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ה  ַמע ִיְתרֹו ֹכֵהן ִמְדָין ֹחֵתן ֹמש�ֶ ׁשְ   ) יח, א(ַוּיִ

י א ְיֶחְזֵקאל ַרּבִ ַרּגָ ִ ִמ  ׁשְ עּוָריו ָרִגיל ָהָיה הבָ ינוֹ ׁשּ ֵח  ִמּנְ ֵני ֶאת רְלׁשַ יֵקי ּפְ , רוֹ דוֹ  ַצּדִ
ָאְמרוּ  ַ�ד ָמתוֹ  ָ�ָליו ׁשֶ ׁשְ ּנִ ְנֹסַ�  ֵמָהאֹוִתּיֹות ִהיא ׁשֶ ִדיר נֹוֵסַ�  ְוָלֵכן, ן'רֹ ָהָא  'ּבִ  ּתָ

יִקיםצַּ לַ  ַ�ם. ּדִ ְמהוּ  ּפַ ָפָניו ּתָ ךְ ־ַ�ל ּבְ ֲהֵרי, ּכָ ל ּה לָ ֳה ֵמָא  ָמׁש  לֹא ֵמעֹוָלם ׁשֶ  ׁשֶ
תְלכַ  ָרָאה ּוָמה, ֹוָרהּת  ים ַרְגָליו ּתֵ ְרַחּקִ ק ְולֹא ַלּמֶ ּפֵ יָבה ִהְסּתַ יׁשִ  ַ�ל ָאֳהלוֹ בְּ  ּבִ

ְלֵת  יב, ַהּתֹוָרה יּדַ ְרׁשוּ  ל"ֲחזַ : "ְוֵהׁשִ סּוק־ַ�ל ּדָ ַמעיִּ 'וַ  ַהּפָ ְ  הַמ  -  'ְתרוֹ יִ  ׁשְ  מּוָ�הׁשּ
ַמע מּוּהַ  ִלְכאֹוָרהוְ . ֲ�ָמֵלק' ּוִמְלֶחֶמת ףסוּ ־םיַ  ְקִריַ�ת? ּוָבא ׁשָ ין ַמּדּוַ� , ּתָ  ִהְמּתִ

ם ְקִריַ�ת ְוִכי, ֲ�ָמֵלק ִמְלֶחֶמת רַאַח  ַ�ד ְתרוֹ יִ  ּה  ַהּיָ ה ֵאיָנּה  ְלַבּדָ  ּה יָּ ּדַ  ַמְרִעיׁשָ
ֵדי ָלל  ּוַמּדּוַ� ? ְוָלבֹוא ְלִהְתעֹוֵרר ּכְ  לוֹ ָיכ ָהָיה לֹא ְוִכי, הש/ֶ מֹ לְ  ָלבֹוא ָצִריךְ  ָהָיהּכְ

ל ִמְד  יֹותוֹ ְה בִּ  ַמִיםׁשָ  תכוּ לְ ַמ  עֹל ְצמוֹ ַ� ־ַ�ל ְלַקּבֵ אן? יָ ּבְ י ֶאּלָ ּתֵ ְ ׁשּ ֵאלֹות ׁשֶ ְ  ַהׁשּ
ר. זוֹ בְּ  זוֹ  תצוֹ ָר תֹ ְמ  ֲאׁשֶ ַמע ְתרוֹ יִ  ּכַ ֱאֶמת ִהְתעֹוֵרר ףסוּ ־םיַ  ְקִריַ�ת ַ�ל ׁשָ ל ּבֶ  ְלַקּבֵ

עֹודוֹ  ַמִיםׁשָ  תכוּ לְ ַמ  עֹל ִמְדָין ּבְ א ְולֹא, ּבְ ה ּבָ ּום ,ְלֹמש/ֶ ַבר ִמׁשּ ּסָ יׁשֶ  ׁשֶ ַלת ּדַ ַקּבָ  ּבְ
ְמקֹומוֹ  ָהעֹל ר אּוָלם. ּבִ ֲאׁשֶ ַמע ּכַ ךְ  ֵהִבין, ֲ�ָמֵלק ִמְלֶחֶמת ַ�ל ׁשָ ִמיָ�ה ִמּכָ ְ ׁשּ  ׁשֶ

ּה  ֹכָחּה  ֵאין ְלַבּדָ יַ�  ּבְ ּפִ ֲהֵרי ,ְלַהׁשְ אי ֲ�ָמֵלק ׁשֶ ַוּדַ ם ּבְ ַמע הּוא ּגַ  ְקִריַ�ת ַ�ל ׁשָ
ָרֵאל ףסוּ ־םיַ  א זֹאת תְוַלְמרוֹ , ְלִיׂשְ ֵחם ּבָ אן. םּתָ ִא  ְלִהּלָ ִמיָ�ה, ָלַמד ּוִמּכָ ְ ׁשּ  ׁשֶ

ּה  ֶקתְס ַמ  ֵאיָנּה  ְלַבּדָ ל ּוְכֵדי, ּפֶ ִצלּ  ףֵפ וֹ ּת ְס ִה לְ  ָצִריךְ  ַמִיםׁשָ  תכוּ לְ ַמ  עֹל ְלַקּבֵ  וֹ ּבְ
ל יקצַּ ַה ־ׁשֶ ָלל ׁשֶ תוֹ גָ ָה נְ ַה ־ֶאת ְוִלְראֹות ּדִ ִפי ַהּכְ ִמיָ�ה ּדֹוָמה ֵאיָנּה , ּכְ הִלְר  ׁשְ   ".ִאּיָ

�  

דֹוֶמה א, ָכךְ לְ  ּבְ ּטֵ ַ�ם ִהְתּבַ ִריְסק ָהַרב ּפַ ם ִמּבְ ׁשֵ י ּבְ ר, ֶזה ָהָיה. ִמּקֹוְצק ָהַרּבִ ֲאׁשֶ  ּכַ
הוּ  ָאְזָניו ּתָ ם ַ�ְסָקן ַ�ל ּבְ ּיָ רֹב, ְמס3 ּבְ נֹוָתיו ׁשֶ יֵ�  ֶנֶגד ָלַחם ׁשְ ִרית יַמְרׁשִ  ּוְלֵ�ת, ּבְ

ה ִזְקנּותוֹ  ּנָ יר יּוְכֵד . מוֹ ְע ַט ־ֶאת ׁשִ ָבר־ֶאת ְלַהְסּבִ יר, ַהּדָ ָבָריו ֶאת ִהְזּכִ ל ּדְ י ׁשֶ  ַרּבִ
ַמּה , ִמּקֹוְצק לֶמְנּדְ  ְמַנֵחם ּתָ ִנּסִ  ְתרוֹ יִ  ָמָצא ִעְנָין ֵאיֶזה ׁשֶ ל ֵאּלוּ  יםּבְ  ְקִריַ�ת ׁשֶ

ֱאֶמת, ְוָאַמר? ֲ�ָמֵלק ּוִמְלֶחֶמת ףסוּ ־םיַ  ּבֶ  תֶא  ֵהִביא ָמה, ךְ ֶפ ְלֵה  ִלְתֹמּהַ  ָצִריךְ  ׁשֶ
ָרֵאל מּוַנתֱא בֶּ  קּבֹ ְד לִ  ָהָיה לוֹ ָיכ לֹאֲה וַ ? רבָּ ְד ַהּמִ  ֶאל ְתרוֹ יִ  ם ִיׂשְ ָ ִה בְּ  ּגַ  רוֹ ֲא ׁשּ

ֵביתוֹ  א?! ּבְ יִּ  ֶאּלָ ְמרֹות, ֵהִבין ְתרוֹ ׁשֶ ּלַ ּלּוי ׁשֶ ְ ַה  ּגִ דֹול סנֵּ ַה וְ  ִכיָנהׁשּ ְקִריַ�ת ַהּגָ ּבִ  ׁשֶ
ל ָלבֹוא ָצִריךְ  ֲ�ַדִין, ףסוּ ־םיַ  יַר ֵמ  ּוְלַקּבֵ ַמע קלֵ ָמ ֲ� ׁשֶ  היָ ְרָא  אְוָה , ּבִ  ְוַלְמרֹות, ׁשָ

ַנְפׁשוֹ  ֵהִהין זֹאת ֵחם ּבְ ָרֵאל ְלִהּלָ ִיׂשְ מּוָ�ה ְוזוֹ , ּבְ ְ ַמע ַהׁשּ ָ ׁשּ  ַאף. "ּוָבא ְתרוֹ יִ  ׁשֶ
אֹותוֹ  ךְ  ַ�ְסָקן ּבְ ם", הּוא ּכָ ִריְסק ָהַרב ִסּיֵ י, "ִמּבְ ֹמַ�  ָרִגיל היָ ָה , ָפִניםלְ  ּכִ  ֶאת ִלׁשְ

בְ  י, ָאִבי ַר םֵד וֹ ַהּק  ַהּדֹור ֵלידוֹ גְּ  ֵריּדִ ים ּבִ ים ץֵפ ָח "ֶה , ַחּיִ  אֹוִתי אּוָלם, ְועֹוד" ַחּיִ
יר אֹוָתן ִהּכִ ִנים ּבְ ַאְבֵרךְ  ׁשָ י ְוָכךְ  ָצִעיר ּכְ ִזְכרֹונוֹ  ָחקּוק נֹוַתְרּתִ . ַהּיֹום־ַ�ד ּבְ

יָלא י עֹוד לוֹ  ֵאין ִמּמֵ ֶלא ְוֵאין, ֶדֶרךְ ־הּומֹוֶר  ַרּבִ ִזְקנּותוֹ  לוֹ  ָ�ְלָתה ּכֹהׁשֶ  ּפֶ   ". ּבְ
�  

ׁשוֹ ־ָזכֹור ֶאת ת ְלַקּדְ ּבָ ַ   ) כ, ח( יֹום ַהׁשּ

בַּ  ׁשַ ֵטֵבת א"י, ׁש ֶד קֹ ־תּבְ ַסְנּדֶ ֲא  יַרבִּ  רַט ְפ נִ , ט"תרי ּבְ ֵני־ַ�ל, ִריןְפ ַס  רֶלּכְ  ָאִביו ּפְ
י ַ�ל אנָ ְר ַמ וֹ ּק ִמ  ִזיקַאיְ  קִיְצָח  ַרּבִ ָרָכה ֵהיַכל" ּבַ אֹוָת ". ַהּבְ ָ�ה ּה ּבְ א, ׁשָ  ִצּפֹור ּבָ

ְמקֹורוֹ  ְוֵהִקיׁש  ֶאָחד ל ַחּלֹונוֹ  ַ�ל ּבִ י־ׁשֶ ְכֵאב ְוָאַמר הַנֲ�נָ  ְוהּוא, ָהַרּבִ  ַמּדּוַ� : "ּבִ
אָת  ְ  ינִ ֵר ֲ� צַ לְ  ּבָ ִטיַרת ַ�ל ִניֵר ּוְלַבׂשּ ן ּפְ ֵדי, ַהּבֵ ל ּכְ י ְלַבּטֵ ּנִ ת עֶֹנג ִמּמֶ ּבָ ר"?! ׁשַ ּפָ , ּוְמס3

מֹוָצֵאי ּבְ ת ּה אֹוָת  ׁשֶ ּבָ ה, ׁשַ ּלָ נֹוַח  ִהְתּגַ ֲחלֹום ַהּמָ , אגָ ינְ יִט ִא  ַאֲהרֹן ִיְצָחק יְלַרבִּ  ּבַ
ל ּה בָּ ַר  ׁש , בבוֹ לְ ־ׁשֶ ּנוּ  ּוִבּקֵ ֵדי ְלָאִביו ִלְנֹסַ�  ִמּמֶ ה ּכְ ֲ�ׂשֶ ּיַ עֹוָלם טֹוָבה לוֹ  ׁשֶ  ּבָ

ֵני, ָהֶ�ְליֹון ֵאין ִמּפְ לּ  ׁשּותְר  לוֹ  ׁשֶ יוֹ . ְלָפָניו ֹותְלִהְתּגַ יַ� , ִראׁשֹון םּבְ ִהּגִ ׁשֶ ּה  ּכְ  ַרּבָ
ל י ֶאל בוֹ בלְ ־ׁשֶ ֶטֶרם עֹוד לוֹ  ְוָאַמר הַנֲ�נָ , אנָ ְר ַמ וֹ ּק ִמ  ָהַרּבִ ַתח ּבְ יו־ֶאת ּפָ : ּפִ

י" יִתי ּוְכָבר, ָיַדְעּתִ ּתֹוֵמם". טֹוָבה לוֹ  ָ�ׂשִ ה תוֹ יָּ ִא ְר ֵמ  ָהַרב ִהׁשְ ּכָ ל ַהּזַ י ׁשֶ , ָהַרּבִ
ד ְתָקה לוֹ  ָמַסר ּוִמּיָ ְדיֹון ִעם ּפִ ֵדיֶנֶפׁש ־ּפִ ֵכר , ּכְ   .ְוַרֲחִמים ְיׁשּוָ�ה רבַ ְד בִּ  ְלִהּזָ

  

ה  ַמע ִיְתרֹו ֹכֵהן ִמְדָין חֵֹתן ֹמש�ֶ ׁשְ בֹות  -  )יח, א(ַוּיִ ּתֵ
ָרֵאלׁשֶ  ְתרוֹ יִ  ַדעיָ וְ : נֹוָטִריקֹוןֵאּלּו ֵהן  ׂשְ ּיִ

ִליםְמ  הוּ  אּוָיהְר  ֹוָרהּת  ַחדיַ  ֵליֶהםֲ$  ַקּבְ , ְקדֹוׁשָ
ִריםיְ  ָבִריםּדְ  ֹוִציָאהמ, הָא נָ  יאִה  הלָּ ּכַ  , ִעיִמיםנְ  ׁשָ
יםְר ַמ , ֹוְבִעיםנ ֹוָרהּת  ְנבֹוִניםוּ  ָכִמיםֲח  לֹוםׁשָ  ּבִ
הֵה  ֵני, ּמָ א ֶזה ּוִמּפְ ה ּבָ  )מחמדי שמים(. ְלֹמש/ֶ

�  

ְרׁשוּ  ְדָרׁש ּמִ בַּ  ֶזה לוּ ִיְנָח  ֲחָכִמים בֹודּכְ  ְוָאְמרוּ  ּדָ
ֲחָכִמים ֶנֱאַמר ַמּדּוַ�  מּוּהַ ּתָ  ְוִלְכאֹוָרה, ְתרוֹ יִ 
א? םָחכָ  ְולֹא יםבִּ ַר  ׁשֹוןלְ בִּ  ַבת ֶאּלָ ּתֵ ֲחָכִמים ׁשֶ

