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ה ־ַוְיָמֲררּו ֶאת �בָֹדה ָקׁשֲָ יֶהם ּבַ   (א, יד) ַחּיֵ

י ָהָיה ָרִגיל ֵניאֹור ַרּבִ ַ�ל יאִד ִמלַּ  ַזְלָמן ׁשְ ְנָיא' ּבַ ָרֵאל ְקִהּלֹותבִּ  ִלְנּדֹד, 'ַהּתַ , ִיׂשְ
ֵדי ַמת ִפיַח ְלָה  ּכְ ים ִנׁשְ ׁשּוִטים הּוִדיםיְּ בַּ  ַחּיִ ַמִים ַלֲאִביֶהם ּוְלָקְרָבם ַהּפְ ָ ׁשּ ּבַ . ׁשֶ

ַ�ם יַ�  ּפַ ּוב ִהּגִ ר, ֶאָחד ְלִיׁשּ יַ�  ְוַכֲאׁשֶ ְפֵני ִהּבִ אי ּבִ ּבַ  ש) רֹ ְד לִ  ְרצֹונוֹ ־ֶאת ַהּגַ
ֵבית ֶנֶסת־ּבְ ׁש , ַהּכְ ּקֵ הַה  ּבִ ן ִאםַקְנַקּנֹו ־ִלְתהֹות ַ�ל ּלָ ַאלהּוא ּתֹוָרה־ּבֶ ֵ�ת : ", ְוׁשָ ּבְ

ּקָ  ת ָראִתי ֶאתׁשֶ ָרׁשַ בּוַ�  ּפָ ָ ָר , ַהׁשּ י, מֹותׁשְ  תׁשַ ּפָ ְעּתִ 'ַוְיָמֲררּו  בֹותּתֵ לַ  ִהּגַ
ה'־ֶאת ֲ�ֹבָדה ָקׁשָ יֶהם ּבַ ֵהן ָרִאיִתיוְ , ַחּיֵ ַטֲ�ֵמי תמוֹ ָ� ְט מ-  ׁשֶ נַּ  ְזָלאְוַא  ַקְדָמא ּבְ  חמ-

ֵמ  ַוֲאִני. ְרִביִעי בֹות וּ מְטֲ� ה-  ַמּדּוַ� , ּהַ ּתָ יֶהם ֶאת ֲארֹותַהְמָת  ֵאּלוּ כָּ  ּתֵ ים ַחּיֵ ׁשִ  ַהּקָ
ל ָרֵאל םַ�  ׁשֶ ִמְצַרִים ִיׂשְ ָ�  ינֵ וּ גּ נִ בְּ , ּבְ לוּ  ִמיםַהּטְ "? ַוֲ�ֵרָבה ָחהֵמ ׂשְ  םָת יָמ ִע נְּ ׁשֶ  ַהּלָ
ךְ  ַ�ל ִחּיֵ ְנָיא ּבַ ֵאָלה עַמ ׁשֵ לְ  ַהּתַ ְ ִמיָמה ַהׁשּ יב, ַהּתְ ד ְוֵהׁשִ אי: "ִמּיָ ַוּדַ , ךָ לְ  ָידּוַ�  ּבְ

ֵני ּבְ ִמְצַרִים ִלְהיֹות ְצִריִכים ָהיוּ  ָרֵאלִיׂשְ  ׁשֶ ע ּבְ ָנה ֵמאֹות ַאְרּבַ א, ׁשָ ַה  ֶאּלָ בָּ ׁשֶ  ה"ּקָ
ם ִלְפֵני ְוהֹוִציָאם ֲ�ֵליֶהם ִרֵחם ֵני? כוּ זָּ  הַמ  ּוִבְזכּות. ְזַמּנָ י ִמּפְ ְעּבּוד ֹקש)ִ ִ  ַהׁשּ

