרח. ַהּפַ ר תֵא  ּוָמָצא ָמְרּדְ יעוֹ ִהׂשְ  לֵא ְמ ְח ַר יְ  ר' ַוֲחָתנוֹ , ְפׁשוֹ נַ  הָת וְּ ִא  ֲאׁשֶ  ַנַחת ּבִ

ם. יוָת יכוֹ לִ ֲה בַ וּ  תוֹ ָד ָמ ְת ַה בְּ  ִנים רְלַאַח  ּגַ ר, רּפָ ְס ִמ  ׁשָ ֲאׁשֶ ַכי ר' ּכַ יׁש  ָמְרּדְ ׁשִ בִמ לְ  ָנַפל ַהּיָ ּכָ ִעיר ַוֲחָתנוֹ  ׁשְ  ַהּצָ
ִנהּול ְמַ�ט ַ� ְלַסיֵּ  הּוא ַאף ץלַ ֱא נֶ  ה אלֹ , ָהַאְכַסְנָיה ּבְ א ְמַלאְכּתוֹ ־ֶאת ָ�ׂשָ ֶדֶרךְ  ֶאּלָ  נֹוְתָרה ְותֹוָרתוֹ , יאֲ�ַר  ּבְ

א, ֶקַבע ָאז ֶאּלָ ל זוֹ גְ ר.  ָ�ָליו ָקַפץ ׁשֶ ָבא ׁשֶ ה ָרְבָתה ִיתבַּ ּובַ , ָהרּוִסי ַהּצָ ֲאִנּיָ הֲא וַ  ּתַ אֹוָתם. ִנּיָ ים ָיִמים ּבְ , ָקׁשִ
ֵזַר  ָהְיָתה ּיּוס תּגְ חּוֵר  יאֵר וְּ צַ  ַ�ל מּוֶנֶפת ַהּגִ ָרֵאל־יּבַ ֶח  ִיׂשְ ה בֶר ּכְ ל ּוְנָהרֹות, ַחּדָ ָמעֹות־ׁשֶ ְפכוּ  ּדְ  םיֶה ֵת וֹ ּמ ִא  ׁשָ

ל ֵני ַנֲ�ֵרי ׁשֶ ָרֵאל־ּבְ תֹוָצָאה ִיׂשְ זֵ  ּכְ ה ָרהִמּגְ ָתה, זוֹ  ָקׁשָ ָ�ׂשְ יהּוֵד  ּמֹותׁשַ  ׁשֶ ִמּיּות רּוָחִנּיּותבְּ  רּוְסָיה יּבִ   .ּוְבַגׁשְ

ַחר ַ ִצלּ  לֵא ְמ ְח ַר יְ  ר' ָהַאְבֵרךְ  ֵפףִהְסּתוֹ , יוָר עוּ נְ  ִמׁשּ ל וֹ ּבְ י ׁשֶ ר, אנָ ְר ַמ וֹ ּק ִמ  ְצִבי ֱאִליֶ�ֶזר ַרּבִ ק ְוַכֲאׁשֶ ּפֵ  ִהְתּדַ
ל יחוֹ לִ ׁשְ  ֶלךְ ־ׁשֶ ֶלת ַ�ל ַהּמֶ יתוֹ  ּדֶ ֵזַר  ּוְבָידוֹ , ּבֵ ּיּוס תּגְ ָבא ַהּגִ ב ִמֵהר, ָהרּוִסי ַלּצָ ְפֵני ְלִהְתַיּצֵ הְוִת  וֹ בּ ַר  ּבִ ָפָניו ּנָ  ּבְ
דֹוָלה ָצָרתוֹ ־תֶא  י ֶהֱאִזין. ַהּגְ ֶאְמרוּ  ָריוִלְדבָ  ָהַרּבִ ּנֶ ְברֹון ׁשֶ ׁשִ ם ּוְלַאַחר, ִליׁש ׁשָ  ּוִבְדָמעֹות ֵלב־ּבְ ּיֵ ּסִ  הַנֲ�נָ  ׁשֶ

י ה אֹוְרָין־רבַּ  ֲהֵרי: "ְוָאַמר ָהַרּבִ אי ְלךָ  ִוידּוִעים, ַאּתָ ַוּדַ ְבֵרי ּבְ ל ל'כָּ ׁשֶ  ל"ֲחזַ  ּדִ , ּתֹוָרה־עֹל ָ�ָליו ַהְמַקּבֵ
ּנוּ  ַמֲ�ִביִרים ֶרךְ  ְועֹל תכוּ לְ ַמ ־עֹל ִמּמֶ אי, ֶאֶרץ'־ּדֶ ם ְלךָ  ְידּוִעים ּוְבַוּדַ ְבֵרי ּגַ  ִעם ּתֹוָרה הָפ 'יָּ ׁשֶ  ל"ֲחזַ  ּדִ

ֶרךְ  ַא , ֵאפֹוא ִנְמָצא. ֶאֶרץ'־ּדֶ מֹוךָ  ֵרךְ בְ ׁשֶ ר ּכָ ה ֲאׁשֶ איוַ בְּ , יאֲ�ַר  ּוְמַלאְכּתוֹ  ַבעֶק  ּתֹוָרתוֹ  עֹוׂשֶ ִריךְ ׁשֶ  ּדַ ה ּצָ  ַאּתָ
ל הלָּ ֵמ�.  רֵט ּפָ ִה לְ  ַתק". תכוּ לְ ַמ ־ׁשֶ י ׁשָ ן רּוְלַאַח , ְמַ�ט ָהַרּבִ ַנאי אּוָלם: "ְוָאַמר הֹוִסיף ִמּכֵ ָדָבר ֵיׁש  דָח ֶא  ּתְ . ּבְ

ֱאֶמת ִאם ה הרֹוצֶ  ּבֶ ֲ�ִבירוּ  ַאּתָ ּיַ ךָ  ׁשֶ ריֹ ּובְ  ֱאמּוָנהבֶּ  ךָ ְמַלאְכּתְ  ֶאת ַלֲ�ׂשֹות ָ�ֶליךָ  ּוָמהשׂ , תכוּ לְ ַמ  עֹל ִמּמְ , ש/ֶ
יד ָראּוי אֹוְרִחים ַהְכָנַסת ַ�ל ְלַהְקּפִ ְרָחה עַת ָר ֵה לְ  ְולֹא ּכָ ָבר ֵמַהּטִ ּדָ ּבַ א ְוִאם. ׁשֶ ַמּלֵ ֶרךְ  םיֵּ ְלַק  ךָ ְת בָ חוֹ  ֶאת ּתְ  ּדֶ

ִהְלָכָתּה  ֶאֶרץ ַה  אֹוְתךָ  ֲאִני ךְ ִר בָ ְמ , ָראּויכָּ  ַהּתֹוָרה ַהְתָמַדת ִעם ַיַחד ּכְ בָּ ׁשֶ   ".תכוּ לְ ַהּמַ  ֵמעֹל אֹוְתךָ  רִיְפטֹ  ה"ּקָ

ב ֵלב ְלֵביתוֹ  לֵא ְמ ְח ַר יְ  ר' ׁשָ ֵמ  ּבְ ן, ַח ׂשָ ּנֵ ַנאי ֶאת ְלַ�ְצמוֹ  ְוׁשִ ִה  ַהּתְ י ָיַדע הּוא. וֹ בּ ַר  ּמוֹ ִע  הנָ ְת ׁשֶ  ֲ�ִתידוֹ  ּכִ
לּוי ִמּדַ  ּתָ לּותוֹ  תּבְ ּדְ ּתַ ִמְצוַ  ִהׁשְ ּתֹוָרה תוֹ ָד ָמ ְת ַה  ִעם ַיַחד אֹוְרִחים ַהְכָנַסת תּבְ ִמים, ּבַ ִאים ְוַהּיָ י הֹוִכיחוּ  ַהּבָ  ּכִ
ם הּוא ַנאי ֶאת ְמַקּיֵ ְמלֹואוֹ  ַהּתְ ל קֹוצוֹ  ַ�ל ֲאִפּלוּ  ּורּת וִ  ְללֹא ּבִ ָ�ה, דָח ֶא  ַלְיָלה. ד"יוּ ־ׁשֶ ׁשָ  ַ�ל ָ�ַמדׁשֶ  ּבְ