  )רשפי אש(. הׁשֶ מֹ  ןֵת חֹ  ןיָ ְד ִמ ן ֵה ּכֹ  ְתרוֹ יִ  נֹוָטִריקֹון
�  

ל ה ֱאלֹ ־ֵאת ּכָ ר ָ$ׂשָ ְמָפֵרׁש  -  )יח, א(ים ִק ֲאׁשֶ
ִ ַר  יִריַדת, י"ׁשּ הָ$ . ַוֲ�ָמֵלק ֵארבְּ ּובַ , ןּמָ ַה  ּבִ ׂשָ

 )מגדנות(. ןּמָ ַה , םיָ ְר ִמ  לׁשֶ , ָמֵלקֲ$  נֹוָטִריקֹון
�  

ִמְדַר  אּור ׁש ּבְ ָרִטי  סנֵּ ׁשֶ , מּוָבא ַהּבֵ הּפְ ַנֲ�ׂשָ
ה אוְ  ְלֹמש�ֶ גּות ִנְרּפָ ס ְוֶזה, ְלׁשֹונוֹ  ֵמִעּלְ ר ַהּנֵ ֲאׁשֶ
ַמע סּוק  ֵתבֹותבְּ  ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר ּוָבא ֵאָליו.  ְתרוֹ יִ  ׁשָ ַהּפָ

ה ר ָ$ׂשָ ה יםִק ֱאלֹ  ֲאׁשֶ ֵהן ְלֹמש�ֶ ה, ׁשֶ ִגיַמְטִרּיָ ָאז ּבְ
 )שם(. ּוָבא ֵאָליו ְלׁשֹונוֹ  תגוּ ּלְ ִע ֵמ  אּפָ ְר נִ 

�  

ה ־ֶאל ִ ַר  ְמָפֵרׁש  -  )יח, ה(ֹמש�ֶ ְבחוֹ  י"ׁשּ ׁשִ ל ּבְ ְתרוֹ יִ  ׁשֶ
ר ּבֵ תּוב ּדִ ָהָיה, ַהּכָ ב ׁשֶ ְכבֹודוֹ  יֹוׁשֵ ל ּבִ עֹוָלם ׁשֶ

בוֹ  רַהּמִ ־ֶאל ָלֵצאת ִלּבוֹ  ְוִנּדְ ּתֹהוּ  קֹוםְמ  ְדּבָ
ֹמַ�  ְבֵרי־תֹוָרה ְוִלׁשְ בֹותּתֵ בַּ  ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר . ּדִ

הֶא  ֵהן ל־ֹמש�ֶ אׁשֶ , חוֹ בְּ ׁשַ ְל  ָתאֲא  נֹוָטִריקֹון ׁשֶ ּבָ
 )שם(. ּתֹוָרהַה ֹמַ� ׁשְ  קֹוםְמ  לֶא , ֹוָלםע בֹודכְּ ִמ 

�  

א ֵאֶליָך ־ַוּיֹאֶמר ֶאל ה ֲאִני ֹחֶתְנָך ִיְתרֹו ּבָ -  )יח, ו( ֹמש�ֶ
ה ִגיַמְטִרּיָ ר ּבְ ִניָמה קוֹ ָר זְ  ְוָאז ֵחץּבְ  תֶר גֶּ ִא  לוֹ  ָקׁשַ , ּפְ

ִפי ּמּוָבא ּכְ ִמְדַר  ׁשֶ ְנחּוָמא ׁש ּבְ  )שם(. ּתַ
�  

א ֵאֶליָך  ה -  )שם(ֲאִני חֶֹתְנָך ִיְתרֹו ּבָ ִגיַמְטִרּיָ א ּבְ ּבָ
ָ$  ְוִלְהיֹות ריֵּ גַּ ְת ִה ְל  ִדְבֵרי, םּבָ ִ ַר  ּכְ  )שם(. י"ׁשּ

�  

ַחן ָרֵאל ֶנֶגד ָהָהרׁשָ ־ַוּיִ רָה ָה  ֶנֶגד -  )יט, ב( ם ִיׂשְ
ה ִגיַמְטִרּיָ ִדְבֵרי, ִמְזָרח ֶזה ּבְ  )שם(. ל"ֲחזַ  ּכְ

�  

ְמלָֹתם סּו ׂשִ ְמָלה - )יט, י( ְוִכּבְ ְזמֹורִמ  נֹוָטִריקֹון ׂשִ
תַה  יֹוםְל  ירׁשִ  ּבָ ַ י, ׁשּ ת ְזִמירֹות ְיֵדי־ַ�ל ּכִ ּבָ ַ ַהׁשּ

ר ס ֶאְפׁשָ ָמהַהנְּ  ֶאת ְלַכּבֵ  )אמרי חיים(. ָתּה וֹ ּק ּוְלנַ  ׁשָ
�  

ר ֱאלֹ  לִק ַוְיַדּבֵ ה ֵלאֹמר־ים ֵאת ּכָ ָבִרים ָהֵאּלֶ )כ, א( ַהּדְ

בֹות ז' -  סּוק ְוֵכן, סּוקּפָ בַּ  אֹוִתּיֹות ח"ְוכ ּתֵ ּפָ ּבַ
בַּ  ָהִראׁשֹון ךְ ְמָבַר  אבָּ ַר  ּה ֵמ ׁשְ  ְיֵהא, ְוֵכן 'ֹוָרהּת ׁשֶ

א ּוְלָ�ְלֵמי םלַ ְלָ�  ָהעֹונֶ , ל"ֲחזַ  ִדְבֵריכְּ '. ָ�ְלַמּיָ הׁשֶ
ָכל ָאֵמן ִאּלוּ  ּכֹחוֹ ־ּבְ ף הַנֲ�ׂשָ  ּכְ ּתָ "ה לַ  ׁש3 ּבָ ּקָ

ַמֲ$ׂשֵ  יתֵר ְב  הּבְ  )בעלי התוספות( .ּתֹוָרה ןּוְבַמּתַ  אׁשִ

  זתשע"כ"ב בשבט  פרשת יתרו,    
.  
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ׁשוֹ ־ָזכֹור ֶאת ת ְלַקּדְ ּבָ ַ   יֹום ַהׁשּ

נֵ  ֵלידוֹ ִמגְּ  דָח ֶא  י ָהָיה רֹוקוֹ ָמ  יַרּבָ לֹום ַרּבִ ַ�ל לוֹ גְ זַ וּ בּ  ׁשָ ּנֹוַדע", ֶמֶלךְ  ׁש ּדַ ְק ִמ " ּבַ גְ  ׁשֶ תֹוַרת אֹונּותוֹ ּבִ  ּבְ
ְגלֶ  ר הַהּנִ ְסּתָ ךְ . ְוַהּנִ ֶמׁשֶ ִנים רּפַ ְס ִמ  ּבְ ב ׁשָ ין־ַ�ל ָיׁשַ ל ָהְרִדיפֹות בֹותְק ִע בְ וּ , ָמָרֵקׁש בְּ  ִמּדִ  ָ�ַבר, רֹוקוֹ ָמ  ֶמֶלךְ  ׁשֶ

ר םׁשָ , לֹוְנדֹון ִעירָה  ֶאל ַנת. ְסָפָריו ֶאת ִחּבֵ ׁשְ ר, ץ"תר ּבִ ּקֵ ֶאֶרץ ְנַקְטׁש ּמ3 ִמ " ֶאְלָ�ָזר תְנַח ּמִ ַה" ּבִ , ַהּקֶֹדׁש  ּבְ
ר ר, תַפ צְ בִּ  ָההׁשָ  ְוַכֲאׁשֶ ה ִסּפֵ ִפי ׁשֶ  יואֹודֹוָת  ִנְפָלא ַמֲ�ׂשֶ ָ ּכְ ֵק  ַמעׁשּ ֵ "ַה  נוֹ ִמּזְ ְ ׁשֶ ", המֹ לֹ ׁשְ  םׁשּ  ֵמחֹוְתנוֹ  עוֹ ָמ ׁשּ

י ֶמ  ַרּבִ ָלּה  בסוֹ ּסָ ִמ  ְלָקאׁשְ ּבְ ּקִ ֲ�  ֶאת ָרָאהׁשֶ , תַפ צְ  ינֵ ְק ִמזִּ  ֵמֶאָחד ׁשֶ הַהּמַ ְכַת  ׂשֶ ל ָידוֹ ־בּבִ   . ְך'לֶ ֶמ  ׁש ּדַ ְק 'ּמִ ַה  ׁשֶ

ל תוֹ יָ� ִס נְ בִּ  ֶזה היָ ָה  י ׁשֶ לֹום ַרּבִ יָרה ִמּלֹוְנדֹון ,ׁשָ ִסיָ�ה. תַפ צְ  ַהּקֶֹדׁש  ְלִעיר ַהּבִ ָכה םיָּ בַּ  ַהּנְ  ָיִמים ִנְמׁשְ
ְתָנֵאי יםבִּ ַר  ִמים ּבִ י ּוְביֹום, ָהֵהם ַהּיָ ִ ׁשּ ִפינָ  הנָ גְ ָ�  ֶאָחד ׁשִ יַנִים־ַלֲ�ִציַרת הַהּסְ ִאי ּבֵ ם. ּבֹוֵדד ּבְ י ּגַ לֹום ַרּבִ  ָיַרד ׁשָ

ָאר ִעם יָון אּוָלם, ַהּנֹוְסִעים ׁשְ ק ּכֵ ִהְתַ�ּמֵ ֵ�ת יוּפָ ַ� ְר ׂשַ בְּ  ׁשֶ ִאי תוֹ הוּ ׁשְ  ּבְ ם לֹא, ּבָ ִפיָרה ֶאל ִלּבוֹ  ׂשָ  ָהָרָמה ַהּצְ
ָרה ְ ׂשּ ּבִ ִפיָנה ְיִציַאת ַ�ל ׁשֶ ּה  ַהּסְ רְוכַ , ְלַדְרּכָ ׁש  ֲאׁשֶ ּקֵ ה, יוָת בוֹ ְק ִע ־ַ�ל ׁשּובלָ  ּבִ ּלָ י ְלַצֲ�רוֹ  ּגִ ִפיָנה ּכִ ָבר ַהּסְ  ּכְ
ּה  ִהְפִליָגה ר, אֹותוֹ  ָאֲחזוּ  ּוְרָ�ָדה ליִח . ַלֲאָנחֹות אֹותוֹ  ְוהֹוִתיָרה ְלַדְרּכָ ֲאׁשֶ י ֵהִבין ּכַ ְ בַּ  ְלַבּדוֹ  נֹוַתר ּכִ  ָמָמהׁשּ

ִביב ּסָ ּמִ ֵ  ּוְלַאַחר, ׁשֶ ִהְתַ�ׁשּ י ְוֵהִבין ְמַ�ט תׁשֶ ַקע ְמַ�ט עֹוד ּכִ ׁשְ ֶמׁש  ּתִ ֶ ת ַהׁשּ ּבָ ַ ְפרֹ  ְוַהׁשּ ָנֶפיָה ־ֶאת שׂ ּתִ  ֵהֵחל, ּכְ
הוּ  ָמקֹום רַאַח  רתוּ לָ  ְלׁשֶ תבְּ  ָלנּוַח  יּוַכל ּבוֹ  ּכָ ּבָ יט. ׁשַ ִמְבֶנה קחוֹ ֵמָר  ִהְבִחין ּוְלֶפַתע, ֹכהוָ  ּכֹה ִהּבִ הוּ  ּבְ ְלׁשֶ , ּכָ

ָהָיה יָפה ָמהְוחוֹ  בֹוּהַ גָּ  ִבְנָיןכְּ  ִנְרֶאה ׁשֶ ִביב אֹותוֹ  ַמּקִ ה. ִמּסָ ִחּלָ קֹום ֶאל ְלִהְתָקֵרב ׁש ׁשַ ָח  ּתְ ׁש , ַהּמָ  ֵמֲחׁשָ
א ּמָ ֵרָרה ֵמֹחֶסר ַאךְ , יםנִ לָ זְ גַ וְ  ְלׁשֹוְדִדים הּוא ןכָּ ׁשְ ִמ  קֹוםְמ  ׁשֶ לוֹ ־ֶאת ְלַנּסֹות ֶהְחִליט ּבְ  ֶאת ְוַלֲ�ׂשֹות ַמּזָ

אּוׁש  אּוָלם, ִיתַהבַּ ־ֶאל וֹ ְרכּ ּדַ  ֵחל ֵהֵחל ַהּיֵ ר ִלּבוֹ ־לֶא  ְלִהְזּדַ ֲאׁשֶ י ֵהִבין ּכַ ֶרךְ  ּכִ ה ַהּדֶ ּכָ ָ�ה, ְמֹאד ֲאר3 ָ  ָרהצָ ְק  ְוַהׁשּ
י יק תְמנָ ־ַ�ל ִמּדַ יַ�  ְלַהְסּפִ ִית ָהָרחֹוק ְלַהּגִ ֶטֶרם עֹוד ֶאל ַהּבַ ַדְעּתוֹ  ךְ כֵ חוֹ  ּוְבעֹוד. ַהּיֹום ִיְפֶנה ּבְ  הַמ  ּבְ

ר ָצַלל, ֹותֲ�שׂ לַּ  דֹול ֶנׁשֶ ָנַפִים־ּוַבַ�ל ּגָ ָסמּוךְ  ּכְ ין, לוֹ  ּבְ ר ַ�ד ְוִהְמּתִ ב ֲאׁשֶ ֵ י ִיְתַיׁשּ לֹום ַרּבִ ארוֹ ־ַ�ל ׁשָ  ְוהּוא, ַצּוָ
 ָ י ׁש בַ כָּ . ְפצוֹ ֶח  חֹוזְמ  לֶא  ֶאְבָרתוֹ ־ַ�ל הוּ ֵא ִיׂשּ לֹום ַרּבִ ִקְרּבוֹ  תוֹ יָא לִ ּפְ  ֶאת ׁשָ  ְצמוֹ ַ� ־ֶאת ָמָצא ְמֵהָרה ְוַ�ד, ּבְ

ָהָיה ָיַדִים־בּוְרַח  ְמֹפָאר ַאְרמֹון ְלַיד עֹוֵמד י ֵהִבין. ֵמָאָדם ֵריק ׁשֶ לֹום ַרּבִ י ׁשָ ַמִים־ִמן ּכִ ָ  ָמקֹום לוֹ  וּ נִזּמְ  ַהׁשּ
תׁשַ בְּ  ּבוֹ  ְלִהְתָאֵרַח  ָנֶאה ֵדי ָטֳהָרה הוֶ ְק ִמ  רַאַח  רתוּ לָ  ְוֵהֵחל, ּבָ ת בֹודכְ לִ  ֵהרּטַ ְלִה  ּכְ ּבָ ַ הנְ ־ַ�ל. ַהׁשּ  ָמָצא ַקּלָ
ַא  ַרד רּוְלַאַח , רׁשֵ כָּ  הוֶ ְק ִמ  ַהֲחָדִרים דַח ּבְ ּיָ ְגֵד  ְלָפָניו ָמָצא, גּפָ ּתַ ְס נִ וְ  הָ�לָ  ,ְוָטַבל ׁשֶ ִנים,  ָלָבן יּבִ ּמָ מּוָכִנים ּוְמז3