ְצִריִּ  ַהּמִ יֶהם־ֶאת ֵמְררוּ  יםׁשֶ ִעים ֵמָאה ה"בָּ ּקָ ַה  ָלֶהם ִהְפִחית ְוָלֵכן, ַחּיֵ ָנה ְוִתׁשְ  ׁשָ
לּות ִזים ֶזהלָ וְ . ָלֶהם הבָ צְ ְק נִּ ׁשֶ  ֵמַהּגָ ָ�  ְמַרּמְ ֵהם, ְזָלאְוַא  ַקְדָמא ִמיםַהּטְ  ׁשֶ

ה ִגיַמְטִרּיָ ִעים ֵמָאה ּבְ ֵדי, ְוִתׁשְ ימוּ  ַמּדּוַ�  זּמֵ ְלַר  ּכְ ֵני ִהְקּדִ ָרֵאל־ּבְ  ִלְפֵני ְוָיְצאוּ  ִיׂשְ
ם ֵני? ְזַמּנָ ַחיֵּ  ִמּפְ י ְוָסְבלוּ  ָמִרים ָהיוּ  יֶהםׁשֶ ְעּבּוד ִמּקֹש)ִ ִ אי אֹותוֹ  ֶנֱהָנה". ַהׁשּ ּבַ  ּגַ

ׁשּוָבה ְפִליָאה ֵמַהּתְ ד, ַהּמַ ְנָיא ְלַבַ�ל ָנַתן ּוִמּיָ   ...ְפׁשוֹ נַ  תוַּ ַא כְּ  ש)רֹ ְד לִ  ׁשּותְר  ַהּתַ
�  

ל הּו ְוָכל־ּכָ ִליכ! ׁשְ ּלֹוד ַהְיֹאָרה ּתַ ן ַהּיִ ַחּיּון־ַהּבֵ ת ּתְ   (א, כב)  ַהּבַ

דֹורֹות לַֹח  ָנהּוג ָהָיה לֹא, ֶהָ�ָבר ּבְ י נֹותבָּ ַה  ֶאת ִלׁשְ ָראוּ  ַ�ד, ִחּנּוךְ  ְלָבּתֵ  ֵלידוֹ גְּ  ׁשֶ
י ַהּדֹור ָבר ּכִ ִחּיּוב אוּ ָר וְ , רּוָחִנית ִליִריָדה אֹוָתן ֵמִביא ַהּדָ חּות ֶאת ּבְ ּתְ  ִהְתּפַ

ל ּה ָד וּ ּס יִּ ִמ ", ַיֲ�ֹקב תיבֵּ " ַהִחּנּוךְ  מֹוְסדֹות  ֶאָחד. ריֶר נִ ׁשְ  ָרהׂשָ  ַרתָמ  ְדָקִניתַהצִּ  ׁשֶ
ִעיִלים ֵלידוֹ ִמגְּ  י היָ ָה , נֹותבָ לְ  ַהִחּנּוךְ  מֹוְסדֹות ְלַמַ�ן ַהּפְ יָראׁשַ  ֵמִאיר ַרּבִ  ּפִ
ִליןִמּל-  ּלֹא, ּבְ ְפָלָאה תוֹ ירוּ ִס ְמ  ַלְמרֹות, ֶזה ָחׁשּוב ִעְנָין ָזַנח ׁשֶ  תוֹ יבָ יׁשִ לִ  ַהּנִ

ל-  ַהּנֹוַדַ�ת ִליןּבְ ַ�ם. ּבְ א ּפַ ּטֵ ר ַהֲחָכִמים ׁשֹוןלְ בִּ  ְוָאַמר ִהְתּבַ ָבר: "לוֹ  ֲאׁשֶ מּוּהַ  ּדָ  ּתָ
ֵניֶהם־ֶאת ֹוְלִחיםׁש ר ׁשֶ ֲא  ,ְוטֹוִבים יםבִּ ַר  אִתיצָ ָמ  ןכֵּ ׁשֶ . ֲאִני רֹוֶאה  ִלְמקֹומֹות ּבְ
ִמים, ּתֹוָרה ֶהם ּוְמַקּיְ ל ּבָ ּלֹוד ־'ּכָ ן ַהּיִ ׁשְ  - ַהּבֵ הּו'ַהְיֹאָרה ּתַ א ַמִים ְוֵאין, ִליכ-  ֶאּלָ
ַהְינוּ , ּתֹוָרה ִדים ּדְ יַ  ללֹ צְ לִ  אֹוָתם ְמַלּמְ ל ָהרּוָחִנּיּות ֶאת אּוָלם. ַהּתֹוָרה־םּבְ  ׁשֶ