ָמר ׁשְ בֵ  ַהּמִ ָידוֹ  ְפרוֹ ְוִס , ָהַאְכַסְנָיה־תיּבְ ֵדי ּבְ ל ּכְ ל ְלַנּצֵ קִה , ֶרַגע־ּכָ ּפֵ ֶלת־ַ�ל דָח ֶא  ֹאַרח־עֹוֵבר ְתּדַ ׁש  ַהּדֶ  ּוִבּקֵ
ֵליל ֶזה ָהָיה. ִיתבַּ בַּ  ְלִהְתַאְכֵסן ר, ַסְגִריִרי ֹחֶרף ּבְ ֲאׁשֶ ִמים ָיְרדוּ  חּוץבַּ  ּכַ ׁשָ יא ְוַהּקֹר יםזִּ ַ�  ּגְ , מֹותֲ�צָ  ִהְקּפִ

לֹוִאים ׁש בוּ לְ  ָ�ִני ָ�ַמד ֶלתּדֶ ּובַ  ִניָמה ְכִניסוֹ ְלַה  ִמֵהר לֵא ְמ ְח ַר יְ  ר' .ָדָקהִלצְ  ָידוֹ ־ֶאת טיׁשִ וֹ ְוה, ּבְ  ְוֵהֵחל, ּפְ
ה. ְסִביבוֹ  ִלְטרַֹח  ִחּלָ ׁש  ּתְ ּקֵ יׁש  ּבִ ה ַח ֵר וֹ אלָ  ְלַהּגִ ּדָ ִהְלָכָתּה  ְס�. ֵדי ּכְ ַה  ּכְ הׁשֶ א, נוֹ בוֹ ֲ� ַר בְּ  ִלּבוֹ ־ֶאת ֵייִטיב ּלָ  ֶאּלָ

ַצֲ�רוֹ  ּלְ ה ׁשֶ ּלָ י ּגִ זֹון ּכִ ִית־ִמן הלָ כָּ  ַהּמָ ָהאֹוְרִחים רְלַאַח , ַהּבַ ים ׁשֶ ְקדוּ  ָהַרּבִ ּפָ קֹום־ֶאת ׁשֶ  ַהּכֹל־ֶאת וּ לּ כִּ  ַהּמָ
רּור ַ�ד יִתי ְלךָ  ְוָאִביא, ְמַ�ט ָנא ןּתֵ ַהְמ . "ָהַאֲחרֹון ַהּפֵ  ֶאל אְוָיצָ , ָ�ִנילֶ  ָאַמר", ִביםַוֲ�ֵר  ְמִזיִנים ַמֲאָכִלים ִמּבֵ

ם ׁשֶ ֹוֵטף ַהּגֶ ֵדי ַהׁשּ ב ָמה־ְזַמן רְלַאַח . ְרחוֹ אוֹ ־ִעם ְלֵהיִטיב ּכְ ָידוֹ , ְוָחַזר ׁשָ ּבְ ׁשֶ דּוׁש  ַסל ּכְ ַמֲאָכִלים ּגָ , ָלרֹב ּבְ
ֵדי ָהאֹוֵרַח ־ַ�ל ָ�ַמדוְ  ְרתוֹ  ּכְ ָכל ּמוֹ ִע  ּוְלֵהיִטיב ְלׁשָ ְדָרׁש ־ּבְ כִּ , ַבעְוׂשָ  ֶהָ�ִני ָאַכל. ַהּנִ  תוֹ ּדָ ְס�. ־ֶאת הלָּ ּוְכׁשֶ

ׁש  ּקֵ ה ְמֵהָרה ַ�ד אּוָלם, ַהּבֶֹקר אֹור דַ�  קֹוםּמָ בַּ  ִליׁשֹן ּבִ ּלָ י, לֵא ְמ ְח ַר יְ  ר' ּגִ ם ּכִ ה ּגַ נּוָיה ִמּטָ  לֹא ַאַחת ּפְ
בֵ  נֹוְתָרה ים ָהאֹוְרִחים בֶק ֵ�  ָהַאְכַסְנָיה־תיּבְ נוּ  ָהַרּבִ ּלָ יתוֹ ־לֶא  לֵא ְמ ְח ַר יְ  ר' ָיָצא ׁשּוב. ּבוֹ  ׁשֶ ה ִעם ְוָחַזר, ּבֵ  ִמּטָ

ר ּוְבָידוֹ , מוֹ כְ ׁשִ ־ַ�ל יַ� . ֶכֶסתוָ  ּכַ ה־ֶאת לֵא ְמ ְח ַר יְ  ר' ִהּצִ ּטָ ָסמּוךְ  ַח ֵר וֹ אלָ  ַהּמִ ּנּור ּבְ הְוַה , םַח ַה  ַלּתַ ם ּלָ  ִנְרּדַ
ב ַח ֵר וֹ ְוָהא, אֹור ַהּבֶֹקר. ְיִגיָ�ה ֵמרֹב ַמֵהר־ִחיׁש  ּלוֹ ־ֶאת ְוָתַבע ׁשָ ֲארּוַחת ֲאִני ץָחֵפ : "ׁשֶ יָ�ה ּבֶֹקר־ּבַ ּבִ ", ַמׂשְ

ְ בַּ  ָצאיָ  לֵא ְמ ְח ַר יְ  ר'וְ  יתׁשּ יתוֹ ־לֶא  ִליׁשִ ֵדי, ּבֵ ֲ�בּורוֹ  ְלַהְמִציא ּכְ ָק  יםַמֲאָכלִ  ּבַ ְרצֹונוֹ  תאוֹ ּוַמׁשְ  ְלַאַחר ְוַגם. ּכִ
ַהֵהלֶ  ּנוּ  ְוָדַרׁש  ְמזֹונוֹ ־ֶאת הלָּ כִּ  ךְ ׁשֶ נוֹ  יֵא וּ ׂשּ נִ  אֹותְלהֹוצְ  ֲהגּוָנה ְנָדָבה ִמּמֶ  ֲאִפּלוּ  לֵא ְמ ְח ַר יְ  ר' הֹוִציא לֹא, ּבְ

ל ַאַחת הִמלָּ  יו ְטרּוְנָיה־ׁשֶ יַט  ָ�ִנילֶ  ְוֶהֱ�ִניק, ִמּפִ ְסּפוֹ  בִמּמֵ ֵסֶבר ּכַ ִנים ּבְ ׁש . ָיפֹות ּפָ ּקֵ  םְלַקיֵּ  לֵא ְמ ְח ַר יְ  ר' ּבִ
אֹוְרחוֹ  ין ְלָוָיה תוַ צְ ִמ  ּבְ ּדִ א, ּכַ ַה  ֶאּלָ הׁשֶ זֹון ָיָצא ּלָ ִחּפָ ִית ּבְ ן ְוֶנֱ�ַלם, ֵמַהּבַ ְלִאי וְ  ֶרַגע־ּבִ ֹאֶפן ּפִ   . ֶנֱ�ָלםּבְ