ַדְרּכוֹ  ף ּכְ ֶהם ְלִהְתַ�ּטֵ ת בֹודכְ לִ  ּבָ ּבָ ַ ת תכֶ ַמּסֶ  ְלָפָניו ָמָצא חּוץבַּ  .ַהׁשּ ּבָ ּה  ׁשַ ַפְנָיא ִלְלֹמד גֵה וֹ נ ָיהָה  ּבָ  ְדַמֲ�ֵלי ּבְ
ּה לְ  ׁשֹוִנים ַמֲאָכִלים ָמָצא ְוַאף, אָת בְּ ׁשַ  ם ּבָ ים ָזכוּ  יָה ֶמ ֲ� 'טוֹ ַקּיֵ   .תבָּ ת ׁשַ רוֹ נֵ  ְלַהְדִליקֲ�רּוָכה  ּוְמנֹוָרה ,'ַחּיִ

מּוךְ  ֵמַהֶחֶדר ל אֹוןׁשָ  קֹול ָ�ָלה ַהּסָ ִלים ׁשֶ ּלְ ה ַאךְ , ִמְתּפַ ּלָ ּגִ ׁשֶ ֶלת יכִּ  ּכְ יֵניֶהם ַהּדֶ םִע  ִהְצָטֵרף, ְנעּוָלה ּבֵ  ּמָ
ָתם חּוץ ִלְתִפּלָ ה, ִמּבַ ִפּלָ א עֹוָלם ןיֵמֵ�  ָהְיָתה ְוַהּתְ ִסיּ . ַהּבָ ה ּוםּבְ ִפּלָ ְלָחן ְלָפָניו ָמָצא ַהּתְ ה ךְ וּ רָ�  ׁש3 ּדָ  ִלְס�3

ל ִעם ת ַמַאְכֵלי ּכָ ּבָ ַ יק, ַהׁשּ ן רַח ּוְלַא , ְפׁשוֹ נַ  ְלׂשַֹבע לכֵ וֹ א ְוַצּדִ ָנתוֹ  ָ�ָליו ָ�ְרָבה ִמּכֵ הבְּ  ׁשְ ַ�תמ3  ִמּטָ בֶֹקר. ּצַ  ּבְ
ת יֹום ּבָ ַ י ׁשּוב ַמעׁשָ וְ , ְוָטַבל ׁשּוב ָיַרד ַהׁשּ ֶחֶדר ּכִ מּוךְ  ּבַ הְת לִ  יםִס נְּ כַּ ְת ִמ  ַהּסָ םִע  ִהְצָטֵרף הּוא ְוַאף, ִפּלָ  ּמָ

ְנִעיָמה ַ�ת. ּבִ ׁשְ י, ֹמַ� ִלׁשְ  ִלּבוֹ  ָחַרד ַהּתֹוָרה ְקִריַאת ּבִ ְבַ�ת ֵהם ֹוָרהּת לַ  ָהעֹוִלים ּכִ ים ָהרֹוִעים ׁשִ דֹוׁשִ , ַהּקְ
ָפג ה ְלַאַחר. ִלּבוֹ  ַוּיָ ִפּלָ ְלָחן ְלָפָניו ָמָצא ׁשּוב ַהּתְ ת ךְ וּ רָ�  ׁש3 ּדַ ת יֹום ִלְס�3 ּבָ ַ ן רּוְלַאַח , ַהׁשּ ַ לַ  ָקָרא ִמּכֵ תׁשּ  ּבָ
תוֹ ־ַ�ל ְוָנח עֶֹנג ת. ִמּטָ ְתִפּלַ ְנָחה ּבִ ָבִרים בוּ ׁשָ  ַהּמִ ִלים ֶאל ִהְצָטֵרף ְוהּוא ַ�ְצָמם־ַ�ל ַהּדְ ּלְ ְתּפַ ִרים ַהּמִ ְסּתָ , ַהּנִ

ן רּוְלַאַח  ה ֶאת ָסַ�ד ִמּכֵ ּדָ 3� ית ַהּסְ ִליׁשִ ְ א, ַהׁשּ ֶפַתע ֶאּלָ ּלְ י ָחׁש  ׁשֶ ָמה ּכִ ְרּדֵ  ַאף־ַ�ל, ָ�ָליו נֹוֶפֶלת הַ�זָּ  ּתַ
ׁשַ  ּיָ י ָצְרּכֹו  ןׁשֶ ֵלילּדֵ ַ ַה  ּבְ תׁשּ ׁש . ֹוםיּ ּובַ  ּבָ א ֵמֲחׁשָ ּמָ תֹוךְ  ֵיָרֵדם ׁשֶ ה ּבְ ּדָ 3� ְרכַּ  ךְ ֵר ְלבָ  ִמֵהר, ַהּסְ זֹון־תּבִ ד, ַהּמָ  ּוִמּיָ
ָמה ָ�ָליו ָנְפָלה ְרּדֵ דֹוָלה ּתַ עֹודוֹ  ּגְ ב ּבְ ְלָחן־ַ�ל יֹוׁשֵ 3 ְפֵני עֹוֵמד ַ�ְצמוֹ ־ֶאת הָא ָר  ּוַבֲחלֹומוֹ . ַהׁשּ ית ּבִ ין־ּבֵ  ּדִ

ל ִנים, ְמנּוָחה מֹוָצֵאי יִמּדֵ  גְנָה ּמִ כַ וְ , ַמְעָלה־ׁשֶ אֹוָתּה  ּדָ ָ�ה ּבְ מֹות ֶאת ׁשָ ׁשָ ל ַהּנְ בּוַ�  יםִר ָט ְפ נִּ ַה  ׁשֶ ָ ׁשּ  ּבַ
ָ�ַבר ה. ׁשֶ בֶ  ֶאָחד ָזֵקן ָאָדם רֹוֶאה הּוא ְוִהּנֵ מֹוִנים ןּכְ ִהְתגּ , ׁשְ ָסמּוךְ  ֹוֵררׁשֶ  ִהְתַנֵהג ָיָמיו־ּוְבָכל, תַפ צְ  ִעירלָ  ּבְ
ֶדֶרךְ  רַהיָּ  ּבְ ְמַ�ט. ְוַהּטֹוב ׁשָ ָבר ּכִ ּכְ ְסקוּ  ׁשֶ ינוֹ ־ֶאת ּפָ א, כּותזְ לִ  ּדִ ֶפַתע ֶאּלָ ּלְ א ׁשֶ יר ֶאָחד ְמַקְטֵרג ַמְלָאךְ  ּבָ  ְוִהְזּכִ

ׁש  ָ�ֹון ּיֵ ָידוֹ  ׁשֶ ַ�ם ְלַאַחר, ּבְ ּפַ בַּ  ׁשֶ ׁשַ א ֹקֶדׁש ־תּבְ ּנוּ  ִלְרּכֹש/ ְוָדַרׁש  ֶאָחד ַ�ְרִבי ֵאָליו ּבָ ֶקה ִמּמֶ םְמס3  ַמׁשְ ם, ּיָ  ְוִאּיֵ
ִאם ָ�ָליו נֵ  לֹא ׁשֶ יָון. ׁש ָנֶפ  הוּ כֵּ יַ  לוֹ  הוּ ִיּתְ ַתן ּוִמּכֵ ּנָ ָידוֹ  ׁשֶ ֶקה ֶאת ּבְ ׁשְ ָהָיה ַאף, ַהּמַ ָבר ׁשֶ ֶחְזַק  ַהּדָ ָנה תּבְ , ַסּכָ
ָאָדם ֲהֵרי ּלְ מֹותוֹ  ָחׁשּוב ׁשֶ ָכךְ  ֵיׁש  ּכְ ּום ּבְ נָ  ֲ�ֵבָרה דנוּ ְד ְונִ  םגָ ּפְ  ִמׁשּ ַרּבָ ָמתוֹ  קָס ּפְ ַה  ָיָצא ֵכןְולָ , ןּדְ ׁשְ ּנִ ְהֶיה ׁשֶ  ּתִ
ךְ  ְוָנָדה ָנָ�ה ֶמׁשֶ ִנים ַבעׁשֶ  ּבְ ן רּוְלַאַח , ׁשָ ֵנס ִמּכֵ ּכָ ַגן ִלְמקֹוָמּה  ּתִ ַמע. ֵ�ֶדן־ּבְ ָ ׁשּ ׁשֶ י ּכְ לֹום ַרּבִ ָבר־ֶאת ׁשָ , ַהּדָ
ֲהֵרי, תוֹ יָא לִ ּפְ  ֶאת ִלְכּבֹש/ ִהְצִליַח  לֹא ּפַ  ֲאִפּלוּ  ׁשֶ א ֵאינוֹ  ִעיםָהְרׁשָ  טִמׁשְ יַ�  ְוָלֵכן, ֹחֶדׁש  ב"י ֶאּלָ  ִלְפֵני ִהּצִ

ִנים ּיָ הּוא ַהּדַ ַבע ִלְסּבֹל יםכִּ ְס ַמ  ׁשֶ ִנים ׁשֶ ל ׁשָ ֵדי ְנדּוִדים ׁשֶ ָ�תוֹ . ָזֵקן אֹותוֹ  ַ�ל רּפֵ כַ לְ  ּכְ ָלה ַהּצָ ֵק  ִהְתַקּבְ  ןְוַהּזָ
ה ַהּטֹוָבה ַ�ל לוֹ  הֹוָדה ָ�ׂשָ יׁשֶ  ַהּקֹול ְוָיָצא, ּמוֹ ִע  ׁשֶ ְבָ�ה ִלְסּבֹל לוֹ  ִיְהֶיה ּדַ ִנים ַבעׁשֶ  קֹוםְמ בִּ  ָיִמים ׁשִ , ׁשָ

ֶהה אֹוָתם ְוִיׁשְ ְבָ�ה ּבְ ֵביָתם ָיִמים ׁשִ ל ּבְ ָניו תְבַ� ׁשִ  ׁשֶ ל ּבָ ֵק  ׁשֶ ב ,ןַהּזָ ְנדּוִדים לוֹ  ְוֵיָחׁשֵ ל ּכִ ַבע ׁשֶ ִנים ׁשֶ   . ׁשָ

אן י ִהְתעֹוֵרר ּכָ לֹום ַרּבִ ֶדהבְּ  ְצמוֹ ַ� ־ֶאת ָמָצאוּ , ׁשָ ר, ׁשֹוֵמם ׂשָ ֲאׁשֶ ָלִאים ַאְרמֹון ּכַ ה. ְוֶנֱ�ַלם ָנגֹוז ַהּפְ  ְוִהּנֵ
ים רֹוֶאה הּוא ים ֲאָנׁשִ יֵדיֶהם תוֹ יּ ׁשִ ׁשָ ֲ�  ִעם הֹוְלִכים ַרּבִ ר, ּבִ ה ֶאְצָלם ָחַקר ְוַכֲאׁשֶ ּלָ י ּגִ  תַפ צְ בִּ  ׁשֹוֶהה הּוא ּכִ
ִבים ְוֵהם ה ׁשָ בּוַרת ַ�ּתָ ִהְתגּ  ֶאָחד ָזֵקן ִאיׁש  ִמּקְ ָסמּוךְ  ֹוֵררׁשֶ ָרָאהאֹותֹו  ָאֲחָזה ְרָ�ָדה. ּבְ ׁשֶ ֲחלֹומוֹ  ּכְ  ָהָיה ׁשֶ

ר, ֱאֶמת ֲחלֹום ָניו תְבַ� ׁשִ  ֵהֵחּלוּ  ְוַכֲאׁשֶ ל ּבָ נֹוַח  ׁשֶ ַח  ַהּמָ יֵניֶהם ְלִהְתַוּכֵ ד ַח ֵר וֹ ָהא ָילּון ִמי לצֶ ֵא  ּבֵ ְכּבָ ִנֲחָמם , ַהּנִ
א ךְ כָ בְּ  ַמּלֵ ּיְ םּכ3  צֹוןְר  ֶאת ׁשֶ ְבָ�ה םלָ צְ ֶא  ָההְוׁשָ  ,ּלָ ִפי ָיִמים ׁשִ ְגזַ  ּכְ ּנִ ַמִים־ִמן ָ�ָליו רׁשֶ ָ ם. ַהׁשּ ּיֵ ּסִ ׁשֶ ְנַח "ַה  ּכְ  תּמִ

ְפָלא ִסּפּורוֹ  ֶאת" ֶאְלָ�ָזר י ְוָאַמר הֹוִסיף, ַהּנִ ְצַפת ָיָמיו סֹוף ַ�ד ֹוֵררִהְתגּ " ֶמֶלךְ  ׁש ּדַ ְק ּמִ "ַה  ּכִ  ְמנּוָחתוֹ  םְוׁשָ  ּבִ
בֹוד ִמים ֹותבְר בִּ  םלַ ֱ� נֶ  ְברוֹ ִק  ַאךְ , ּכָ לֹוְנדֹון גּורלָ  נֹוַתר ,ֲאֵחִרים ַדַ�תלְ  אּוָלם .ַהּיָ ְפִטיָרתֹו  ִנְטַמן םְוׁשָ  ּבְ ּבִ

ַנת תק"מ ׁשְ ר, ּבִ ְלטֹונֹות ָחְפרוּ  ְוַכֲאׁשֶ ִ ִליִּ  ַהׁשּ ית ֶאת יםָהַאְנּגְ ָברֹות ּבֵ יק ַהּקְ ֶדֶרךְ  ְברוֹ ִק  לִנצַּ , ָהַ�ּתִ �        .ֵנס ּבְ

  
  

י ִליןִמּל,  רְיגֶּ ֵא  בּ יְ ֵל ־ְיהּוָדה ַרּבִ   ל"ַזּצַ   ּבְ

ָבטכ"ב  ַהִהּלּוָלא ְליֹום ׁשְ  תרמ"ח ּבִ
 

ָרֵאל אֹוןגְּ  דֶנכֶ  י ִיׂשְ ן, רגֶּ ֵאיְ  ֲ�ִקיָבא ַרּבִ י נוֹ בְּ ־ּבֶ  ַרּבֵ
ּפַ . המֹ לֹ ׁשְ  ׁשְ יִחדּ "ֵמַה  עה3  ְוִהְצָטֵרף", מ"יִר ָה  ּוׁשֵ
ר. תֲחִסידוּ לַ  ּפָ כְּ , ְמס3 ָחַזרׁשֶ  ְלָאִביו ָאַמר, ִמּקֹוְצק ׁשֶ