נֹוֵתיֶהם י ֹותּוְכָלִליּ  ָזרֹות מֹותכְ ָח  ִלְלֹמד ןאֹוָת  ְוׁשֹוְלִחים, ַמְזִניִחים ֵהם ּבְ ָבּתֵ  ּבְ
ל רֶפ ַהּסֵ  ל ֲ�ָנהַט בְּ , יםיִּ ִר כְ נָּ ַה  ׁשֶ ַחּיּון'־'ְוָכל ׁשֶ ת ּתְ ֵני, ַהּבַ ִריךְ  ִמּפְ ּצָ  ןָלֶה  ָלֵתת ׁשֶ

ַמן יִנימּוֵס  ְלִפי ֹותיְח לִ  קּוָפה ַהּזְ י, יֹוְדִעים ֵהם ֵאין אּוָלם. ְוַהּתְ ָכךְ  ּכִ  ֵהם ּבְ
ִמים ֹפַ�ל ְמַקּיְ ל תוֹ ָר זֵ גְּ  ֶאת ּבְ ְרעֹה ׁשֶ ע ּפַ ֲהֵרי. ָהָרׁשָ ה  נֹותבָּ  ׁשֶ ֵאּלֶ ְרֶציָנה אלֹ ּכָ  ּתִ
א ׂשֵ יָבה־יִלְבנֵ  ְלִהּנָ ה־לֹוְמֵדי ְיׁשִ ַרע ְוִנְמָצא, תֹוַרָ ּזֶ ָרֵאל ׁשֶ   ".ָחִליָלה ,הְכלֶ יִ  ִיׂשְ

�  

י ֶרא ֹאתֹו ּכִ ה ְיָרִחים ־ַוּתֵ לֹש#ָ ֵנהּו ׁשְ ְצּפְ   (ב, ב) טֹוב הּוא ַוּתִ

ְפִריְיהּוִדי  יַ�  ֶאָחד ּכַ ַ�ם ִהּגִ ר, ביכוֹ בִּ ִמ  ְנֶחְמָיה יְלַרבִּ  ּפַ י וֹ ל ְוִסּפֵ ָטן נוֹ בְּ  ּכִ  הּוא ַהּקָ
יו נֹוֲאׁשוּ  ְוָהרֹוְפִאים ,ןכָּ ס- ְמ  חֹוֶלה י הַנֲ�נָ . ֵמַחּיָ ּתֹוָרה ֶנֱאַמר: "ְוָאַמר ָהַרּבִ  ּבַ
ֶרא י ֹאתוֹ  'ַוּתֵ ֵנהוּ  הּוא טֹוב־ּכִ ְצּפְ ה ַוּתִ לֹש)ָ , ִנְצִחית ִהיא ַהּתֹוָרה ֵריֲה וַ . ְיָרִחים' ׁשְ
תּוב ֵארִמְתבָּ  ְוָלֵכן ם ַהּכָ ְנךָ ־ַ�ל ּגַ ַהְינוּ . ּבִ ְנךָ  ּדְ ּבִ ן הּוא טֹוב ׁשֶ ּמָ ְלִמיד ִלְהיֹות ּוְמז-  ּתַ

ְפָלג םָחכָ  א, ידִת ָ� בֶּ  מ- ְגזַ  ֶאּלָ ּנִ ה ִלְהיֹות ָ�ָליו רׁשֶ לֹש)ָ ׁשְ ַהְינוּ , ְיָרִחים ּבִ  חַר יֶ  ּדְ
ָ�ִתיד, ֲחרֹון ׁשֹוןִמלְּ  לֹש) לֹותְח לַ הּוא  ׁשֶ ָ�ִמים ׁשָ ְ ַה  םאּולָ , ּפְ ד ִכיָנהׁשּ הוֹ ַהּקְ  ׁשָ