ה יַ�  ְוִהּנֵ ב לֵא ְמ ְח ַר יְ  ר' ץלַ ֱא נֶ  ּבוֹ , ַהְמיָֹ�ד ַהּיֹום ִהּגִ ְר  ְלִהְתַיּצֵ ִמׂשְ ָבא ֵדיּבְ קֹום. ַהּצָ  ֶזה, ָאָדם ָהָמה ַהּמָ
א ְוֶזה יֹוֵצא ָרָאה, ּבָ ַמן לֵא ְמ ְח ַר יְ  ר' ּוְכׁשֶ ַהּזְ ָ לַ  הלֶ כָּ  ׁשֶ ב, ְואׁשּ ֵ ת ִהְתַיׁשּ ִפּנַ ַקע ַהֶחֶדר ּבְ ָמָרא ְוׁשָ ּגְ ה ּבַ ַטּנָ  ַהּקְ
ִע  ְמָ�ה ּוְלֶפַתע, ַרב־ְזַמן ָ�ַבר. ּמוֹ ׁשֶ ִריָאה ִנׁשְ א"! ביֶּ לַ יקוֹ נִּ ִמ  לֵא ְחְמ ַר יְ : "ַהּקְ ַמע לֹא לֵא ְמ ְח ַר יְ  ר'ׁשֶ  ֶאּלָ  ׁשָ

ִריָאה־ֶאת ללָ כְּ  ל ָהָיה ּוַ� קׁשָ  ןכֵּ ׁשֶ , ָהָרָמה ַהּקְ ּלוֹ ־ּכָ ָפָני הכָ בוּ ּסְ ַה  ְגָיהּס. בַּ  ּכ. ּלְ ה ָרהזְ ָח  ִריָאהּקְ ַה . וׁשֶ ִנּיָ ְ ׁשּ  ּבַ
ית ִליׁשִ ְ ִקיד רְלַאַח  ְוַרק, ּוַבׁשּ ַהּפָ ֶאָחד לֵא ְמ ְח ַר יְ  ר' ִהְתַנֵ�ר, ִנְמֶרֶצת ָלהְלָט ַט  ְוִטְלְטלוֹ  ּבוֹ  ָאַחז ׁשֶ ב ּכְ ָ  ַהׁשּ

יב ,קחוֹ ֵמָר  ִחּיּוב ְוֵהׁשִ ַצע הַמ ". ּבְ ֶזה ט'יְס ִד מוּ לְ 'ַת בְּ  ָלנוּ  ּבֶ ּכָ יו־ֶאת הָד ֲ� וַּ ַה  רֹאׁש  הוָ ֶהֱ� "? ׁשֶ ָרָאה ּפִ ׁשֶ  ֶאת ּכְ
ִעיר ָפָניו הּוִדיַהיְּ  ַהּצָ ּלְ נֶּ  ְלַאַחר, ׁשֶ י רַק ֱ� ׁשֶ ֹקש/ִ ְלמּודוֹ  ּבְ יׁש  ִמֵהר ְוהּוא, ִמּתַ ְחרּור בּתַ ִמכְ  לוֹ  ְלַהּגִ ָבא ׁשִ . ֵמַהּצָ

ע" יק לוֹ  ָאַמר", ְלךָ  ּדַ ּדִ ב ְלַאַחר ,אנָ ְר ַמ וֹ ּק ִמ  ַהּצַ ִהְתַיּצֵ ֵדי ְלָפָניו ּובׁש  ׁשֶ ֵ ְלבַ  ּכְ תוֹ  ַ�ל לוֹ  רׂשּ ּלָ א. יָ�ה ּגְ ְפּתִ , ַהּמַ
י" ַמִים־ִמן ּכִ ָ יֹון ְלךָ  ֶהֱ�ִמידוּ  ַהׁשּ ה ִנּסָ ל ָקׁשֶ ָ�ַמְדּתָ  ּוְלַאַחר. אֹוְרִחים ַהְכָנַסת ׁשֶ  תּוִבְמִסירוּ  בּוָרהגְ בִּ  ּבוֹ  ׁשֶ

מוּ , ֶנֶפׁש  ךָ  ִהְתַקּיְ ְבֵרי ּבְ ַהְמַקבֵּ  ל"ֲחזַ  ּדִ ּנוּ  ַמֲ�ִביִרים, ּתֹוָרה־עֹל ָ�ָליו לׁשֶ ֶרךְ  ְועֹל תכוּ לְ ַמ ־עֹל ִמּמֶ �".ֶאֶרץ־ּדֶ

  
 
 

ְבֵרי ים ָהאֹור ִמּדִ דֹוׁש  ַהַחּיִ ה ַ�ל ַהּקָ ָרׁשָ   ַהּפָ
ם ה־ּגַ ן ַאּתָ ּתֵ ָיֵדינוּ  ּתִ ה - (י, כה) ּבְ ַאל אֹולׁשָ  ֵאיךְ  ,ָקׁשֶ  ִיׁשְ

זּוי ֵמִאיׁש  יםִק ֱאלֹ  יִזְבֵח  ה' ֶ"ֶבד ר ,ָטֵמאוְ  ּבָ יו ֵהִרים ֲאׁשֶ  ּפִ
ָרֵאל ׁש וֹ דְק בִּ  ֶזַבח ה'ַל  ץֶפ ֵח ַה  .ָנְכִרי ֱהיֹותוֹ  ַ"ל ףנֹוָס  ,ִיׂשְ  ּבְ

ִעים ָאְמָרה ַגםֲה וַ  ?ְרׁשָ  ְוַרק ַאךְ , ְלַרּבֹות ִאיׁש  ִאיׁש  ּתֹוָרה ׁשֶ
ֹאל לֹא ּנוּ  ִלׁשְ ְבֵרי ָאֵכן. ִמּמֶ י ּדִ ק םָחָכ  ּפִ ְקּדֵ ְלׁשֹונוֹ  ּדִ  ְוָאַמר ּבִ

ינוּ ְו  ָהָיה, ָ�ׂשִ א ,ֱאלֵֹקינוּ  ה'ַל  ַלֲ"ׂשֹות לֹוַמר לוֹ  ׁשֶ  ֶאּלָ
הּוא לֹוַמר נוּ וְּ ּכַ ְת נִ  ן ׁשֶ ָיָדם ִיּתֵ  ִחיםבָ זְ ִל  ָהָראּוי ִמְקֶנה ּבְ

ה ַוֲאַנְחנוּ  א ,נוּ ֵמ ְצ ַ"  ְלצֶֹרךְ  ֱאלֵֹקינוּ  ה'ַל  ַנֲ"ׂשֶ הּוא ֶאּלָ  ׁשֶ
ָנה ָלֶהם ַיְמִציא קוּ  ַמּתָ ּפְ ְסּתַ ּיִ הִמּמֶ  ׁשֶ   :ה'ַל  ְלִזְבֵחיֶהם ּנָ

יֶּ  ֲהַגם ,רּוׁש ּפֵ  -  (יא, ד) 'ְוגוֹ  יֹוֵצא ֲאִני ה ִלי ׁש ׁשֶ ּמָ ְרִתים ּכַ , ְמׁשָ
י־ַ"ל־ַאף ַ"ְצִמי ֲאִני ֵכן־ּפִ תֹוךְ  ֵאֵצא ּבְ ַ"ם .ִיםִמְצָר  ּבְ  ְוַהּטַ

ּתֵ ִל  ִנים תבַּ ְלִח  ַאַחת, ִסּבֹות יׁשְ ְהֶיה ַהּבָ ּתִ  ְיִציָאָתם ׁשֶ
יב',  .ּוְבַ"ְצמוֹ  ְכבֹודוֹ בִּ  ָידוֹ ־ַ"ל  ַמְבִחין ַמְלָאךְ  ֵאין ּכִ

דֹוָלה ַהַהְבָחָנה ּנֹוָצ  הּוא ִמי ַהּגְ ה רׁשֶ ּפָ ל ִראׁשֹוָנה ִמּטִ  ׁשֶ
ּקָ  ָאָדם ּיִ ם אֵר ׁשֶ ן־ּגַ כֹור ּכֵ הּוא ֲהַגם ,ּבְ ֶטן ְוג' ב' ׁשֶ  זּוַלת ,ַלּבֶ
יר הּוא־ךְ וּ רבָּ  ַהּבֹוֵרא הּוא ,ַהּיֹוֵצר הּוא ּפֹותַה  ַמּכִ ּצָ  ּטִ  רׁשֶ