ַמד ּלָ ָהָאָדם םׁשָ  ׁשֶ  לכוֹ יָ  ַאךְ  ָאְמָנם ֵאינֹו ַמְלָאךְ  ׁשֶ
יַ�  ְלָאךְ  יֹוֵתר ְלַהּגִ בָּ ִאם ַה וְ , ִמּמַ ָרא ה"ּקָ יתֵר בְּ  ּבָ  אׁשִ

ֶא  ָאר תֲהֵרי ׁשֶ ְ  ּוָאיוִנׂשּ  רְלַאַח . ָאָדםָל  הֹוִתיר ַהׁשּ
ל3  ִליןּבְ ֵצל ְוַאֲחָריו ה'זֶ 'חוֹ ַה  לצֵ בְּ  ִהְסּתֹוֵפף, ּבְ י ּבְ  ַרּבִ

ם, ִמּקֹוְצק לֶמְנּדְ  ָ ִטיַרת רַאַח . איָצ בִּ 'יזְ ִא ְל  ּוִמׁשּ  וֹ בּ ַר  ּפְ
א ַהְנָהַגת ְמקֹומוֹ  ִמּלֵ ט, ָהֵ�ָדה ּבְ ּלֵ ֲאִצילּות ְוִהְתּבַ  ּבַ

ְדיֹונֹות ָנַטל לֹא ָלםֵמעוֹ . ְפׁשוֹ נַ  ֹוֲחֵרי ּפִ ָניו ִמׁשּ  ְוַחי, ּפָ
דַֹחק יֹום רַט ְפ נִ . ּבְ ִטיַרת ּבְ  ְותֹוָרתוֹ , ִמּקֹוְצק וֹ בּ ַר  ּפְ

 נֹוַדע. ֱאֶמת' יֵר ְמ 'ִא וְ  ֱאֶמת' 'ּתֹוַרת ָפִריםּסְ בַּ 
ֲ�בֹוָדתוֹ  ְלֶהֶבת ּבַ ְצָוה יוָת נוֹ כָ ֲה בַ וּ , ַהּנִ כוּ  ַלּמִ ְמׁשְ ּנִ  ׁשֶ

עֹות ָהָיה ַ�ד, ּכֹותֲאר3  ׁשָ ם ׁשֶ ת ְמַסּיֵ ּבָ ׁשַ  ֶ�ֶרב ִלְפנֹות ּבְ
ת ֶאת ִפּלַ ַחר ּתְ ַ ב ָאז ְוַרק, ַהׁשּ אֹוִנים ָהיוּ . ִלְסֹעד ָיׁשַ  ּגְ

ְמהוּ  ּתָ יֵקי אּוָלם, זוֹ  תוֹ גָ ָה נְ ַה  ַ�ל ׁשֶ  ָ�נוּ  רוֹ דוֹ  ַצּדִ
ׁש  ַאֲחָריו ּדָ טוּ  ִהְפִליג ֵנֶזר' ינֵ בְ 'ַא ָה . ְמק3 , ִלּבוֹ ־בּבְ

ק רְוָאַמ  ִחּלֵ ל ֶאת ׁשֶ ְסּפוֹ  ּכָ יםַל  ּכַ  ַ�ד, ֲ�ִנּיִ
ְצִעירּותוֹ  ּבִ ָ�ַמד ׁשֶ ׁשֶ קֹוְצק ּכְ הבַּ  ּבְ ִפּלָ  ָ�ִני ּוָבא, ּתְ

ט, ִעיםְקָר  ׁש ְלבוּ  ִבילוֹ  ְגדוֹ בִּ  ֶאת ָפׁשַ ׁשְ ר. ּבִ ּפָ י, ְמס3  ּכִ
ֶ�ֶרב ּפּוִרים יֹום ּבְ ַנת  ַהּכִ י ָאַמר, ו"תרכׁשְ י ּכִ  ָראׁשֵ

בֹות ל ןיֶה ֵפ סוֹ וְ  ַהּתֵ סּוק ׁשֶ י" ַהּפָ ה ַבּיֹום־ּכִ ר ַהּזֶ  ְיַכּפֵ
ה ֵהם", יֶכםלֵ ֲ�  ִגיַמְטִרּיָ ָכךְ  הָא ָר וְ , ו"תרכ ּבְ  ְנבּוָאה ּבְ

ִטיַרת ַ�ל קֹוֶדֶרת יֵקי ּפְ אֹוָתּה  רוֹ דּ ַה  ַצּדִ ָנה ּבְ . ׁשָ
ן ְוִכְדָבָריו יִחדּ "ַה  ָאז ְוִנְפְטרוּ , ָהָיה ּכֵ , "מ"יִר ָה  ּוׁשֵ

ַמח"ְוַה , קְס ְמ דוֹ ָר ֵמ " המֹ לֹ ׁשְ  תֶר ֶא ְפ ּתִ "ַה  " קֶד צֶ  ּצֶ
יּובַּ  ַמְלַא  ָהָיה הוּ ֵא ְר ַמ . אִויְטׁש ִמּלְ  ּוֵמעֹוָלם, ה' ךְ ּכְ

ְזָקנוֹ  ָנַגע לֹא ַרד ָהָארֹךְ  ּבִ ּיָ י־ַ�ל ׁשֶ  ְוַאף, ֹוָתיוִמדּ  ּפִ
ַ�ת ׁשְ ה ָהָיה ֲאִכיָלתוֹ  ּבִ אַקּדִ  ָנאיְק ַהּדִ  ֶאת ְמַכּסֶ   . יׁשָ

  

  
ישראל בדורות העבר, התנגדו שיציירו או  רבים מגדולי

יצלמו את תואר פניהם, מחשש האיסור המוזכר בעשרת 
", אולם היו ְּתמּוָנה־ַתֲעֶׂשה ְל ֶפֶסל ְוָכל־אהדיברות "

שהתירו את הדבר, ובזמננו כבר התפשט המנהג להיתר. 
 3מבין התמונות הרבות שהשתמרו מדורות העבר, ישנן 

אשר צולמו לפי המסורת לאחר תמונות של גאונים, 
פטירתם. הראשון והמפורסם שבהם, הוא רבי יהודה 
אסאד מגדולי רבני הונגריה, שהתנגד להצטלם בחייו. 
תואר פניו היה הדור ביותר, עד שכאשר השתתף 
במשלחת גדולי הדור בפגישתם עם הקיסר פראנץ יוזף, 
כדי לבטל את השפעת המשכילים על היהדות הצרופה 

ה, ראה את דמותו משתקפת במראות שבאולם בהונגרי
הטרקלין, והיה בטוח כי מלאך ה' מתלווה אליהם. מיד 
עם פטירתו בכ"ג בסיון תרכ"ו, הושיבוהו כמה מראשי 
קהילתו על כיסא, לאחר שהלבישוהו בגדי שבת ונתנו 
בידיו את ספרו, וכך צילמוהו. מטרתם היתה למכור את 

פי ־י בנותיו, אך עלהדפסי התמונה ולגייס כסף לנישוא
המסופר לא השלימו אותם אנשים את שנתם בגלל 

מסופר, שפעם  'סטייפלר'שפגעו בכבודו של הצדיק. על ה
סיפרו לו דבר זה, ולאחר שהביט בתמונה אמר, שכן נראה 
הדבר. בעקבות המאורע נוצר פולמוס הלכתי אם מותר 
לצלם אדם לאחר פטירתו, והדבר נדון בקובץ 'וילקט 

על רבי אריה לוין מסופר, שבעת המאורעות בשנת יוסף'. 
תש"ח, התרוצץ לחפש צלם כדי לצלם את ההרוגים, כדי 
להתיר את נשותיהם העגונות, והדבר נפסק להלכה 

 כךקדם לר במקרה של זיהוי פלילי וכדומה. בדורנו להית
שצולם לאחר פטירתו בט"ו בתמוז  ,ה"שאגת אריה"

 תמונהואף שנראה בתקמ"ה, כיוון שהתנגד לכך בחייו. 
כישן, מאירים פניו באור יקרות ומצחו הרחב בולט ונראה. 
השלישי שעליו מסופר כי צולם לאחר פטירתו, הוא רבי 
 שלמה דאנה מייסד ישיבת "חברת התלמוד" בתוניס

ומראשי הלוחמים בהשכלה, שנפטר בכ"ג בסיון תרע"ג, 
  עיניו עצומות למחצה. ,ובתמונה שצולמה לאחר פטירתו

  

ַ$ת  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות



 

 

  

ד ֶאת ּבֵ ָך ־ָאִביָך ְוֶאת־ּכַ   ִאּמֶ

ל ַהּתֹוָרה ֵלידוֹ ִמגְּ  דָח ֶא  ְרַמְנָיה ׁשֶ ין הּוִדיתַהיְּ  ּגֶ ּבֵ י ׁשֶ ּתֵ י היָ ָה , ָהעֹוָלם מֹותִמְלֲח  ׁשְ  ַיֲ�ֹקב ְיִחיֵאל ַרּבִ
ְרגַויְ  ַ�ל ְנּבֶ ִריֵדי" ּבַ ָהָיה", ֵאׁש  ׂשְ ְלִמיֵדי ֵלידוֹ ִמגְּ  ׁשֶ לַ  א'בָ 'ַהּסָ  ּתַ י ּבֹוְדָקאִמּסְ ִלי ְוַרּבִ ג, םּדַ ְר ֶט ׂשְ ְמ ַא  ַנְפּתָ  ּוִמּזֵ

ל רּוָחּה  ךְ לֶ ֵה  ִעם ַהּמּוָסר ּתֹוַרת ֶאת ְרַמְנָיה ַיֲהדּות ׁשֶ י, ּגֶ ֶרךְ  ִעם ּתֹוָרה ַאְנׁשֵ קּוַפת. ֶאֶרץ־ּדֶ  תוֹ נוּ בָּ ַר  ּתְ
ֶגְרַמְנָיה קּוָפה ָהְיָתה ּבְ ה ּתְ ָרֵאל ָקׁשָ ר, ְלִיׂשְ ֲאׁשֶ אִצי ַהּצֹוֵרר ּכַ ַ�ל ְוהּוא, רֹאׁש  ְלָהִרים ֵהֵחל ַהּנָ  ִנְמָרצֹות ּפָ

ֵדי ְתרֹונֹות ִלְמֹצא ּכְ ִחיָטה ִלְבָ�ַית יםיִּ ִת כָ לְ ִה  ּפִ ְ ִהְתעֹוְרָרה ַהׁשּ ק, ׁשֶ לֹות םיִ כַּ ְר בִּ  ְוִחּזֵ ֱאמּוָנה ּכֹוׁשְ ִמיָמה ּבֶ   .ּתְ

ת דֹוָלה רּוָחִנית מֹוֶרׁשֶ י ַאֲחָריו הֹוִתיר ּגְ ֶהם, ַיֲ�ֹקב לְיִחיֵא  ַרּבִ ׁשּובֹות ּבָ  ָהגּות יְמֵר ַא ּוַמ  תוֹ יּ ִת כָ לְ ִה  ּתְ
ָבהּוַמֲח  ְלִמיָדיו ֶאָחד. ׁשָ י הּוא ִמּתַ א־ַאְבָרָהם ַרּבִ וַ  טְר וֹ גּ נְ יְ וַ  ַאּבָ ְ ל, ְיץִמׁשּ ּדֵ ִהְתּגַ ָיתֹום ׁשֶ יו־ַ�ל ֵמָאִביו ּכְ ְרּכָ  ּבִ
ל י ׁשֶ צַּ , ַיֲ�ֹקב ְיִחיֵאל ַרּבִ ּנִ ֹוָא  לׁשֶ ה הֵמַהׁשּ ּמָ ַ�  ָהֲאי3 ּקֵ ּתַ וַ  ְוִהׁשְ ׁשְ  ְוהֹוִציָאם וֹ בּ ַר  ֵביְת כִּ  ֶאת ָ�ַרךְ ׁשֶ  ְוהּוא, ְיץּבִ

ִהּדּור עֹוָלם־ְלאֹור ךְ . בַר  ּבְ ֶמׁשֶ ִנים ּבְ ָ י עֹוֵסק, ַהׁשּ א־ַאְבָרָהם ַרּבִ ל וֹ ּת ׁשְ ַר מוֹ  תלַ ָח נְ ַה בְּ  ַאּבָ , ְלדֹורֹות וֹ בּ ַר  ׁשֶ
ַ�ל יֵר בְ ִמּדִ  ְקחוֹ לִ ־ֹוְמֵ�יְלׁש  ַמֲ�ִביר הּוא יוָמ אוּ נְ בִ וּ  ִריֵדי" ּבַ ִנים ִלְפֵני. יוָת יכוֹ לִ ֲה  ּוִמּנַֹ�ם "ֵאׁש  ׂשְ ר ׁשָ , ִמְסּפָ

ְזַמן את טְר וֹ גּ נְ יְ וַ  ָהַרב ה3 ָבִרים ָלׂשֵ ְפֵני ּדְ ָבִרים ֶאת ֵחדְליַ  ֶהְחִליטוְ , מֹוִדיִעין ִעירָה  ֵביּתֹוׁשְ  ּבִ  תוַ צְ ִמ  אֹודֹות ַהּדְ
ּבּוד ַמֲהלַ  .הֹוִרים ּכִ ָבִרים ךְ ּבְ ר, ַהּדְ ֵאַרע ַמְפִליא ְמֹאָרע ִסּפֵ ְ "ַה  וֹ בּ ַר  ִעם ׁשֶ ֶגְרַמְנָיה תוֹ הוּ ׁשְ בִּ " ֵאׁש  ייֵד ִר ׂשּ , ּבְ

קּוָפה ִמְצוַ  ָהעֹוֵסקִסּפּור , ָהִראׁשֹוָנה ָהעֹוָלם ִמְלֶחֶמת רְלַאַח  ָרהצָ ְק  ּתְ ּבּוד תּבְ   . ּה ָת יבוּ ׁשִ ֲח וַ  הֹוִרים ּכִ

בֵ  ֶזה היָ ָה  ֶנֶסת־יתּבְ ִזי ַהּכְ ְרּכָ בָּ  ַהּמֶ ְרִלין ִעירׁשֶ ר טְר וֹ גּ נְ יְ וַ  ָהַרב ַתחּפָ , ּבֶ ר, ְוִסּפֵ ֲאׁשֶ סוּ  ָהִעיר ְיהּוֵדי ּכַ ּנְ  ִהְתּכַ
רֹב ּפּוִרים־יֹום ִלְתִפּלֹות םָ� ־ּבְ ים. ַהּכִ ִלים ַרּבִ ּלְ ְתּפַ ֶרךְ  ִהְתַרֲחקוּ  ֵמַהּמִ ְצֹות ַהּתֹוָרה ִמּדֶ ַ�רַה  הְלַמְרבֵּ  ְוַהּמִ , ּצַ