ְכָנֶפיָה  ָ�ָליו ּוְתסֹוֵכךְ  הוּ ינֵ ּפִ צְ ּתַ  ֶלד ָחָלה, ְוָאֵכן". לצֵ נָּ יִ וְ  ּבִ , ַמִיםֲ� ּפַ  עֹוד ַהּיֶ
ן רּוְלַאַח  ִליל ִריאבְ ִה  ִמּכֵ ה ּוְלָיִמים, ּכָ ִנים ֵלידוֹ ִמגְּ  ֶאָחד ַנֲ�ׂשֶ דֹורוֹ  ָהַרּבָ   . ּבְ

  
ָר  ֵני ִיׂשְ מֹות ּבְ ה ׁשְ ִאים ִמְצָרְיָמה ֵאת ְוֵאּלֶ ֵאל ַהּבָ
אוּ  ָצִריךְ וְ  :נֹוָטִריקֹון - )א, א( ַיֲ�ֹקב ִאיׁש ּוֵביתֹו ּבָ

הַה  ְקרֹאִל  ָדםָא  ָרׁשָ ֶאָחדוְ  ְקָראִמ  םיִ נַ ׁשְ , ּפָ
יםבִּ ַר  ִליַח ׁשְ  ֲ�ֹמדיַ , ְקָראיִ  ִעיםנָ  קֹולּבְ , םוּ ְרגּ ּתַ 
ְנִהיגַמ , יןבִ ֵמ  ְהֶיהיִ  לֵא  תֹוַרתּבְ  ּמֹוֶרהַה , ּה ָל  ָחדֶא 
יםַר  ֶרךְ צֹ  רְמ  ְהֶיהיִ  ּבִ ּדָ ְנְוָתןַ�  ְהֶיהיִ , םּתָ  דָח ֶא , ה-
הָ� יֵ  דָח ֶא , דֹורוֹ ּבְ  דֹוׁש ָק  ׁש וִ , ִליַח ׁשָ  ׂשֶ ַ�דּבְ  יַבּקֵ
ָרֵאליִ  הּתְ  ׂשְ הּבִ , ַרֲחִמיםוְ  ִפּלָ ָ ׁשּ ַחתַא  ְקד-
ז. ְבָטֳהָרהוּ  ַהּקֹוֵרא ַ�ל, ָהֵ�ָדה ַמְנִהיג ַ�ל ְמַרּמֵ

ּתֹוָרה ַ�ל ְוַ�ל, ּבַ ה ּבַ ִפּלָ  )עצי הלבנון(. ַהּתְ
�  

ה ְלָאךְ וְ  נֹוָטִריקֹון מֹותׁשְ  ְוֵאּלֶ ּוַכןה הוּ ִליָּ ֵא  ַהּמַ
ִדְבֵרי, ְעּבּודׁשִ  ָצַרתוְ  ףֶק ּתֹ  ּתֹוךְ ִמ  ָלםֳא גָ ְל  ל"ֲחזַ  ּכְ

ת ּלַ א- ּגְ ךְ ַמְלַא  הוּ ִליָּ ֵא  יֵד יְ ־לַ�  ָהְיָתה ִמְצַרִים ׁשֶ
ִרית ֵ בַ ְל  הוּ ִליָּ ֵא  ָ�ִתידוְ  ְוֵכן. ַהּבְ הּוִדיםַה  רׂשּ ּיְ

ִריםְמ  ֵהםׁשֶ  ּזָ  )שמחת אבא(. לוּ ֵא גָּ ּתִ  - ְנפֹוִציםוּ  פ-
� 

, ֶרץָא וָ  ַמִיםׁשָ  הֲ�ׂשֵ ַמ  ְכִליתּתַ  נֹוָטִריקֹון מֹותׁשְ 
ִביל ׁשְ ּבִ ָרֵאל ׁשֶ הוְ . ָהעֹוָלם ִנְבָרא ִיׂשְ מֹותׁשְ  ֵאּלֶ