כֹור יִמ וָ  ִמי   :ַהּבְ
ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ן עֹוד - )יא, ז( ְוגוֹ  ּוְלֹכל ּבְ ּוֵ י ,לוֹ  ִלְרֹמז ִנְתּכַ  ּכִ

ְוָקא ְהיוּ  קֹוםָמ בְּ  ּדַ ּיִ ל ׁשֶ ֵני ּכָ ָרֵאל ּבְ רּוׁש  ,ִיׂשְ ם ּפֵ ּלָ  ַיַחד ּכ2
ָרֵאל ִיְהיוּ  ֶלב ֶיֱחַרץ לֹא - ִיׂשְ י ָהאֹות ךָ ְל  ֶזה ,'ְוגוֹ  ּכֶ  רזָ  ֵאין ּכִ

ם ִיְהיוּ  לֹא ִאם ֲאָבל .םּתָ ִא  ּלָ ֵני ּכ2 ָרֵאל ּבְ יֵניֶהם ְוִיְהֶיה ִיׂשְ  ּבֵ
ֶלב ֶיֱחַרץ - י ִמְצִר  ִאיׁש  י ,ָלַמְדּתָ  אָה  .ְלׁשֹונוֹ  ּכֶ  םׁשָ  ֶאהָר יֵ  ּכִ

ִחית ָנה, ַמׁשְ ּוָ י לוֹ  לֹוַמר ֶזהבָּ  ְוַהּכַ  ָמהְר ָ"  ּתֹוִעיל לֹא ּכִ
ֲה  ,ֵלטְלִהּמָ  כֹורֹותבְּ ַל  אוּ  ַגםׁשֶ ְתַחּבְ ּיִ כֹורֹות ׁשֶ ְצִרים ַהּבְ  ַהּמִ

ין ָרֵאל ּבֵ ְלטוּ  לֹא ,ִיׂשְ ֶאְמָצעּות ִיּמָ   :ל"ַרזַּ  ָאְמרוּ  ְוֵכן, ֶזה ּבְ
�בּורֲ ָרַמז אּוַלי -  (יג, ח) ֶזה ּבַ ֵתַבת ׁשֶ  ֹותְצ ִמ  ב"י ֶזה ּבְ

ַחג ָהְרׁשּוִמים ַסח ּבְ ָבִרים ג', ַהּפֶ ה ַסחּפֶ  ּדְ , רֹורּוָמ  ַמּצָ
ָדה  רּפַ ְס ִמ ּכְ  ב"י ֲהֵרי, ּוב' א' יֹום ְוִקּדּוׁש , ַהַחג ְיֵמי ְוז', ְוַהּגָ

�בּור אֹוְמרוֹ  ְוהּוא, ה"זֶ ֲ ה ֶזה ּבַ  ַהַחג ְיֵמי ז'ׁשֶ  ַגםֲה וַ , 'ְוגוֹ  ָ�ׂשָ
ְריַ  ןְלִעְניַ   :ֹותְצ ִמ  ז'ְל  ִנְמִנים ֵאיָנם ֹותְצ ִמ  ג"ּתַ

  
  

הביבליוגרף בי' בשבט תשכ"א, נפטר בארץ ישראל 
הנודע ר' חיים דובעריש פרידברג מקראקא, שנודע 
בספריו הרבים והחשובים לתולדות גדולי ישראל 
ומשפחות רבנים, ובייחוד נודע בספרו "בית עקד 
ספרים", בו אסף את שמות רוב הספרים היהודיים 

 - שנדפסו מהמצאת הדפוס בשנת רל"ד ועד תרצ"א 
ו בתולדות אלף במספר. ספריו הנוספים עסק 50

דפוס יהודיים, נוסחאות מצבות, ־גדולי ישראל, בתי
  ספרי יחס ומשפחות רבנים, ומאמרים רבים. 

�  

י"א בשבט, הוא יום לידתו של גאון ישראל הנודע 
רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, בעל ה"חפץ חיים" 
וה"משנה ברורה", אולם נחלקו הדעות באיזו שנה 

תאריך הלידה כותב  נולד ובן כמה היה בפטירתו. את
בנו רבי אריה לייב בקונטרס תולדותיו שכתב, והוא 
משער שם שנולד בשנת תקצ"ט והיה בן צ"ד 
בפטירתו בכ"ד באלול תרצ"ג, ויש מקדימים לשנת 

עת שנכתב ־תקצ"ח והיה בן צ"ה. אולם בכתב
בפטירתו,  105למחרת יום פטירתו, נאמר שהיה בן 

בעשר שנים ממה וכן אמר ה'סטייפלר' שהיה מבוגר 
שסיפרו עליו, אלא שהעלימו את גילו האמיתי 

הרע. שם משפחתו היה כנראה 'פופקא' ־מחשש עין
וכך חתם בתעודות ממשלתיות, וכן במכתב 
שהשתמר בו הוא מבקש אישורי עלייה לארץ 
ישראל לו ולמשפחתו, וכך חתמו בניו, אך כינוהו 
'קאגאן' שהוא תרגום רוסי של השם כהן, שכן 

סיה מהפכים כל אות ה"א לגימ"ל, וכך גם שם ברו
המשפחה 'גלפרין' במקום 'הלפרין', 'געניא' במקום 
'העניא' ועוד. במכתב זה שנכתב בשלהי שנת תרפ"ו, 
נכתב שהוא בן פ"ו שנה ואשתו השנייה בת מ"ח. 
מכל צאצאיו שרדו לאחר השואה רק בני חתנו 

ת מזיווגו השני, רבי מנדל זקס, ומספרים שחזה זא
  שרק מבתו זו יישאר לו שם ושארית.  ,כבר בימי חייו

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ

 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

 
סּוקת ֶא  יו־ָאִחיו ְולֹא־ָראּו ִאיׁש ֶאת־לֹא" ַהּפָ ְחּתָ ֵרׁש ", ָקמּו ִאיׁש ִמּתַ י ּפֵ מּוֵאל ַרּבִ ִ ִמ  ׁשְ ִסְפרוֹ  הבָ ינוֹ ׁשּ  ּבְ
ם" צֹוִפים םיִ ַת ָמ ָר " ׁשֵ יַהִחדּ  ּבְ ת ַ�ל מ"יִר ָה  ּוׁשֵ ִביָאה ֲחֵבִרים תבַ ֲה ַא  ִמּדַ ּמְ ּקּון ִליֵדי ׁשֶ ּדֹות ּתִ י. ַהּמִ  ִאם ּכִ

יֵניֶהם ׂשֹוֶרֶרת ָהַאְחדּות ְוֵאין, ָאִחיו־ֶאת רֹוֶאה ֵאינוֹ  ָהָאָדם יו ִאיׁש  ָקמוּ ־לֹאוְ " ֲאַזי, ּבֵ ְחּתָ  ָהָאָדם - " ִמּתַ
ד הּואׁשֶ  ֹוָתיודּ ּוִמ  ְטָבָ�יו־ֶאת ֹותנּ ׁשַ לְ  ַמְצִליַח  לֹא ְעּבָ ר אּוָלם. ֲאֵליֶהן ְמׁש. ֲאׁשֶ ין ֲהָבהַא  ֵיׁש  ּכַ , ַהֲחֵבִרים ּבֵ

ן ל ְמַתּקֵ ם ּבֹו  ְוָאז, ֹוָתיוִמדּ ־ְוֶאת ַ�ְצמוֹ ־ֵאת ֶאָחד־ּכָ ֹבָתם־ּוְלָכל"ִמְתַקּיֵ מֹוׁשְ ָרֵאל ָהָיה אֹור ּבְ ֵני ִיׂשְ   ".ּבְ
�  