ַ�ת ּפָ ַהׁשְ קּוָפה ּבְ ּה  ַהִהיא ַהּתְ ָתה ּבָ ָלה ָ�ׂשְ ּכָ ְרַמְנָיה יְיהּוֵד  ברֶ ֶק בְּ  ֹותּמ ׁשַ  ַהַהׂשְ  עֶֹרף ִהְפנוּ  םֵמֶה  יםבִּ ְוַר  ּגֶ
דֹוׁש  ֹוםיּ בַּ  אּוָלם, ֲאבֹוֵתיֶהם ְלָמֹסֶרת ֶהם ֵנעֹור ַהּקָ יצֹוץ ּבָ בּוי הּוִדיַהיְּ  ַהּנִ אוּ  ֵהם ְוַאף, ַהּכָ ף ּבָ ּתֵ ּתַ  ְלִהׁשְ

ְתִפּלֹות ם ֹוםצּ בַּ  וּ נּ ְוִע  ַהּיֹום ּבִ ֹכֶתל. ַנְפׁשָ ְזָרח ּבְ י ָ�ַמד ַהּמִ ְרגַויְ  ַיֲ�ֹקב ְיִחיֵאל ַרּבִ יַ�  ְנּבֶ ִהּגִ אֹוָתן ְלֶגְרַמְנָיה ׁשֶ  ּבְ
ִנים ט ּבֹואוֹ  ִעם ּוְכָבר, ׁשָ ּלֵ עּור ִהְתּבַ ׁשִ םּכ3 ַ�ד ׁשֶ  קֹוָמתוֹ  ּבְ בוֹ  לוֹ  ָחְלקוּ  ּלָ ה. ַרב דּכָ ִפּלָ ָכה ַהּתְ ִסְדָרּה  ִנְמׁשְ , ּכְ
מוּ  רּוְלַאַח  ּיְ ּסִ ת ֶאת ׁשֶ ִפּלַ ֲחִרית ּתְ נוּ , ַהּתֹוָרה ּוְקִריַאת ׁשַ ִמְנַה  'ִיְזּכֹר' ִמיַרתֲא לַ  ּפָ ֵני גּכְ ַנז ּבְ ּכְ יִרים ּבוֹ , ַאׁשְ  ַמְזּכִ

ָ  ִחיםנוֹ ַהּמְ  מֹותׁשְ נִ  ֶאת ׁשּ ים קוּ בְ ׁשֶ ִפי. םָת ָמ ׁשְ נִ  ְלִעּלּוי הְצָדָק  ְונֹוְדִרים ,ַחּיִ ְנָהג ּכְ  ֵאּלוּ  ָיְצאוּ  ,לבָּ ק3 ְמ ַה  ַהּמִ
יםבַּ  םיֶה ֵר הוֹ ׁשֶ  ית לֵמֵהיכַ  ַחּיִ ֶנֶסת־ּבֵ ינוּ וְ , ַהּכְ ֵתן ַ�ד חּוץבַּ  ִהְמּתִ ּנָ ּתִ ת ָהאֹות ׁשֶ ת ִלְתִחּלַ ִפּלַ   .ּוָסףּמ ַה  ּתְ

יִנים ּוְבעֹוָדם חּוץ ַמְמּתִ ּתֹוְממוּ , ּבַ  ְלֵ�ֶבר ִמְתָקֶרֶבת ְמֹפֶאֶרת דָר ׂשְ  ְמכֹוִנית תִלְראוֹ  ְלֶפַתע ִהׁשְ
ית כֹוִנית. תֶס נֶ ַהכְּ ־ּבֵ ָפֶניָה  הוָּ ל3 ְמ  ָהְיָתה ַהּמְ ל ְרָכִביםבִּ  ּוֵמַאֲחֶריָה  ִמּלְ ֶטֶרת ׁשֶ ְרַמְנָיה ִמׁשְ  הּוְלַמְרבֵּ , ּגֶ

ָרה ָ�ְצָרה ִליָאהּפְ ַה  ּיָ ַ ָסמּוךְ  ַהׁשּ ית ְלֶפַתח ּבְ ֶנֶסת־ּבֵ ִלים דּוְבעוֹ . ַהּכְ ּלְ ְתּפַ עֹוְמִדים ַהּמִ  םיִא ּתָ ִמׁשְ  חּוץבַּ  ׁשֶ
ר ָבר ְלֵפׁשֶ ים, ַהּדָ ֵ�  ּוְמַנּסִ ם רְלׁשַ ַנְפׁשָ ד ָהאֹוֵרַח  הּוא ִמי ּבְ ְכּבָ יַ�  ַהּנִ ּגִ ּמַ ִעּצּומוֹ  ׁשֶ ל ּבְ ּפּוִרים־יֹום ׁשֶ  ַהּכִ
ִזי הּוִדיַהיְּ  תֶס נֶ ַהכְּ ־ְלֵבית ְרּכָ ַתח, ַהּמֶ ֶלת ֶאת ְצָבִאי ׁשֹוֵטר ּפָ כֹוִנית ּדֶ ה, ַהּמְ ּנָ ר ָיָצא ּוִמּמֶ ְרָמִני ַהחּוץ ׂשַ  ַהּגֶ

ְכבֹודוֹ  ִחיד הּוִדיַהיְּ  ַהחּוץ רׂשַ , אוּ נָ ּתֶ ֶר  רֵט לְ וַ  ֶזה ָהָיה. ּוְבַ�ְצמוֹ  ּבִ תֹולְ  ַהּיָ ְרַמְנָיה דֹותּבְ ִהְתַמ , ּגֶ הׁשֶ  ְלַתְפִקיד ּנָ
ּקּום רׂשַ  ִ ֶלת ַהׁשּ ֶמְמׁשֶ ְרַמְנָיה ּבְ ן רּוְלַאַח , ָהִראׁשֹוָנה ָהעֹוָלם ִמְלֶחֶמת רַח ְלַא  ּגֶ ה ִמּכֵ ר ִהְתַמּנָ . ַהחּוץ ְלׂשַ
ִעּצּומוֹ  תוֹ ָ� ָפ הוֹ  ל ּבְ דֹוׁש  ַהּיֹום ׁשֶ ֶפַתח ַהּקָ ית ּבְ ֶנֶסת־ּבֵ ֵ�יֵני יםינִ נִ צְ לִ  ָהְיָתה, ְיהּוִדי ּכְ ֱאָסִפים ּבְ הּוִדים ַהּנֶ , ַהּיְ
הַה  ןכֵּ ׁשֶ  ַמן ִהְפָנה ּלָ ים הּוִדיַהיְּ  םָלָ�  ףֶר עֹ  ִמּזְ ר ֹותנּ ְלִהְתַמ  ְוִהְסּכִ ֶלת ְלׂשַ ֶמְמׁשֶ ְרַמְנָיה ּבְ א, ּגֶ לַּ  ֶאּלָ  וֹ ּת ִמ ֲא ׁשֶ

ל ָבר־ׁשֶ ל ּבֹוֵ�ר ִזיק ּבוֹ  נֹוַתר ּדָ ָמה ׁשֶ ק בֵסַר  ְוהּוא ,ְיהּוִדית ְנׁשָ ר ְלִהְתַנּתֵ ׁשֶ ר ָקלּוׁש ַ�ּמוֹ ־ִעם ֵמַהּקֶ   . , ְולּו ֶקׁשֶ

ר ַ ְתּבוֹ  ַהׂשּ ם ֵללַהּמִ ִטים ִהְתַ�ּלֵ ּבָ ל יםִד ְק וֹ יּ ַה  ֵמַהּמַ ָנה, אֹותוֹ  ַהּסֹוְבִבים ׁשֶ  לֶא  ְמִהיִרים ִדיםְצָ� בִּ  ּפָ
ית ֶנֶסת־ּבֵ ִניָמה ְוִנְכַנס ַהּכְ ָניו־ַ�ל הכָ ּפְ ּתַ ׁשְ ִה  הָר ָה נְ . ּפְ ר ּפָ ֲאׁשֶ ה ּכַ ּלָ י ּגִ יַ�  ּכִ ִדּיּוק ִהּגִ ַמן ּבְ ּזְ כֹון ּבַ  ֵ�תבְּ , ַהּנָ

ר דַמ ֱ� נֶ  ּוְדָבִרים רֶמ אֹ  ְללֹא. 'ִיְזּכֹר' ִמיַרתֲא  ַ ית יֵת כְּ ְר יַ בְּ  ַהׂשּ ְדָרׁש ־ּבֵ ַלַחׁש  ְוָקָרא דוֹ ְליָ  ִסּדּור ָנַטל, ַהּמִ  ֶאת ּבְ
ה חּסַ נ3  ִפּלָ ם ּוְלַאַחר, יויָר ּקִ יַ  תַמ ׁשְ נִ  ְלִעּלּוי ַהּתְ ּיֵ ּסִ לְ  ָיָצא ,ׁשֶ א תּמַ �3 ּכִ ּבָ כוֹ  ְלַדְרּכוֹ  ְוִהְפִליג ׁשֶ ּמְ  ִניתּבַ

יָנה ִהְמּתִ ּקּור. לוֹ  ׁשֶ דֹול ַרַ�ׁש  עֹוֵרר ְוֶהָחִריג ֶהָחפּוז ַהּבִ ֵבית ּגָ ֶנֶסת־ּבְ ִלים ּוְבעֹוד, ַהּכְ ּלְ ְתּפַ  ִמְתּכֹוְנִנים ַהּמִ
ת ְלַהְתִחיל ְתִפּלַ ין ִוּכּוַח  נֹוַצר, ַהּמּוָסף ּבִ ִלים ּבֵ ּלְ ְתּפַ יַצד ַהּמִ ְתא תוֹ ָ� ָפ הוֹ לְ  ְלִהְתַיֵחס ֲ�ֵליֶהם ּכֵ ל ִמיתוֹ ַהּפִ  ׁשֶ

ר ַ ְתּבֹוֵלל ַהׂשּ י ,וּ נָטֲ�  ִדיםֲאָח . ַהּמִ ָכךְ  ֵיׁש  ּכִ ּום ּבְ זְ  ִמׁשּ ית יֹוןּבִ ֶנֶסת־ּבֵ ר, ַהּכְ ֲאׁשֶ הַה  ּכַ ל ּלָ ֵריׁש  ִחּלֵ ֵלי ־ּבְ  ֶאתּגְ
 ַ ׁשּ ּפּוִרים־יֹום תְקד3 ָרה ִמּתֹוךְ  תוֹ יָ� ִס נְ בִּ  ַהּכִ ַסע ְלֶפַתע אּוָלם ,'ּכֹרִיזְ ' ִמיַרתֲא  גִמְנַה  ֶאת םְלַקיֵּ  ַמּטָ י ּפָ  ַרּבִ

ְרגַויְ  ַיֲ�ֹקב ְיִחיֵאל קֹומוֹ  ְנּבֶ יַמת ַ�ל הלָ ָ� , ִמּמְ ית ּבִ ֶנֶסת־ּבֵ ׁש , ַהּכְ ּבּור ׁשּותְר  ֶאת ּוִבּקֵ ַלךְ  ַהס. ַהּדִ ׁשְ ָהל ה3 ּקָ , ּבַ
ְדָבָר  ֵהֵחל ְוָהַרב יַצד: "יוּבִ ֶכם ָ�ָלה ּכֵ ַדְעּתְ א ִליהּוִדי בּוזלָ  ּבְ ֶנֶסת־ֵביתלְ  ַהּבָ ָנה ִמּתֹוךְ  ַהּכְ ּוָ ִמיָמה ּכַ  ּוְטהֹוָרה ּתְ

ַ�ר הְלַמְרבֵּ  הּוא ָרחֹוק ָאְמָנם? הֹוָריו רֹוןִזכְ  ֶאת דבֵּ ְלכַ  יָון, ֹותצְ ְוַהּמִ  ֵמַהּתֹוָרה ַהּצַ ּלֹא ּכֵ ךְ  ָזָכה ׁשֶ  ְלִהְתַחּנֵ
ְרכֶּ ־ַ�ל ִליךְ  ָלנוּ  ֵאין אּוָלם, יָה ּבִ א  ֵפלַהּנוֹ  ַאַחר ֶאֶבן ְלַהׁשְ צוֹ  ינוּ ָ�לֵ ֶאּלָ קוֹ  ְלַאּמְ ְבָטח". "ֹותוֹ ְלַבזּ  ְולֹא ּוְלַחּזְ  ּומ3
יךְ ", ֲאִני ְ "ַה  ִהְמׁשִ י, "ִהְתַלֲהבּותבְּ  ְוָקָרא" ֵאׁש  ייֵד ִר ׂשּ ֶזה ָאָדם ּכִ ר, ּכָ הוּ  רׁשֶ ֶק  ַ�ל ׁשֹוֵמר ֲאׁשֶ ְלׁשֶ  הֹוָריו ִעם ּכָ
ק, ִחיםנוֹ ַהּמְ  ָכְך  ְמַחּזֵ ּלוֹ  רׁשֶ ּקֶ ַה  ֶאתהּוא ּבְ ָרֵאל ַ�םֶאל  ׁשֶ ֶלת ִיׂשְ ְלׁשֶ ְוֵאין , ָאִבינוּ  ַאְבָרָהם ַ�ד ֲאבֹוָתיו ּוְלׁשַ

י עֹוד  י ּכִ ִלּבִ הָסֵפק ּבְ ַחת סֹותֲח לַ  ְזרוּ ְוַיְח  הּוִדיַהיְּ  םָ� ָה  ֵחיק לֶא  ָיׁשּובוּ  יוָא צָ ֱא צֶּ ׁשֶ  ִיְזּכֶ ְנֵפי ּתַ ִכיָנה ּכַ ְ ". ַהׁשּ
ָבִרים ם הֹוִתירוּ  ַהּדְ ִלים ברֶ ֶק בְּ  ַ�ז רֹש/ֶ ּלְ ְתּפַ ל ֶנֶ�ְמדוּ  ְוֵהם, ַהּמִ ּלֵ ת ְלִהְתּפַ ִפּלַ   .תּוְדֵבקוּ  ִהְתַלֲהבּותבְּ  מּוָסף ּתְ

ר ֲאׁשֶ ם ּכַ ְפָלא ִסּפּורוֹ ־ֶאת טְר וֹ גּ נְ יְ וַ  ָהַרב ִסּיֵ ְפֵני ַהּנִ ֹוְמִעים דַח ַא  ְלֶפַתע ָקם, ָ�יוְמ ׁשוֹ  ִצּבּור ּבִ  ּוְבעֹוד, ַהׁשּ
ָמעֹות ה: "ָקָרא וייָ ָח לְ ־ַ�ל תגוֹ לְ זוֹ  ּדְ ּמָ ָבָריו ָצְדקוּ  ּכַ ל ּדְ ךָ  ׁשֶ ַ�ל ַרּבְ ִריֵדי ּבַ י ,ֵאׁש' 'ׂשְ ל ינוֹ נִ  ֲאִני ּכִ ר ׁשֶ ַ  ַהׂשּ