ָרֵאליִ  ֵניּבְ  י, ָיׁשּוב נֹוָטִריקֹון ׂשְ ִמְצַרִים ּכִ ּבְ
ּתַ ִה  ל מוֹ ׁשְ  הנָּ ׁשְ נוֹ  ביוֹ  ׁשֶ ל ּבְ ָ  ׁשֶ , ׁשּוביָ לְ  רכָ שׂ ִיׁשּ

מוֹ  ֵרׁש  ּכְ ּפֵ ִ ַר  ׁשֶ ת י"ׁשּ ָפָרׁשַ  )תפוחי חיים(. ְנָחסיּפִ  ּבְ
�  

ה ָחִסיםי- ְמ  מֹוֵתיֶהםׁשְ  נֹוָטִריקֹון מֹותׁשְ  ְוֵאּלֶ
יֶהםוּ  בֹות יסֹוֵפ . ִמיִמיםּתְ  ַמֲ�ׂשֵ תמוֹ ׁשְ  הְוֵאלֶּ  ַהּתֵ

נֵ  ָרֵא  יּבְ ִה  ׁשֹוןלְ , ילִה ּתָ  - לִיׂשְ , יאׁשִ רֹ  ילֵ ֲ�  ֵנרוֹ  וֹ ּל ּבְ
סֹוף ּבְ ה אֹור ַיֵהל ׁשֶ ּלָ א! נֵ . ַהּגְ ָרֵא  יּבְ ִאי לִיׂשְ םַהּבָ
בֹות יסֹוֵפ  - הִמְצַרְיָמ   )תוספות השלם(. ָלהיִמ  ּתֵ

�  

ִנּיֹות ָהאֹוִתּיֹות ְ בֹות ַהׁשּ ּתֵ הֵא וְ  ּבַ ֵהן, ינֵ בְּ  ֹותמׁשְ  ּלֶ
י, ןֶמ אֹ   )מגדנות(. לוּ ִנְגֲא  ָהֱאמּוָנה ְיֵדי־ַ�ל ּכִ

�  

בֹות יסֹוֵפ  ת ֵהם ׁש ִאי בַיֲ�קֹ  תֵא  ַהּתֵ ּבָ י, ׁשַ ז ּכִ ּמָ ְמר-
אן ה ְקִריַאת ןִעְניַ  ּכָ ָרׁשָ נַ  ַהּפָ ְוֶאָחד ִמְקָרא םיִ ׁשְ

בַּ  םוּ ְרגּ ּתַ  ׁשַ י, ׁש ֶד קֹ ־תּבְ ָראׁשֵ בֹות ּבְ ה ַהּתֵ ְוֵאּלֶ
ֵני מֹותׁשְ  ָרֵאל ּבְ רֹותְק ִל  ָדםָא  ביָּ ַח וְ : ִאיםַהּבָ  ִיׂשְ

הַהּפָ  קֹולּבְ , םוּ ְרגּ ּתַ  ֶאָחדוְ  ְקָראִמ  םיִ נַ ׁשְ , ָרׁשָ
ִ ַר  ֹוִסיףי ַמִיםׁשָ  ֵראיְ . ִעיםנָ  ַמדָל  םִא , י"ׁשּ

הַה  ָרׁשָ   )שם(. רּדָ ה- ְמ  ָצאיָ  סְנְקלוּ א!  םוּ גּ ְר ַת ּבְ  ּפָ
�  

ילוֹ  ה ֵאֵרדוָ  - )ג, ח( ָוֵאֵרד ְלַהּצִ ִגיַמְטִרּיָ , ָאב קִיְצָח  ּבְ
י ְזכּות ּכִ ִמְצַרִים ָהיוּ  קִיְצָח  ּבִ ִנים וּ "דְר  ַרק ּבְ , ׁשָ