פּותַה  ּתְ ּתַ ַצֲ�רוֹ  ִהׁשְ ל ּבְ ל ַהֲחׁשּוִבים ִמיסֹודֹוֶתיָה  ָתהָהיְ , ֶהָחֵבר תּוְבָצַר  ַהּזּוַלת־ׁשֶ  ַ�ד, קֹוְצק תיבֵּ  ׁשֶ
י ַרּבִ ַ�ם ָאַמר ִמּקֹוְצק לֶמְנּדְ  ְמַנֵחם ׁשֶ ל, ּפַ ּכָ ְתַנאי, ֲאֵחִרים ְלַמַ�ן ְיׁשּועֹות ִלְפעֹל לוֹ ָיכ ָאָדם־ׁשֶ ַרת ּבִ ּצָ  ׁשֶ
ְהֶיה ֲחֵברוֹ  ְבִחיַנת, ִלּבוֹ ־ַ�ד נֹוַגַ�ת ּתִ כָ " ּבִ ֵאין, ְוָאַמר הֹוִסיף ַאךְ ". רצָ  לוֹ  ָצָרָתם־לּבְ ָבִרים ֶזה ׁשֶ  ֵמַהּדְ

ים ּלִ ָצַרת ש/ חֹ לָ  ַהּקַ ִאּלוּ  רוֹ בֵ ֲח  ּבְ ַנְפׁשוֹ  נֹוַגַ�ת ִהיא ּכְ י ְוָאַמר, ּבְ ַרּבִ ַסְנּדֶ ֵמֲא  יךְ ֶהנִּ  ׁשֶ ךְ  ָחׁש  ָהָיה רֶלּכְ  ּכָ
ְכֵאָבם ל ּבִ ַמְרּתוֹ ־ַ�ל ָיִמים ךְ ֶהֱאִרי לֹא ְוָלֵכן, ֵאָליו ַהּפֹוִנים ׁשֶ א, ִמׁשְ לֹש/  ֶאּלָ ׁשָ ִנים ּכְ ְלַבד ּוֶמֱחָצה ׁשָ   .  ּבִ

�  
י ָרֵאל ַרּבִ ְנֶטר ִיׂשְ ף ָהָיה ַסּלַ ּתֵ ּתַ ִסְבלוֹ  ִמׁשְ ל ּוְבַצֲ�רוֹ  ּבְ ל ׁשֶ ָרֵאל ָאָדם־ּכָ ׂשְ ל, ִמּיִ ּדֵ ּתַ  ֶאָחד־ְלָכל ַלֲ�זֹר ְוִהׁשְ
ִפי גּופוֹ , ְלּתוֹ ְיכָ  ּכְ ֹכַח  אוֹ  ּוְבתֹוָרתוֹ  ּבְ ה. תוֹ ָ� ּפָ ׁשְ ַה  ּבְ ָאָדם ַמֲ�ׂשֶ א, אֹוְרָין־רבַּ , ֶאָחד ּבְ ּבָ ַפךְ  ֵאָליו ׁשֶ  ְוׁשָ

ָפָניו ָ�ה, יַרבִּ : "ֲ�רוֹ ְוצַ  יחוֹ ׂשִ  ֶאת ּבְ ָ חּוָקה ַהׁשּ יִתי. ְמֹאד ִלי ּדְ ל רֹוֶאה ְוֵאיִני ֵריָקם ּבֵ ְרָנָסה קֹורְמ  ּכָ ". ּפַ
ף ּתֵ ּתַ י ִהׁשְ ָרֵאל ַרּבִ ַאל ַצֲ�רוֹ בְּ  ִיׂשְ ְלִמיד לֹאֲה וַ : "ְוׁשָ ה םָחכָ ־ּתַ ְהֶיה לֹא ּוַמּדּוַ� , ַאּתָ יד ֵאפֹוא ּתִ ן ַמּגִ  ְוַדְרׁשָ
ְקִהּלֹות ָרֵאל ּבִ רְלִהׂשְ  ְותּוַכל, ִיׂשְ ּכֵ ֶדֶרךְ  ּתַ בֹוד ּבְ הַה  ֶנֱאַנח"? ּכָ יִתי לֹא ֵמעֹוָלם: "ְוָאַמר ּלָ  ְוַאף, ךְ כָ בְּ  ִהְתַנּסֵ

י ֵאין ְעּתִ ה ְלָהִכין נּוָיהּפְ  ּדַ ָרׁשָ יַ� ". ְראּוָיה ּדְ י ִהְרּגִ ָרֵאל ַרּבִ ְעּתוֹ  ֶאת ִיׂשְ  ילַ ֵא  ָנא ׁשּוב: "ְוָאַמר, תֶר ֶ� ְס נִּ ַה  ּדַ
ַכח, ָמָחר י ָלַדַ�ת ְוִתּוָ ָבר ֶזה ֵאין ּכִ ה ּדָ ל ָקׁשֶ ךְ ־ּכָ ב ְלָמֳחָרת". ּכָ הַה  ׁשָ ֹמַ�  ְוִהְתּכֹוֵנן ,ּלָ י ִלׁשְ י ִמּפִ  ַרּבִ

ָרֵא  יׁש  תוֹ ָ� ּתָ ְפ ַה לְ  אּוָלם, ׁש וּ ִלְדר ַרֲ�יֹונֹות לִיׂשְ י לוֹ  ִהּגִ ָרֵאל ַרּבִ י ִיׂשְ ּתֵ ָרׁשֹות ׁשְ רֹות תכוֹ רוּ ֲ�  ּדְ ּדָ  ּוְמס.
טוּ  ַ�ְצמוֹ  ֵהִכין אֹוָתן, ַטַ�ם־בּבְ יִגיָ�ה ּבְ ּנוּ  ָלֵצאת ִניחוֹ ֱה  ְולֹא, הבָּ ַר  ּבִ ָ�ַבר ַ�ד ִמּמֶ  ןנָ נְּ ׁשִ וְ  ֲ�ֵליֶהן ׁשֶ

ָ�ִמים ִפיוֵהיֵטב  ּורֹותגׁשְ  ְוָהיוּ  תדוֹ ָח ֲא  ּפְ ר ָ�ִני אֹותוֹ  ֵהֵחל. ּבְ ָרֵאל ְקִהּלֹות רַאַח  ְלַחּזֵ ַרׁש , ִיׂשְ יםבָּ  ּדָ  ַרּבִ
ָרׁשֹות ֶאת ְפָלאֹות ַהּדְ ל ַהּנִ ּבֵ ּקִ יֵמ  ׁשֶ ָרֵאל ַרּבִ בֹוד ּוְבֶדֶרךְ  ַחתנַ בְּ  לוֹ  ְמצּוָיה ָהְיָתה ּוַפְרָנָסתוֹ , ִיׂשְ   . ּכָ

�  
ר ְלִמיָדיו ֶאָחד ִסּפֵ ל ִמּתַ י ׁשֶ רֹויְ  ִזיְסל ָחהְמ ׂשִ  ַרּבִ יַבת רֹאׁש , אּדָ ּבְ י, ֶחְברֹון ְיׁשִ ַ�ם ּכִ ָ�ה ָקם ּפַ ׁשָ  ַבעׁשֶ  ּבְ

תוֹ  ֶקרבֹּ בַּ  ּטָ ר ִמּמִ ַחְדרוֹ  ֲאׁשֶ יָבה ּבְ ְיׁשִ ּבַ ִקיף, ׁשֶ ַ�ד ְוִהׁשְ ה. ַלַחּלֹון ִמּבַ יָבה רֹאׁש  ֶאת רֹוֶאה הּוא ְוִהּנֵ  ַהְיׁשִ
ִביל הֹולֶ ע ְ ׁשּ לּול ּבַ ית לֶא  ַהּסָ ְדָרׁש ־ּבֵ י, ַהּמִ ַדְרּכוֹ  עֹוֵצר הּוא ְרָגִעים רּפַ ְס ִמ  ּוִמּדֵ ֵדי ּבְ ַמּה . פּוׁש לָ  ּכְ  ּתָ