ְתּבֹוֵלל ָנאּו  ַהּמִ ִה ֶרּתֶ ִ ׁשֶ , ּתָ ְר ְזכַּ ׁשֶ ׁש ׁשּ קּוָפהק ַר  תוֹ נָּ ה3 כְ בִּ  ּמֵ הוּ  ,ָרהצָ ְק  ּתְ לֹש/ָ ְרָמִנים ּפֹוְרִעים ׁשְ  ּבוֹ  וּ ׁש ּקְ נַ ְת ִה  ּגֶ
ְגַלל ָבר ָאִבי. הּוִדיַהיְּ  מֹוָצאוֹ  ּבִ י, יוָת בוֹ ְק ִע בְּ  ַוֲאִני הָמ לֵ ׁשְ  ׁשּוָבהְת בִּ  ַלֲחזֹר ָזָכה ּכְ חיִ  לֹא ּכִ ּנוּ  ּדַ ח ִמּמֶ � ".ִנּדָ

  
 
 

ְבֵרי ים ָהאֹור ִמּדִ דֹוׁש  ַהַחּיִ ה ַ�ל ַהּקָ ָרׁשָ   ַהּפָ
ַנת ָאֵכן - )ב, יט( ֵמְרִפיִדים ְסעוּ יִּ ַו  ּוָ תּוב ּכַ ים הּוא ַהּכָ  ג' ְלַהְקּדִ

ֵרי ֵהם ִעְנָיִנים ַלת ַהֲהָכָנה ִעּקְ ֶאְמָצעּוָתם ַהּתֹוָרה ְלַקּבָ ּבְ  ׁשֶ
י תַל ֲח נַ  ְלַהְנִחיָלם ה' הִנְתַרּצָ  ּדַ ִעיָמה ּתֹוָרֵתנוּ  ִהיא ,ׁשַ : ַהּנְ

רּות הּוא א'ָה  ּבְ מּות ִהְתּגַ ֵ'ֶסק ְוִהְתַ'ּצְ י ,ַהּתֹוָרה ּבְ  ּכִ
בֵ'  הּוא תלוּ ְצ ָהַ'  ְפִסיד ׂשֶ ָגָתּה  ַהּמַ ָ ְמָצא ֶזהָל וְ , ַהׂשּ י ּתִ ל ּכִ  ּכָ

 חֶֹזק ׁשֹוןְל  לֹוַמר קְיַדְקּדֵ  ,ֹוָרהּת ַל  ה' הנָּ יֶר ּכִ זְ יַּ ׁשֶ  ָמקֹום
ִמית רֶד גֶּ  ַ'ד ץֶמ ְואֹ  ּיָ ְכִתיב ,ָ'ֶליָה  ַ'ְצמוֹ  ׁשֶ  ַהּתֹוָרה ֹזאת ּדִ

י ָאָדם מוֹ , ְוכּו' ל"זַ  ְוָדְרׁשוּ  'ְוגוֹ  ָימּות ּכִ  ל"זַ  ַרּבֹוֵתינוּ  ֵכן ּכְ
קוּ  לּות ַהּתֹוָרה ֵ'ֶסק לֹוַמר ּה ָת ָר ּכָ זְ ַה בְּ  ְיַדְקּדְ ּדְ ּתַ  ַהּתֹוָרה ִהׁשְ

מֹוהוּ  יםבִּ ַר וְ  תּוב ָאַמר זוֹ  ּוְכֶנֶגד .ּכָ  לֹא, ֵמְרִפיִדים ְסעוּ יִּ ַו  ַהּכָ
א ּנוּ  ָמקֹום ְלהֹוִדיַ'  ּבָ ּמֶ ּמִ ִאם ,ָנְסעוּ  ׁשֶ ן־ׁשֶ  לוֹ  ָהָיה ּכֵ
ימוֹ ְלַה  א, םָת נוֹ ֲח ּתַ  ֹקֶדם ְקּדִ ְסעוּ  לֹוַמר ןוֵּ ּכַ ְת נִ  ֶאּלָ ּנָ  ׁשֶ

ִחיַנת ִ  הּוא ב' ןְניָ ְוִע ְוכּו':  ָיַדִים ִרְפיֹון ִמּבְ  ְוָהֲ'ָנָוה תלוּ ְפ ַהׁשּ
י ְבֵרי ֵאין ּכִ ִמין ּתֹוָרה ּדִ א ִמְתַקּיְ ִמי ֶאּלָ יל ּבְ ּפִ ׁשְ ּמַ  ַ'ְצמוֹ  ׁשֶ

רּמִ ּכַ  ְצמוֹ ַ'  יםּוֵמׂשִ  רּמִ ּבַ  ֲחנוּ יַּ ַו  ָאַמר ֶזה ּוְכֶנֶגד, ְדּבָ רּוׁש  ְדּבָ  ּפֵ
ַהּכֹל רבָּ ְד ּמִ ּכַ  ַוֲ'ָנָוה תלוּ ְפ ׁשִ  ׁשֹוןְל   ןְוִעְניָ : ָ'ָליו ֹוְרִכיםדּ  ׁשֶ
ִחיַנת הּוא ג' ֵלב תרוּ בְּ ַח ְת ִה בְּ  ֲחָכִמים ִיעּוד ּבְ ֵלם ּבְ  ׁשָ

ְהיוּ  לֹא ,ְוָתִמים ּיִ ד ׁשֶ אְוכּו',  ַבדבְּ ־ּבַ  ַיַחד דוּ ֲ' וַ ְת יִ  ֶאּלָ
דוּ  ירוּ  ֶזהָל  ֶזה ִויַחּדְ ִנים ְוַיְסּבִ  ָאַמר ֶזה ּוְכֶנֶגד, ֶזהָל  ֶזה ּפָ

ַחן ֲ'ׂשוּ  ָיִחיד ׁשֹוןְל  ָרֵאלִיׂשְ  םׁשָ ־ַוּיִ ּנַ ן ׁשֶ ּלָ ִאיׁש  ַיַחד ּכ.  ּכְ
ה ְוֵהן, דָח ֶא  ַלת ְראּוִיים ֵהם ַ'ּתָ ם :ַהּתֹוָרה ְלַקּבָ  ְרִאיֶתם ַאּתֶ

ם -) ד, יט( ר רַמֲאַמ  עָמ ׁשְ נִּ בַּ  ֵיׁש  ּגַ יִתי ֲאׁשֶ  ִיְרַאת ָ$ׂשִ
ָכל ָהרֹוְממּות ְפָלאֹות ּבְ ר ְוַהּמֹוְפִתים תתוֹ אוֹ ָה וְ  ַהּנִ  ֲאׁשֶ

ה ם. ְלִמְצַרִים ָ'ׂשָ ִחיַנת ֶהְרָאה ֶזהבָּ  ּגַ ה ָהַאֲהָבה ּבְ  ְוַהִחּבָ
ל ּכָ ה ֶזה־ׁשֶ ִביֵלנוּ  ָ'ׂשָ ׁשְ ל ִהְרִעיׁש  ,ּבִ ִריָאה־ּכָ  דבֵּ ְוִא  ַהּבְ
ה ּמָ ִביֵלנוּ  ַאַחת א. ׁשְ ִח  ָאָדם ִיְתַלֵהב ֶזה ּוְלַצד, ּבִ  ַהּבֹוֵרא תבַּ ּבְ
ר ה, ָלֶהם ַחְסּדוֹ  ִהְפִליא ֲאׁשֶ ִחיַנת ִהיא ְוִהּנֵ  ה'ַל  ָהַאֲהָבה ּבְ

ָבִרים ב' ְוֵהם, ֱאלֵֹקינוּ  אֹוְמרוֹ  ָהְרמּוִזים ּדְ  יתְלֵב  ֹתאַמר ּבְ
ּלֹא ַיֲ$ֹקב יק ׁשֶ ְסּפִ ְרָאה ּתַ ם ְוָצִריךְ  ַהּיִ  ִלְבֵני ידְוַתגֵּ  ָהַאֲהָבה ּגַ

ָרֵאל ּלֹא ִיׂשְ יק ׁשֶ ְסּפִ ִחיַנת ּתַ ם ְוָצִריְך  ָהַאֲהָבה ּבְ ְרָאה ּגַ  :ַהּיִ

  
  

יום כ"ב בשבט, היה 'יום פורים' של קהילת ליוורנו 
שבאיטליה, לאחר הנס הגדול שאירע להם, כאשר 

הכנסת הישן ־רעידת אדמה קשה פגעה בעיר ובית
התמוטט באופן חלקי, אלא שבאותה שעה היה ריק 
ממתפללים בדרך נס. כזכר להצלה, קבע רבה של 

מלאכי", סדר מיוחד  העיר, רבי מלאכי הכהן בעל "יד
ליום זה, והיום נקבע לדורות כתענית ציבור עם 
קריאת ויחל ואמירת סליחות ופזמונים מתוך סידור 
  מיוחד, ובמוצאי היום ערכו סעודה גדולה לזכר הנס. 

�  

בכ"ג בשבט תרצ"ג, שיגר ה"חפץ חיים" מכתב נלהב 
התומך ברעיון הקמת 'בית יעקב' לבנות, מיסודה של 

ֹּכה שם הפסוק שבפרשתנו "־נירר, עלמרת שרה ש
'אלו הנשים': "ללמוד בו תורה  –" תֹאַמר ְלֵבית ַיֲעֹקב

ויראת שמים, מידות ודרך ארץ או תורה לילדות 
אחב"י, אמרתי לפעלם הטוב יישר ה' חילם ומעשה 
ידיהם יכונן. כי עניין גדול ונחוץ הוא בימינו אלה, 

חופשיים אשר זרם הכפירה ר"ל שורר בכל תקפו, וה
מכל המינים אורבים וצודים לנפשות אחב"י, וכל מי 
שנגעה יראת ה' בלבבו, המצווה ליתן את בתו ללמוד 

ספר זה. וכל החששים והפקפוקים מאיסור ־בבית
ללמד את בתו תורה, אין שום בית מיחוש לזה 
בימינו אלה, כי לא כדורות הראשונים דורותינו, 

ישראל מסורת אשר בדורות הקודמים היה לכל בית 
אבות ואמהות לילך בדרך התורה והדת, ולקרות 
בספר צאינה וראינה בכל ש"ק. ממה שאין כן 

כך בכל עוז ־בעוונותינו הרבים בדורותינו אלה, ועל
ספר ־רוחנו ונפשנו, עלינו להשתדל להרבות בתי

כאלו, ולהציל כל מה שיש בידינו ואפשרותנו 
גדולי  להציל". הפסיקה ההלכתית יחד עם תמיכת

הדור, בהם האדמו"רים מגור ובעלזא, נתנו לתנועה 
משקל חשוב והרעיון הכה גלים, עד שבפרוץ 

  ספר בפולין וליטא. ־השואה עמדו כשלוש מאות בתי
  

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ

 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

 
י יָראׁשַ  ְיִחיֵאל ַרּבִ ל ָאִביו, ּפִ י ׁשֶ ל ֵמֲחִסיָדיו היָ ָה , ָחִריף ְזליְ ַא  ַרּבִ ַ�ל ׁשֶ ְנָיא ּבַ ל ַהּתַ ְלִמידוֹ  ְוׁשֶ י ּתַ  ַרּבִ

י אּוָלם. הלָ ׁשֶ ָר ְט ּסְ ִמ  ַאֲהרֹן ַ ִמ  תַהֲחִסידוּ  ַאַחר ָנָטה לֹא ְצמוֹ ַ�  ְזליְ ַא  ַרּבִ ל, יוָר עוּ נְ  ַחרׁשּ ּלֵ נ3  ְוִהְתּפַ  חּסַ ּבְ
ָסבוֹ  א"ָר גְּ ַה  ּנּויֵ  ַלְמרֹות ַאךְ . ּכְ ְנָהִגים יׁשִ ד, ַהּמִ ּבֵ  ֶאת, ֹוָתיוּוִמדּ  ּתֹוָרתוֹ  ֶאת ֶהֱ�ִריץ, ָאִביו־ֶאת ְמֹאד ּכִ

ד ִיְרָאתוֹ  ּלוֹ  ָהֱאֶמת־ְוַאֲהַבת הלָ וֹ ַהּגְ ַ�ם. וֹ בּ ַר  ֶאת ּבוֹ  הָא ָר וְ , ׁשֶ ְלִמיָדיו הוּ לוּ ָא ׁשְ , ּפַ ַגע לֹא ַהִאם ּתַ ָאִביו ּפָ  ּבְ
ּלֹא ָכךְ בְּ  יבוְ , יוָת בוֹ ְק ִע בְּ  ָהַלךְ  ׁשֶ ֲחִריפּות ֵהׁשִ ַדְרּכוֹ  ָלׁשֹון־ּוְבַצחּות ּבַ ְוָקא: "ּכְ יִתי ךְ כָ בְּ  ּדַ ּנִ ִ ׁשּ ְרֵכי ׁשֶ  ִמּדַ

י, ָאִבי ְמּתִ ּבּוד תִמְצוַ  ִקּיַ ֲהֵרי. ָאב־ּכִ א ׁשֶ ה ָחִסיד הַנֲ�ׂשָ  ַאּבָ ּנָ ְרֵכי ְוׁשִ ד ָאִביו ִמּדַ ִהְתַנּגֵ  ְוִאּלוּ . תַלֲחִסידוּ  ׁשֶ
ה קֹוֵבַ�  ָהִייִתי ֵאין ְלַמֲ�ׁשֶ ְרֵכי ֹותנּ ׁשַ לְ  ׁשֶ י, ָהָאב ִמּדַ ַמת ָאִבי ַ�ל ילִט ֵמ  ָהִייִתי ָאז ּכִ ּנּוי ַאׁשְ ְרֵכי ׁשִ  ִמּדַ
ו אּוָלם, ָאִביו ִ  ַ�ְכׁשָ ׁשּ ְרֵכי יִתינִּ ׁשֶ י, יָאבִ  ִמּדַ ֵאין הֹוַכְחּתִ ּנּוי ׁשֶ ׁשִ ֶזה ּבְ ּום ּכָ ִגיָ�ה ִמׁשּ ִכּבּוד ּפְ   "...ָאב־ּבְ

�  
י ָהָיה ן"ַר ֲה בַּ  דוִ ּדָ  ַרּבִ ַלִים ֵלידוֹ ִמגְּ  ׁשֶ ל רִנְזָה  היָ ָה , יָה יֶק ּדִ צַ וְ  ְירּוׁשָ ִכּבּוד ָיָמיו־ּכָ  הנָ ְמ לְ ַא ְת ִה ׁשֶ  ּמוֹ ִא  ּבְ