ְלִמיד ׁש  ַהּתַ א ְוָחׁשַ ּמָ יָבה רֹאׁש  ׁשֶ ְבָרה תוֹ יָא לִ ּפְ  אּוָלם, ֹובטבְּ  ָחׁש  ֵאינוֹ  ַהְיׁשִ ר, ּגָ ֲאׁשֶ  ְרָגִעים רְלַאַח  ּכַ
ָ ְמא.  ִדיםּוִבְצָ�  ִהירּותְמ בִּ  ּפֹוֵסַ�  ָרָאהוּ  רּפָ ְס ִמ  יםׁשּ ֲ�לּוָמה. ָחהוּ נּוְמ  ֲ�ִציָרה ְללֹא, ׁשִ ָרה ַהּתַ  לוֹ  ִנְפּתְ

ר ,רּפָ ְס ִמ  ְרָגִעים רְלַאַח  ֲאׁשֶ ָאָדם ִהְבִחין ּכַ ׁש  רגָּ ב. ְמ  ּבְ ִהְתַנֵהל ְוַחּלָ הּוא ְלִאּטוֹ  ׁשֶ ׁשֶ עוּ  ּכְ , ַמְקלוֹ ־ַ�ל ןׁשָ
ַמֲאַמ  לוֹ  העֹולָ  ִסיָ�הּפְ ־ְוָכל יםר. ְמ  יםצִּ ּבְ ְלִמיד ָיַרד ָאז־אוֹ . ּבִ ר ַהּתַ י ,ְוֵהִבין ָהִעְנָין ְלֵפׁשֶ יָבה רֹאׁש  ּכִ , ַהְיׁשִ

ִגיָ�ה ְלָכל ָרִגיׁש  ָהָיה וֹ בּ לִּ ׁשֶ  יָרה ּפְ ּזּוַלת ֲ�ִקיָפה אוֹ  ְיׁשִ ים ִנְמַנע, ּבַ ְכֵדי, תוֹ יכָ לִ ֲה בַּ  ָהִאיׁש  ֶאת ְלַהְקּדִ  ּבִ
יׁש  ָאָדם הְלַמְרֵא  ַצַ�ר לוֹ  ִלְגרֹם ּלֹאׁשֶ  ּנוּ  ָקׁשִ י ַההֹוֵלךְ  ִמּמֶ ּתֵ ׁשְ ִריאֹות ַרְגַלִים ּבִ  ַ�ְצמוֹ  ְוהּוא, ְוִנְמָרצֹות ּבְ
י הּדֶ ַד ְמ  ֹקש/ִ ַ�ְנּתוֹ ־ַ�ל ּבְ ַה  ְלַאַחר ַרק. ִמׁשְ הׁשֶ ֵני ־ַ�ל ָ�ַבר ּלָ יתּפְ ְדָרׁש  ּבֵ ָנה, ַהּמִ יָבה רֹאׁש  ּפָ   .ְרּכוֹ ְלַד  ַהְיׁשִ

�  
ַ�ם א, ַאַחת ּפַ י גוֹ ְר חוֹ ־ָאִחיו, בוֹ לּ לֶּ ִמ  דוִ ּדָ  יְלַרבִּ  ּבָ ִהְתגּ , רֶק יסוֹ וִ  ִזיקַאיְ  קִיְצָח  ַרּבִ ְכָפר ֹוֵררׁשֶ ׁש , ָקָטן ּבִ  ּוִבּקֵ
ּנוּ  ל ִמּמֶ ּלֵ ְתּפַ ּיִ ה ָ�ָליו ׁשֶ ְזּכֶ ּיִ כְּ  ֹוֵררְלִהְתגּ  ַלֲ�בֹר ׁשֶ ֵדי, ךְ ַר ּבַ ין ֹותיְח לִ  ּכְ ל ִדיםְיהוּ  ּבֵ ּלֵ  יֹום יִמּדֵ  ּוְלִהְתּפַ
ִמְניַ  ָרה ןּבְ י ּבוֹ  ָנַתן. ֲ�ׂשָ ָהָיה ָהַרחּום ּוְבִלּבוֹ , ֵ�יָניו־ֶאת דוִ ּדָ  ַרּבִ ִמּדַ  ןיָּ ְמצ.  ׁשֶ ָרֵאל תבַ ֲה ַא  תּבְ ת ִיׂשְ ׁשַ  ּוְבַהְרּגָ

יִרי ָאִחי: "לוֹ  ָאַמר ַהּזּוַלת ט, ַיּקִ א הּמֶ בַּ  הֵא ְר וּ  ָנא־ַהּבֶ ן ּבָ ָפ ־ּבֶ א הּמֶ ּובַ , ָהֶ�ְליֹון ָהעֹוָלם ֶאל רּכְ ן ּבָ  ִעיר־ּבֶ
ן. םְלׁשָ  א ָהִעיר־ּבֶ ַתן רּוָטהּפְ בַּ ָאְמָנם  ּבָ ּנָ א אּוָלם, ָדָקהצְ לִ  ׁשֶ ּבָ ׁשֶ  ֹורּק ִמ  ְוקֹוֵפא ְוָרֵ�ב ָצֵמא, ָ�ִני ךְ לֶ ֵה  ּכְ

ן לֶא  ָפר־ּבֶ ל ֲהֵריהוּ , ַהּכְ ּנוּ  ְמַקּבֵ יל ִמּמֶ ְבׁשִ יל ּתַ ּנּור ְלַיד ֶאְצלוֹ  םִמְתַחּמֵ  ְוהּוא, ַחם ֶקהּוַמׁשְ  ַמְהּבִ  ַהּתַ
ל ּה ָמ וּ צּ ִע בְּ  קּסָ ַהּמ.  ֶלג סּוַפת ׁשֶ יָאה ׁשֶ ַדאי לֹא ַהִאם. ַמְקּפִ ֵאר ְלךָ  ּכְ ָ ִביל ְלִהׁשּ ׁשְ ךְ  ּבִ   "? ָפרכְּ בַּ  ֹוֵררְלִהְתגּ וּ  ּכָ

�  
ר ְלִמיָדיו ֶאָחד ִסּפֵ ל ִמּתַ י ׁשֶ ַלִים ַהֲחֵרִדית ָהֵ�ָדה ד"בַ ֲא גַּ  ,ְנדְפַריְ  ַאְרֵיה הש/ֶ מֹ  ַרּבִ ירּוׁשָ ָרָאה, ּבִ ַ�ם ׁשֶ  ּפַ

יַצד יר ֶאָחד ָאָדם ִנְכַנס ּכֵ ע נוֹ בְּ ־ֶאת ְלָפָניו ְלַהְזּכִ ְפּגַ ּנִ ְתאּוַנת ׁשֶ ָרִכים ּבִ ַה  ַלְמרֹותוְ  ,ּדְ הׁשֶ ר ּלָ י ִסּפֵ  ּכִ
ר ְרֶאהנִּ כַּ  ּבָ ְפִציָ�ה ְמד. ה ּבִ ְלַבד ַקּלָ ָניו ְורוּ ָח , ּבִ ל ּפָ י ׁשֶ ׁשּות ,ידּסִ כַּ  ַאְרֵיה הש/ֶ מֹ  ַרּבִ  ֵהיֵטב הָר כְּ נִ  ַהִהְתַרּגְ
ד ָנהָפ וּ , יולָ ָ�  ּפֹךְ  ִמּיָ יַח  ִלׁשְ ְרֵקי ִמיַרתֲא בַּ  ׂשִ ים ּפִ ִהּלִ ֶלד ִלְרפּוַאת ּתְ פּות ִכיבְּ  ִמּתֹוךְ , ַהּיֶ ּתְ ּתַ ַצֲ�רוֹ  ְוִהׁשְ   .ּבְ