ְצִעירּוָתּה  ְע  ּבִ ל ָלּה ִמּבַ ּבָ י ַהְמק3 ָ  ַנחּום ַרּבִ י, קיאִד ִמׁשּ ה ַאַחר ָרּה ְלַבּקְ  הֹוֵלךְ  ָהָיה ּבֶֹקר ּוִמּדֵ ִפּלָ  ַהּתְ
ֵלי ֶאת רֹוֵחץ ,ַמִים ׁשֹוֵאב, יןיִק ִת וָ כְּ  א ַהֶחֶרס ּכְ ּדִ  ֶאת ּוְמַמּלֵ ַמִים יםַהּכַ ר, ַ�םּפַ . ּה כָּ ְר צָ  יּדֵ  ּבְ ֲאׁשֶ  ִאּמוֹ  ּכַ

ׁש  ְוהּוא תוֹ יָ ְע ַר  ִעם ָחהׂשֹוֲח  ּקֵ ה ָלזּוז ְלַהְטִריָחם ָרָצה לֹא, ַלֲ�בֹר ּבִ ּדָ ּלֹא ןוָ יְוכֵ , ַהּצִ ין ַלֲ�בֹר ָרָצה ׁשֶ  ּבֵ
י ּתֵ ים ׁשְ ִדְבֵרי ָנׁשִ ָמָרא ּכְ ַחת ִהְתּכֹוֵפף, ַהּגְ ה ּתַ ּטָ יָה  ְוָ�ַבר ַהּמִ ְחּתֶ ם. ּתַ ָניו ּגַ ּנוּ  ָלְמדוּ  ּבָ ּבּוד תוַ צְ ִמ  ִמּמֶ  ּכִ

ׁש , יׁש ִפ ְס יְ וַ  ַזְלָמן יַרבִּ  נוֹ בְּ ׁשֶ  ַ�ד, ַמִהי הֹוִרים א ָחׁשַ ּמָ ּבּוד חֹוַבת ְיֵדי ֵיֵצא לֹא ׁשֶ  לֶד גֹּ  ַאף ַ�ל הֹוָריו ּכִ
ׁש  ְוָלֵכן, ְזִהירּותוֹ  ּקֵ הוֹ  ׁשּותְר  םֵמֶה  ּבִ ל תִלׁשְ בּוַ�  ְימֹות ּכָ ָ יָקהַ� ָה  ִעירבָּ  ַהׁשּ ת ְוַרק, ּתִ ּבָ   .חֹוֵזר ָהָיה ְלׁשַ

�  
י ים ַרּבִ ִרין ַיֲ�ֹקב ַחּיִ ר היָ ָה  ַהְלּפֶ ל ּתָ  ָזָכה אלֹ אֹוָתּה , ָאב תוַ צְ ִמ  ּוְבִיחּוד, ֲאבּודֹות ִמְצֹות רַאַח  ָיָמיו־ּכָ
ִהְת  ְלַאַחר םְלַקיֵּ  עֹודוֹ  ֵמָאִביו םּתֵ יַ ׁשֶ ׁש  ןבֶ כְּ  ֶיֶלד ּבְ ַ�ם. ׁשֵ ַגׁש  ּפַ ִהְתאֹוֵנן ֶאָחד ָאָדם ּפָ  בוֹ ַמצָּ  ַ�ל ְלָפָניו ׁשֶ

ָ�לוּ  הֹוָריו ְוַ�ל, ַ� עוּ ָר ָה  ה ֶזה ׁשֶ ָידוֹ  ְוֵאין ֵמרּוְסָיה ַ�ּתָ ׁש . ְלַפְרְנָסם ּבְ ּקֵ ּנוּ  ּבִ י ִמּמֶ ּבֹון ַלֲ�רֹךְ  ַיֲ�ֹקב ַרּבִ  ֶחׁשְ
ה ּמָ יַ� , ֹחֶדׁש לְ  הֹוָריו תלַ כָּ לְ כַּ  העֹולָ  ּכַ כּום־ֶאת ֹחֶדׁש  יִמּדֵ  וֹ ל םלֵּ ְלׁשַ  ָמהכָּ ַהְס  ְוִהּבִ ְהֶיה ּוִבְלַבד, ַהּסְ ּיִ  ׁשֶ
ף ּתָ ל הוָ צְ ַהּמִ  רכַ ׂשְ בִּ  ׁש3 ּבּוד ׁשֶ ֹאל ָהִאיׁש  ָהַלךְ . ָאב־ּכִ  אּלֹ  הַמ : "לוֹ  ָאַמר ְוהּוא" ׁש "ִאי זֹוןֲח "ַה  ַצתֲ� בַּ  ִלׁשְ

ים ִביל עֹוׂשִ ׁשְ ַד ? הֹוִרים ּבִ ל ֶאת ְלַהְפִסיד ֲאִפּלוּ  ךָ לְ  יאּכְ ָדם ּוִבְלַבד, הוָ צְ ַהּמִ  רכַ ׂשְ  ּכָ ּתּוַכל ְלַכּבְ   ."..ׁשֶ
�  

ל ים ָהַאִחים ִלְפֵני ָ�ְמָדה ְיֵמיֶהם־ּכָ דֹוׁשִ יו ְלזִמבֶּ  ַאֲהרֹן יַרבִּ  ַהּקְ ַכי ַרּבִ מּותוֹ , יַר גוֹ ילְ בִּ ִמ  ָמְרּדְ ל ּדְ  ׁשֶ
י ֲאִביֶהם ׂשָכר ַרּבִ ָ ּנֹוַלד ֵ�תבְּ . יןִד וּ לּ ִס בְּ  מוֹ ׁשְ  ֶאת אוּ ְוָנׂשְ , ּדֹב ִיׂשּ ל ְיִחידוֹ  נוֹ בְּ  ׁשֶ י ׁשֶ ַכי ַרּבִ  הּוא, ָמְרּדְ
ְלז ר"ָהַאְדמוֹ  ִליָט  ִמּבֶ ְזַמן, א"ׁשְ ים יֵר ְמ ִא "ָה  ה3 יְז'ִניץ" ַחּיִ ף ִמּוִ ּתֵ ּתַ ַמֲ�ַמ  ְלִהׁשְ ִרית דּבְ ָמה ַהּבְ ִהְתַקּיְ  ׁשֶ

ֵתל י, ָאִביב־ּבְ דוֹ כִּ  ַאֲהרֹן ְוַרּבִ ָרכֹות ִמיַרתֲא בַּ  ּבְ רוְ . ַהּבְ מוֹ  ארֵ ּקָ יִ וְ " ָאַמר ַכֲאׁשֶ ָרֵאל ׁשְ ִיׂשְ ַחן", ּבְ  ֲאִבי לֶא  ּגָ
ן ֵדי ַהּבֵ ֹמַ�  ּכְ ֵ  ֶאת ִלׁשְ ְקָצָרה ָאַמר הּוא ַאךְ , םַהׁשּ ׁשֵ " ּבִ ירְוִנְמַנע ", ָאִבי םּכְ ְמֹפָרׁש  ְלַהְזּכִ   .ָאִביו םׁשֵ  ֶאת ּבִ

�  
ְלִמיֵדי דָח ֶא  יַבתיְ  ִמּתַ ר ִמיר ׁשִ ַ�ם ִסּפֵ י, ּפַ ְצִעירּותוֹ  ּכִ ף ּבִ ּתֵ ּתַ ֵליל ִהׁשְ ֶדר־ּבְ ָאר ִעם ַיַחד ַהּסֵ ְלִמיֵדי ׁשְ  ּתַ

יָבה ׁש3 , ַהְיׁשִ ל ְלָחנוֹ ּבְ י ׁשֶ יַבת רֹאׁש  לִפיְנְק  ְיהּוָדה ֱאִליֶ�ֶזר ַרּבִ יַ�  ְלַאַחר, ִמיר ְיׁשִ ִהּגִ אּוד ַאְרָצה ׁשֶ  לצָּ מ3  ּכְ
וֹ  ֵמֵאׁש  ה ָאהֵמַהׁשּ ּמָ ֶ  הַמ . "ָהֲאי3 ר", ְמֹאד אֹוִתי ִהְפִליאׁשּ ְלִמיד ִסּפֵ ל תוֹ גוּ ֲה נַ ְת ִה  ָהְיָתה, "ַהּתַ  יַרבִּ  נוֹ בְּ  ׁשֶ

ְנָיִמין ָיִמים, ׁש נוּ יְ בֵּ  ּבִ ּלְ א ׁשֶ ָראׁשּות ָאִביו קֹוםְמ ־ֶאת ִמּלֵ יָבה ּבְ ָ�ה ּוְבאֹוָתּה , ַהְיׁשִ ָבר ׁשָ  ָאָדם ָהָיה ּכְ
רב3 ְמ  יַצד, ּגָ ב ּכֵ ָכל ָיׁשַ מוֹ  רֶד ּסֵ ַה  ּבְ ָצה ְולֹא ָצִעיר ֶיֶלד ּכְ יו־ֶאת ּפָ בֹוד ִמּתֹוךְ  ּפִ ָבר. ֵמָאִביו ּומֹוָרא ּכָ  ַהּדָ
ל םחֹוָת  ּבוֹ  ְוהֹוִתיר ְמֹאד ינִ יַא לִ ְפ ִה  ר, יַחיַּ  ְיֵמי ְלָכל ֶחהִיּמָ ־ּבַ ֲאׁשֶ י ּכַ ּבּוד תִמְצוַ  ָלַמְדּתִ   ."ַמִהי ָאב ּכִ

�  
ל ֵמֲחִסיָדיו דָח ֶא  ַ�ל" ַאֲהרֹן תדֹ ּתֹולְ "ִמ  ר"ָהַאְדמוֹ  ׁשֶ ְבֵרי ּבַ א, ֱאמּוָנה' 'ּדִ ַ�ם ּבָ  ׁש ּמֵ ְלׁשַ  ינוֹ ִמ זְ ַה לְ  ּפַ

ק ַסְנּדָ ְבִריתוֹ  ּכְ ל ּבִ ָבר ַהִאם. "לוֹ  ַהּנֹוָלד נוֹ בְּ  ׁשֶ ְדּתָ  ּכְ ּבַ ַ�ם ּכִ ק ׁש ּמֵ ְלׁשַ  ָאִביךָ  ֶאת ּפַ ַסְנּדָ ֶניךָ  ְלֶאָחד ּכְ "? ִמּבָ
יָהַר  לוֹ ָא ׁשְ  ר, ּבִ הַה  ְוַכֲאׁשֶ יב ּלָ י בֵסַר , ִליָלהׁשְ בִּ  ֵהׁשִ ל ָהַרּבִ ּבּוד־ֶאת ְלַקּבֵ ה, ַהּכִ  ֶאת דבֵּ ְלכַ  ָהַאְבֵרךְ  ַ�ל ְוִצּוָ

ר ְוַגם. ךְ כָ בְּ  ָאִביו ֲאׁשֶ הַה  ּכַ ה ּלָ כַּ , ְולֹוַמר ןעֹ ְט לִ  ִנּסָ רׁשֶ ל ֲאׁשֶ ּלֹא ַ�ל לוֹ  ִיְמַחל לֹא נוֹ בְּ  ִיְגּדַ ה ׁשֶ  אֹותוֹ  ִזּכָ
ָכךְ  י ּבְ ָהַרּבִ ׁש  ׁשֶ ּמֵ ק ְיׁשַ ַסְנּדָ ְבִריתוֹ  ּכְ יַ�  ּבִ ּפִ ד3  ָ�ָליו ְוַיׁשְ ָ ִמּקְ יְך , תוֹ ׁשּ יִהְמׁשִ ְעּתוֹ ־ַ�לַלֲ�ֹמד  ָהַרּבִ  ְוָטַ�ן ּדַ

ְצוַ  ּמִ ּבּוד תׁשֶ ם ּכֹוֶלֶלת ָאב ּכִ ּבּוד ּגַ הּוא ָהַאְבֵרךְ  ּוְלַטֲ�ַנת. ֶזה ּכִ ד רֹוֶצה ׁשֶ ּבֵ ִבּק  ְלִהְתּכַ ֵאינוֹ , וֹ בּ ַר  ּורּבְ  ׁשֶ
ף גֵה וֹ נ ּתֵ ּתַ ְבִרית ְלִהׁשְ א ּבִ ר ֶאּלָ ֲאׁשֶ ׁש  הּוא ּכַ ּמֵ ק ְמׁשַ ַסְנּדָ י ִהְבִטיחוֹ , ּכְ ף ָהַרּבִ ּתֵ ּתַ ה ְוֵכן ,ֶאְצלוֹ  ְלִהׁשְ   .ָ�ׂשָ

�  
ר אי ִסּפֵ ּבַ ָדָקה ּגַ י ַהּנֹוָדע ַהּצְ י, ץְר וַ ׁשְ  בּ יְ לֵ ־דוִ ּדָ  ַרּבִ ַ�ם ּכִ ַמע ּפַ יַצד ׁשָ  יֵר ְמ ִא "ָה  ֶאל ּפֹוֶנה ֶאָחד ְיהּוִדי ּכֵ
ים יְז'ִניץ" ַחּיִ ׁש  ִמּוִ ּנוּ  ּוְמַבּקֵ ָרָכה ִמּמֶ ירוּ לַ  ּבְ ם" ִנּמּוק ִמּתֹוךְ , תֲ�ׁשִ ּגַ לֹוִני ׁשֶ יר ּפְ ירוּ  ָזָכה, ֶהָ�ׁשִ  תַלֲ�ׁשִ

ְרָכתוֹ  ל ִמּבִ י ׁשֶ מוֹ  עַמ ׁשֵ לְ ". ָהַרּבִ ל ׁשְ י הַנֲ�נָ , ָאָדם אֹותוֹ  ׁשֶ יַצד: "ַמרְוָא  ָהַרּבִ ֶוה ּכֵ ה ַמׁשְ  ַ�ְצְמךָ  ֶאת ַאּתָ
ְזכּות תוֹ ירוּ ׁשִ ֲ� לַ  ָזָכה הּוא אֲהלֹ ? ִלְפלֹוִני ּבּוד תוַ צְ ִמ  ּבִ י". םֵא וָ  ָאב ּכִ יר בּ יְ לֵ ־דוִ ּדָ  ַרּבִ , ָהִאיׁש  ֶאת ִהּכִ
ר ר ְוַכֲאׁשֶ ּפּור־ֶאת ִסּפֵ ְבֵרי ֶאת ּוֵבֵאר הֹוִסיף, ַהּסִ י ּדִ ל ָאִביו: "ָהַרּבִ יר ְיהּוִדי ׁשֶ  ְלַפְרָנָסתוֹ  ָ�ַבד, ֶזה ָ�ׁשִ