�  
חּוֵר  דָח ֶא  יַבת יִמּבַ יןְטׁשִ  ְיׁשִ ְתקּוַפת, ּבִ ל תוֹ נָּ ה. כְּ  ּבִ י ׁשֶ רּוךְ  ַרּבִ ֵניאֹוְרסֹון עֹוןְמ ׁשִ  ּבָ רֹאׁש  ׁשְ יָבה ּכְ , ַהְיׁשִ

ַ�ם ָנַפל קֹום ּפַ בֹוּהַ  ִמּמָ יָבה ּגָ ְיׁשִ ָרה־רּסַ ח. ְמ  ְונֹוַתר ּבַ ִפיָלה ֵמָ�ְצַמת ַהּכָ חּוֵר . ַהּנְ יָבה יּבַ  ִהְרּבוּ  ַהְיׁשִ
ל ּלֵ חּור ִהְתעֹוֵרר ִיםַמ ׁשָ  יְבַחְסֵד וּ , תוֹ ָא פוּ ְר לִ  ְלִהְתּפַ ה. ִלְרפּוָאה ָזקּוק ָהָיה ֲ�ַדִין אּוָלם, ַהּבָ  רֹאׁש  ִצּוָ
יָבה יךְ  ַהְיׁשִ ל ְלַהְמׁשִ ּלֵ ל ֶאת ְולֹוַמר, תוֹ ָא וּ פְר לִ  ְלִהְתּפַ בַּ  ְרִביִעי ֵסֶפר ּכָ יםּתְ ׁשֶ ת רַאַח  ִהּלִ ִפּלַ  ִמְנָחה ּתְ

ָבר, ַ�ְרִביתוְ  ךְ  ְוַהּדָ ִיץ 'ְזַמן' ָכלבְּ  ִנְמׁשַ ְמרּוַצת. ַהּקַ קּוָפה ּבִ ים ִמיַרתֲא בַּ  ִרְפיֹון ָחל, ַהּתְ ִהּלִ  קלֶ ְוֵח  ַהּתְ
ְלִמיִדים ית יֹוְצִאים ָהיוּ  ֵמַהּתַ ְדָרׁש ־ִמּבֵ ְזַמן ַהּמִ ים ִמיַרתֲא  ּבִ ִהּלִ ָבר. ַהּתְ  ְלרֹאׁש  ְמֹאד ִהְכִאיב ַהּדָ

יָבה ִמים דַח ּוְבַא , ַהְיׁשִ עּורַה  ְלַאַחר, ַהּיָ ִ ָלִלי ׁשּ ר, ַהּכְ ּבֵ ךְ ־ַ�ל ּדִ ְכֵאב ּכָ ֵכן: "בַר  ּבִ בׁשֶ , ֲהִיּתָ ָרֵאל ּלֵ  לֹא ִיׂשְ
יׁש  ָצַרת ַיְרּגִ ֵדי ַ�ד, רוֹ בֵ ֲח  ּבְ ּלֹא ךְ כָּ  ּכְ ַמּנוֹ  ָלֵתת יּוַכל ׁשֶ ָ�ה ֶרַבע ִמּזְ ים ִמיַרתֲא לַ  ׁשָ ִהּלִ   !"?ִלְזכּותוֹ  ּתְ

�  
  

ךְ  אַקּדִ  אָב ּסָ 'ַה  ָהָיה ּכָ י 'יׁשָ ָרֵאל ַרּבִ סּוק־ֶאת ּדֹוֵרׁש , ין'ֵמרּוזִ  ִיׂשְ ֵני ּוְלֹכל" ַהּפָ ָרֵאל ּבְ ֶלב־ֶיֱחַרץ לֹא ִיׂשְ אן, נּוןְוׁשָ  ָחרּוץ ׁשֹוןִמּלְ ' ֶיֱחַרץ": 'ְלׁשֹנוֹ  ּכֶ ל ִיְלַמד ּוִמּכָ  ֶאָחד ּכָ
ֵני ָרֵאל ִמּבְ ּלֹא, ִיׂשְ ׁש  ׁשֶ ּמֵ ּתַ ָלׁשֹון ִיׁשְ ה ּבְ ֵדי, ַהּזּוַלת ִעם רוֹ ּבְ ַד ּבְ  הנָ נוּ ׁשְ וּ  ַחּדָ ּלֹא ּכְ עוּ  ׁשֶ ְכבֹודוֹ  ִיְפּגְ א. ּבִ ךְ  ָהַרךְ  בּלֵ ּכַ  - " ְלׁשֹונוֹ  ֵלב־ּכְ " ֶאּלָ ּתַ  ּכָ ׁש ִיׁשְ ה ָלׁשֹוןּבְ  ּמֵ  ...ַרּכָ

  
ה ִה  ֶאָחדּבְ  ַמֲ�ׂשֶ הַה  אּוָלם, דּבָ ְכ נִ  ְסכּום ַלֲחֵברוֹ  הָו ְל ׁשֶ  ּלָ

ק ַהֲחִזיר ַרב ְזַמן ִהְתַחּמֵ ט, תוֹ ָא ָו ְל ַה  ֶאת ִמּלְ ּמֵ ּתַ  ְוִהׁשְ
ָניו ֵדי  ִמּפָ ּלֹאּכְ ע ׁשֶ ּנוּ  ִיְתּבַ ם יֹוְדִעים. "חֹובוֹ ־ֶאת ִמּמֶ  ַאּתֶ
 �ֵני וּ וּ ִנְצַט  ַמּדּוַ ָרֵאל־ּבְ ֹאל ִיׂשְ  ֵרֵ�הוּ  ֵמֵאת ִאיׁש  ִלׁשְ
ה ָ ֵל  ְרעּוָתּה  ֵמֵאת ְוִאׁשּ ֶטֶרםּוְכֵלי ָזָהב,  ֶכֶסף־יּכְ  ָיְצאוּ  ּבְ

ְצַרִים ַאל"? ִמּמִ הַה  ׁשָ ִחּיּוְך  ּלָ יְך , ֲחֵבָריו־ֶאת ַמר ּבְ : ְוִהְמׁשִ
ֵני" ּדֶ  ִמּפְ ַהּנֹוֵטל ָהעֹוָלם ְך ֶר ׁשֶ ַבר ׁשֶ ַהׁשְ  ָמה־ּדְ  אוֹ  ָאָלהּבְ

ַהְלָוָאה ֵדי, רֵת וֹ י ְלָפָניו ִמְתָרֶאה ֵאינוֹ , ֵמֲחֵברוֹ  ּבְ ּלֹא ּכְ  ׁשֶ
יב ִיְצָטֵרְך  ּלוֹ ־ֶאת לוֹ  ְלָהׁשִ יָון. ׁשֶ ַה  ּוִמּכֵ ּבָ ׁשֶ  ָרָצה לֹא ה"ּקָ

ֵני ּבְ ָרֵאל־ׁשֶ ה, ְלִמְצַרִים ָיׁשּובוּ  ִיׂשְ  ְך פֹ ֲה ַל  ֲ�ֵליֶהם ִצּוָ
  "...םְלׁשָ  ְלעֹוָלם ֵאפֹוא ָיׁשּובוּ  אְולֹ ֲאֵליֶהם,  חֹוב־ְלַבֲ�ֵלי

  

  

  
ּמָ  ס ָהָרִגיל ןַהּסִ ְדּפָ יםּבַ  ַהּנִ ׁשִ ּמָ סֹוף ח) ת ּבְ ָרׁשַ , אּבֹ  ּפָ
סּוֵקי ןְלִמְניַ  ה ּפְ ָרׁשָ , ה"ק נוֹ יָ נְ ּמִ ׁשֶ " הִיְמנָ : "הּוא, ַהּפָ