ֵאיָנּה  ָלאָכהְמ בִּ  בֹודוֹ  ְלִפי ׁשֶ בֹוד ֹחֶסר ַאף־ַ�ל ּה בָ זְ ָ� לְ  בֵסַר  ַאךְ , ּכְ ָבר ַהּכָ ּדָ ּבַ ִהׂשְ  ַאף־ְוַ�ל, ׁשֶ רׁשֶ ּכֵ  ְסכּום ּתַ
ר נוֹ בְּ . ְמֹאד ָנמּוךְ  ּבָ ס ָאִמיד ִאיׁש  ָאז היָ ָה , ַהְמד3 ּסָ ֲחׁשַ  רֵס מוֹ  היָ ָה וְ , ּוְמב3 בֹוד ּוְבֶדֶרךְ  יאּבַ  דבָּ כְ נִ  ְסכּום ּכָ

ל ְלַמֲ�ִסיָקיו ֵדי, ָאִביו ׁשֶ מוּ  ּכְ ּלְ ׁשַ ּיְ סֹוף לוֹ  ׁשֶ ַ�  וֹ ּת ְר ּכ3 ׂשְ ַמ  ֶאת ַהֹחֶדׁש  ּבְ  ָהָאב ָיַדע לֹא ּוֵמעֹוָלם, ָיָפה־ןיִ ּבְ
י ָכרוֹ  ּדֹוֵאג נוֹ בְּ  ּכִ ִנים. ִלׂשְ ּכֹות ׁשָ ן ֹוֵררִהְתגּ  ֲאר3 ָדם הֹוָריו ְלַיד ַהּבֵ ִטיַרת רּוְלַאַח , ְמֹאד ְוִכּבְ  נֹוַתר, ָהָאב ּפְ
ִדיָרה ִאּמוֹ  תיבֵּ  ְלַיד גּורלָ  ה ּבְ ֵדי, ִוירּוָדה ְקַטּנָ ּיּוַכל ּכְ ִנים ָ�ָליו ָ�ְברוּ  ּכֹה. ּה ָד ֲ� ַס לְ וּ  ָדּה בְּ כַ לְ  ׁשֶ , נֹוָספֹות ׁשָ
יר הַנֲ�ׂשָ  ןכָ לָ ֲה ַמ בְּ  ְפָלג ָ�ׁשִ ֵדי ַאֶחֶרת ְלִדיָרה ַלֲ�בֹר בֵסַר  אּוָלם, מ3 ּיּוַכל ּכְ יךְ  ׁשֶ  ִמיןילִ  דמֹ ֲ� לַ  ְלַהְמׁשִ

ִטיָרָתּה  רְלַאַח  ְוַרק, ִאּמוֹ  ָנה ּפְ יָרה ְלַ�ְצמוֹ  ּבָ ָראּוי ַחתוַּ ר3 ְמ  ּדִ ֶלא ְוֵאין .לוֹ  ּכָ ָכה ,אֵאפוֹ  ּפֶ ּזָ ירוּ  ׁשֶ   . "תַלֲ�ׁשִ
  

ַחן" ם־ַוּיִ ָרֵאל ׁשָ ְרׁשוּ  -" ָהָהר ֶנֶגד ִיׂשְ ַחן' ֶנֱאַמר ַמּדּוַ$ , ל"ֲחזַ  ּדָ ֵני? ָיִחיד ׁשֹוןְל  'ַוּיִ ֵני ִמּפְ ּבְ ָרֵאל ׁשֶ ם ָחנוּ  ִיׂשְ ּלָ ִאיׁש  ּכ, ֵלב ֶאָחד ּכְ ָבר ַצֵ$רּמְ  הּוַמ . דָח ֶא  ּבְ אֹוָתּה , ַהּדָ  ׁשֶ
ֶטֶרם ַרק ָהְיָתה ַאְחדּות לוּ  ּבְ ָרֵאל ִקּבְ ָבבֹות ִנְפְרדוּ  ּוֵמָאז, ַהּתֹוָרה־ֶאת ִיׂשְ ה ֶזה ַהּלְ טּוַח  ֶאָחד־ְוָכל, ִמּזֶ י ּבָ כֹוָנה ַהּתֹוָרה ךְ ֶר ּדֶ  ִהיא וֹ ְרּכ ּדַ  ַרק ּכִ  רבי נפתלי מרופשיץ)(... ַהּנְ

  
ַ$ם בׁשַ יָ  י ּפַ ִריןִמּק,  הש�ֶ מֹ  ַרּבִ ְלִמיָדיו ִעם ּבְ  ְוָ$ְסקוּ , ּתַ
ה ְתרוֹ יִ  תיַא ִב ּבְ  ר־ֶאל ְלֹמש�ֶ ְדּבָ ה תׁשַ ּוָפָר  ַהּמִ  ֶתֱחֶזה' 'ְוַאּתָ
י ַהֲ$ִמידְל  ָרֵאל־ַ$ל ִריםׂשָ ְל  ַחִיל־ַאְנׁשֵ יעוּ  ַ$ד, ִיׂשְ ִהּגִ  ׁשֶ

ה ְלסֹוף ָרׁשָ ח" סּוקּפָ ּבַ  ַהּפָ ּלַ ה ַוְיׁשַ ֶלְך  חְֹתנוֹ ־ֶאת ֹמש�ֶ  לוֹ  ַוּיֵ
ם יֹוְדִעים". "ַאְרצוֹ ־ֶאל ַלח ַמּדּוַ$  ַאּתֶ  חֹוְתנוֹ  ֶאת הש�ֶ מֹ  ׁשָ

ד א ְלַאַחר ִמּיָ ּבָ ֶטֶרם עֹוד, ֵאָליו ׁשֶ לוּ  ּבְ ָרֵאל ִקּבְ  ֶאת ִיׂשְ
ַהר ַהּתֹוָרה ַאל יִסינַ ־ּבְ י"? ׁשָ ֶדֶרְך  ָהַרּבִ ַ$ְצמֹו ּבְ יב ּבְ ְוֵהׁשִ

ֵניַצחּות: " ר ִמּפְ ֲאׁשֶ ּכַ ה ָרָאה ׁשֶ יִּ  ֹמש�ֶ  ַמְתִחיל ְתרוֹ ׁשֶ
ׁשְ  ְלַהְקׁשֹות ׂש , יֹותק, ּקּוִנים ןּקֵ ְלַת  ּוְמַחּפֵ ּנּוִיים ּתִ ַ$ם ְוׁשִ  ּבְ

ָרֵאל ןַמ  ֶטֶרם חוֹ ּלְ ׁשַ ְל  רִמֵה , ִיׂשְ ֵדי, ּתֹוָרה־ּתַ ּלֹא ּכְ  ׁשֶ
ם ִיְרֶצה ּנּוִיים ַלֲ$ׂשֹות ּגַ   "...ְצָמּה ַ$  ֹוָרהּת ּבַ  ְוִתּקּוִנים ׁשִ

  

  

  
לֹש� ַאַחת ָהְיָתה ָהֲ$ָרֶפל ְ ִחּצֹות ִמׁשּ ּמֹ  ַהּמְ  רָ$ַב  הש�ֶ ׁשֶ

ֶהן ַלת ּבָ ַקּבָ ְך , ַהּתֹוָרה ּבְ חּוץ חֹש�ֶ ְפ  ָ$ָנן, ִמּבַ , ִניםִמּבִ
ר ָהֲ$ָרֶפל. ְוִלְפִנים־יִלְפנַ  ַוֲ$ָרֶפל ְזּכָ ם מ, ִאּיֹוב ּגַ  ּבְ

ָמעּותּבְ  ל ַמׁשְ ָבר ׁשֶ י ּדָ ְלּתִ רּור ּבִ  ף"ַר ָ$  וֹ ׁש ְר ׁשָ ְו , ּבָ
ּמַ  מוֹ , ָדהָר ְוהוֹ  ְנִזיָלה וֹ עָמ ׁשְ ׁשֶ  ּוְבִחּלּוף ל'ָט ־'ַיַ$ְרפוּ  ּכְ

ֵלי. 'לָט ־פוּ ֲ$ ְר 'יִ  ִמׁשְ ָ ׁשֶ  אֹוְמִרים ְוֵיׁש  ּבְ , עֶֹפל וֹ ׁש ְר ׁשּ
ׁשֹון ְלִתְפֶאֶרת נֹוְסָפה ׁש "ְוָהֵרי מוֹ  ַהּלָ  'ֲ$ִרֹסֵתֶכם' ּכְ
ַחת ְרֶמ  ְוֵכן, ם'יֶכ ֵת וֹ ּס 'ִע  ּתַ ק''ּדַ ָמקֹום ׂשֶ . ק'ׂשֶ ּמֶ 'ּדַ  ּבְ

אן ְלקוּ ֶנְח  ָהִראׁשֹוִנים ֵבאּור ּכָ  ְנֵאלַב ַר ּבְ ָהַא . ָהֲ$ָרֶפל ּבְ
ֲ$ָרֶפל ְמָפֵרׁש  ם הּוא ׁשֶ ף  ׁשֵ ָ ַל ִנְרּדָ  ג"ּבַ ְל ַר ָה ְו , ַמִיםׁשּ

הּוא רוֹ ֲא ָב ְמ  ָ  ָהעֹוָלם ׁשֶ ְך  ְלֹרב לָפ ַהׁשּ  ְוַהֶהְפֵסד ַהחֹש�ֶ
ַ ַר ָה . וֹ בּ ׁשֶ  הּוא ְמָבֵאר ִהיְרׁש  ר"ׁשּ ָבר ׁשֶ יה ּסֶ כ, ְמ  ּדָ  ּוִבְלּתִ

קּוף חֹר ֶהָ$ב ְוהּוא, ׁשָ ָ טּוי ַהׁשּ י ַהּנָ ַלּפֵ ה ּכְ  ְוָטעּון ַמּטָ
ִמים־יֵמ  , ְך ֶפ ְלֵה  ירּבִ ְס ַמ  ייֵ ְח ּבַ  נוּ ּבֵ ַר ְנֵין ׁשֶ ְמַ$  אּוָלם. ְגׁשָ

ָהֲ$ָרֶפל ּוְמָבֵאר הּמִ ַה  ראוּ ּוֵב , ּוָבִהיר' ַצח 'אֹור הּוא ׁשֶ  ּלָ
לֹוַמר, ָאֵפל ֵ$רּוי ִהיא ֲ$ָרֶפל ָהֹאֶפל ּכְ ם רֶנְעּדָ  ׁשֶ ָ   . ִמׁשּ

  
י ֱאלֹ  ִיל ִיְרֵא� י־ַח�     (יח, כא) יםק�ִ ַאְנׁשֵ

ִיל י־ַח� ַא  ַאְנׁשֵ ֵרׁש  ְזָלאּבְ ָניו, ּגֵ ּפָ י ֲהפּוִכים ׁשֶ  ְיכֹוִלים ּכִ
בְלַס  ֵניֶהם ּבֵ ַ$ם םְוׁשֵ , ֵמָאָדם דְלַפֵח  ְולֹא ּפְ  המֹוֶר  ַהּטַ

כֹוִלים ֲ$ֵליֶהם ּיְ ל ֵמֶהם ְלָגֵרׁש  ׁשֶ   דברי יחיאל)(. ֶאָחד־ּכָ
�  

בֹות י ֱאלֹ  ַהּתֵ ַדְרגָּ  יםק�ִ ִיְרֵא� י, ְתִביר אּבְ  ִיְרֵאי ְך ֶר ּדֶ  ֵכן ּכִ
ּבָ  ְלָבָבם יֹותִלְה  ה' ַר  ה' ִלְפֵני רִנׁשְ ְתּבֹוֵנן, ְך ִיְתּבָ ּמִ ׁשֶ  ּכְ

ִיְרַאת ָתם ְוזֹוִהי, ה' ּבְ ְרּגָ ֵהם ּדַ בּוִרים ׁשֶ   ידות אפרים)(. ׁשְ
�  

ים ת ּוְבָרִק�     (יט, טז) ַוְיִהי� ֹקלֹ�

ְצַטּווּ , ַצַ$ר ׁשֹוןְל  ִהייְ ַו  ּנִ יָתם ְלִהְתַרֵחק ׁשֶ ַלתְב , וּ ִמּבֵ  ַקּבָ
ַ$ר ָהַלְך  ָרהַהּתוֹ  ְמָחה ְוִנְכְנָסה ַהּצַ ם ׂשִ ִלּבָ  ְוָלֵכן, ּבְ

ַבת ְטֶ$ֶמתמ,  אַוְיִהי�  ּתֵ ַתְלׁשָ בֹות, ּבְ ים ְוַהּתֵ ת ּוְבָרִק�  ֹקלֹ�
ַא  ֵרׁש  ְזָלאּבְ ְתַלׁש , ּגֵ ּנִ   מגדנות לחזקיהו)(. ְוָאַזלַצֲ$ָרם  ׁשֶ

�  
ם  ��ה ֶאת־ָהָ � א ֹמׁשֶ   יט, יז)(ַוּיֹוֵצ�

ַטֲ$ֵמי א ַקְדָמא ּבְ ְרּגָ ֵדי, ִבירּתְ  ּדַ ִריְך  ָלָאָדם זּמֵ ְלַר  ּכְ ּצָ  ׁשֶ
ה ִחּלָ , ְוֶהָחְמִרּיּות ָהַאְרִצּיּות ֶאת ֵמַ$ְצמוֹ  טׁשֹ ְפ ִל  ּתְ

ֲאוֹ  ֶאת רּבֹ ׁשְ ִל ְו  יְך יַ  ְוָאז, ָהָרעֹותיו ָת ּתַ  ְצמוֹ ַ$ ־ַ$ל ְמׁשִ
ה ָ ׁשּ   קיבוץ מזרה ישראל)(. ָהֱאלִֹקים ִלְקַראת אֵצ ְויֵ  ְקד,

�  
�ֶרד $י  'ה�  ַוּיֵ ר ִסיַנ     (יט, כ)ַ�ל־ַה&

ַטֲ$ֵמי א ּבְ ְרּגָ יָבמֹות ל"ֲחזַ  ְלִדְבֵרי זּמֵ ְלַר , ִבירּתְ  ּדַ  ּבִ
א יתֵח נְ  ְרּגָ ָתא ּוְנֵסיב ּדַ י, ִאּתְ ַ$ת ּכִ ׁשְ ןַמ  ּבִ , ּתֹוָרה־ּתַ

ָהְיָתה ְבִחיַנת ׁשֶ ּוִאין ּבִ ל ִנׂשּ ֵני ִעם ַהּבֹוֵרא ׁשֶ ָרֵאל ּבְ , ִיׂשְ
ּבָ ַה  םְמֵצ ִצ  ְבִחיַנת ְצמוֹ ַ$ ־ֶאת ה"ּקָ הּבְ  ְיִריָדה ּבִ , ַדְרּגָ

ֵדי ָרֵאל ִעם ְלִהְתָראֹות ּכְ ִנים ִיׂשְ ִנים־לֶא  ּפָ     באר משה)(. ּפָ

ׁש  ְדּגָ  מ,
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ְטָ$ם   מ,
 