ם ֶרֶמז ּוָמְצאוּ  ם־ַ�ל ֶזה ְלׁשֵ נּוִיים ׁשֵ ל ַהּמְ  ןָקְרּבַ  ׁשֶ
ַסח רׁשֶ  ַהּפֶ ְזּכַ ה ּנִ ָרׁשָ ּפָ כֹור ָהָיה הְוִיְמנָ , ּבַ ל ַהּבְ  רׁשֵ ָא  ׁשֶ
ז כֹור־ָכל ִלי־ׁש ּדֶ ַק " תׁשַ ָר ּפָ  ַ�ל ּוְמַרּמֵ ּבַ " ּבְ הּפָ ׁשֶ . ָרׁשָ
ּמָ  אּוָלם מּוּהַ  ןַהּסִ סּוִקים ו"ק ֵיׁש  ןּכֵ ׁשֶ , ּתָ ה ּפְ ָרׁשָ ּפָ  ּבַ

ל ַהּכֹוֵלל ןּמָ ּסִ ַה ֵמ  עֹוֶלה ְוֵכן, ה"ק ְולֹא ל ׁשֶ ּמַ  ּכָ  ׁש ח)
הּוא מֹותׁשְ  סּוִקים ז"ֶר ֶא  ׁשֶ ֵכן. ּפְ ּבֹון ְוִיּתָ ֶחׁשְ �ל ׁשֶַ  ּבַ

ּמָ  ת ְוֵכן, ַהּכֹוֵלל ִעם ָהָיה ִניםַהּסִ ָפָרׁשַ ת ַצו ּבְ  ּוְבָפָרׁשַ
ָחֵסר יקּוֵד ּפְ  ּמָ  ֶאָחד ׁשֶ ֶהן ַהּמּוָבא ןַלּסִ ל ֶזה ִמְנָין. ּבָ  ׁשֶ
סּוִקים ו"ק ם הּוא, ּפְ ת ּגַ ָפָרׁשַ ּמָ  םְוׁשָ  דֹתְל ּתוֹ  ּבְ  ןַהּסִ

ת ְוֵכן, וֹ "ּל �)  הּוא ָפָרׁשַ ׁש יִּ ַו  ּבְ ּמָ  םְוׁשָ  ּגַ  הּוא ןַהּסִ
ְלֵא  ם ִאיִריַהּמְ  ָנַתן ֶזה ןְוִסּמָ , ל"ְיַהּלֶ ת ּגַ  דֹתּתֹוְל  ְלָפָרׁשַ

ֵתנוּ ְלָפ  ְוַגם ת, ָרׁשָ ָרׁשַ ֱאֶמת ְוהּוא, אּבֹ  ּפָ . ו"ק ןִמְניַ  ּבֶ
ְלֵאל ר ְיַהּלֶ ְזּכָ ִד  מ) ִמים ֵריְב ּבְ ים ְקַנזן ֶב ּכְ  ַהּיָ , ְוֵיׁש ְמָפְרׁשִ

הּוא ּתוֹ  םׁשֵ  ׁשֶ ה ִאׁשְ ִנּיָ ְ ל ַהׁשּ ן בֵל ּכָ  ׁשֶ ה.   ־ּבֶ ּנֶ   ְיפ)

  

וֹ  ִקְרּבֽ ה ּבְ י ֵא�ּלֶ ֹתַת� י ֹאֽ ִת� ַ�ן ׁשִ     (י, א) ְלַמ�

ַבת ֶאת ְטִעיםְלַה  ֵיׁש  י ּתֵ ִת� ַרע ׁשִ ּנּוי הּוא ןּכֵ ׁשֶ , ִמּלְ  ּכִ
גּוף ַהְטָ�ָמה ֲאָבל, יָמהׂשִ  ׁשֹוןִמּלְ  רַהְמַדּבֵ  ּבְ �יל ּבְֵ  ִמּלְ
ן ְוִנְמָצא, ְנֵקָבהִל  ִצּוּוי הּוא יִתי : ְך "נַּ ּבַ  ַמִיםֲ� ּפַ  ּכֵ � ׁשִ

ִים �ֳהָר ֹוְך ָצֽ ת# ְך ּבְ � �ִיל ִצּלֵ ְך  ה,יָ ְע יׁשַ ּבִ  ַכּלַ % ִתי ִלּבֵ # ׁשִ
�ה  ִיְרְמָיהַלְֽמִסּלָ יֶהן ,ּבְ ּתֵ   צר הסימנים)או( .ִלְנֵקָבה ִצּוּוי ּוׁשְ

�  
יו יׁש ֶאת־ָאִח� ּו ִא# א־ָרא(     (י, כג) לֹֽ

בֹות וּ  ַהּתֵ א־ָרא( ַטַ�ם לֹֽ ִים ּבְ ְרׁשַ  ל"ֲחזַ  ְלִדְבֵריז ּמֵ ְלַר , ּגֵ
�תַ ׁשְ ּבִ תַמ  ׁשֶ ְך  ּכַ ֵני ִנְכְנסוּ , חֹש3ֶ ָרֵאל ּבְ י ִיׂשְ  ְלָבּתֵ

ְצִריִּ  לֶאְצָלם  ְוָראוּ  יםַהּמִ ׁש  הַמ  ּכָ ּיֵ בֹות ָלֶהם ׁשֶ ּתֵ  ּבַ
ָרֵאל ִלְבֵני ןּכֵ ׁשֶ , ְטמֹוִנּיֹותּמַ ּוַב   ָיְכלוּ  ְולֹא, אֹור ָהָיה ִיׂשְ

ְצִריִּ  יָתם אֹוָתם ְלָגֵרׁש  יםַהּמִ ִזים ֶזהָל ְו , ִמּבֵ  ְמַרּמְ
 �ָ נַּ  ִמיםַהּטְ ּבַ  ְרִביִעי חמ) יו בֹותּתֵ ׁשֶ יׁש ֶאת־ָאִח� , ִא#

ָראוּ  ֶ  הַמ  ֶאת ׁשֶ אֹוְצרֹוֵתיֶהם ְורֹוֵבץ חנָּ ּמ) ׁשּ   זה השער)(. ּבְ
�  

ּצֹות*  ם+ ֶאת־ַהּמַ ַמְרּתֶ     (יב, יז) ּוׁשְ

ַזְרָקא ז, ּבְ ל ְלַרּמֵ ּכָ ִלים ְזַמן־ׁשֶ ַגְלּגְ ּמְ ה ֶאת ׁשֶ  ֵאיָנּה  ָהִעּסָ
ז לגֹּ ְוַהּסֶ . ָרהזָ ֲח ַו  ְזִריָקה ׁשֹוןְל  ְוַזְרָקא, ְחֶמֶצתַמ   ְמַרּמֵ
ֵליל הָו ְצ ִמ  ַמּצֹות לֹש3ׁשְ ִל    תפוחי חיים)(טֹוב. ־יֹום ּבְ

�  
ֹות ה�  ל־ִצְבא� ּו ּכָ ִים 'ָי�ְצא� ֶרץ ִמְצָרֽ   (יב, מא)   ֵמֶא�

ַבת וּ  ּתֵ ַטַ�ם ָי�ְצא� בּור מוֹ וּ גּ ְר ּתַ ׁשֶ  ִבירּתְ  ּבְ ז, ׁשָ  ּוְמַרּמֵ
ִפי, ֲ�ָנָוה־ַ�ל ָאְמרוּ  ּכְ ְזכּות ל"ֲחזַ  ׁשֶ ּבִ  לוּ ִנְגֲא  ָהֲ�ָנָוה ׁשֶ

ָרֵאל ְצַרִים ִיׂשְ ָרֵאל וּ ִנְצַטוּ  ןֵכ ָל ְו , ָיְצאוּ  ּוִבְזכּוָתּה  ִמּמִ  ִיׂשְ
ַה  ֵאזֹוב ָלַקַחת ַסח ןָקְרּבַ  ֶאת ְקִריָבםּבְ ִמְצַרִים ַהּפֶ , ּבְ
הּוא ִאיָלנֹות לָפ ׁשָ  ׁשֶ ז ּבָ     המאיר לארץ)(. ֲ�ָנָוה־ַ�ל ּוְמַרּמֵ

ׁש  ְדּגָ  מ)
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