ָהָיה ֵרא ָצִריךְ  ׁשֶ ים קָח ׂשְ יִ  ְלִהּקָ יףלִ ֲח ַה לְ  ְוִהְסּכִ
יֵניֶהן ְוַהֶהְפֵרׁש , י"ִד ָצ לְ  ן"יׁשִ    )שם(. 210 הּוא ּבֵ

�  

ם־ִמי ה ׂשּוםיָ  - )ד, יא( ָיׂשּום ִאּלֵ ִגיַמְטִרּיָ ְרעֹה ּבְ , ּפַ
ִדבְ  ִ ַר  ֵריּכְ ה ִמי י"ׁשּ ְרעֹה ָ�ׂשָ ם ּפַ  )שם(. ִאּלֵ

  

  זתשע"פרשת שמות, כ"ג בטבת     
  קודש.־חודש ביום שבת־חלקים. ראש 8דקות,  36עם  5מולדו: יום ו', שעה שבת מברכים חודש שבט.       
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  ׁש ָד ָח ־ךְ ֶל ם ֶמ ָק יָּ וַ 

תֹולְ  ָרֵאל םַ�  דֹותּבְ ַאְלֵפי ִיׂשְ נֹות ּבְ לּותוֹ  ׁשְ ַתּדְ  נֹוְדעוּ , ּגָ ים ָלִניםׁשְ ָ�ְמדוּ  ַרּבִ ֵני יִמיןלִ  ׁשֶ נוּ  ּבְ  ּוָלםא, ַ�ּמֵ
ִהְצִליַח , ָהָיה ְוָיִחיד ֶאָחד יַ�  ׁשֶ ֲ�לָ  םרוּ לְ  ְלַהּגִ ה ַ�ד, הַהּמַ ִהְתַמּנָ ֶמֶלךְ  ֵהןְלכַ  ׁשֶ  ָהִאיׁש . דָח ֶא  ְליֹום ּפֹוִלין ּכְ
ר ִהּנוֹ  ַ י ַהּנֹוָדע ַהׂשּ ָכה, לַוואְה  לאוּ ׁשָ  ַרּבִ ּזָ ּנוּ  ְוָיְצָאה ׁשֶ ָחה ִמּמֶ ּפָ  ְלַרב הבָ דוֹ ָפ בְּ  נֹוַלדהּוא . ְמֹאד ָפהֲ�נָ  ִמׁשְ

י ,ק"יׁשִ ְר ַה ּמַ ַה  ִעירָה  מּוֵאל ַרּבִ נוֹ , ןגֶ יְ וֹ בּ לְ נֶ צְ ַק  ְיהּוָדה ׁשְ ל ּבְ י ׁשֶ ֲהַר  ֵמִאיר ַרּבִ ְלִמידוֹ , דֹוָבהִמּפָ  ם"ַהּמַ ל ּתַ  ׁשֶ
י ֹאָרע בֹותְק ִע בְּ . ים'ִק וּ לּ 'ִח ַה  ּוַבַ�ל ּפֹוִלין ַחְכֵמי יֵמִראׁשֹונֵ  ּפֹוַלק ַיֲ�ֹקב ַרּבִ ןּדִ  ַהּמְ  ְלֶמֶלךְ  רּתַ כְ ה-  וֹ בּ ׁשֶ , ְלַהּלָ

נָּ , ּפֹוִלין ּתַ ם הִהׁשְ ל וֹ ּת ְח ּפַ ִמׁשְ  ׁשֵ י ׁשֶ   .ְמלּוָכה ׁשֹוןלְ  תוֹ עוּ ָמ ׁשְ ּמַ ׁשֶ , לְלַוואְה  ןגֶ יְ וֹ בּ לְ נֶ צְ ּקַ ִמ  לאוּ ׁשָ  ַרּבִ

ְתקּוַפת ַלח, יוָר עוּ נְ  ּבִ ִאיַטְלָיה דֹוָבהִמּפָ  לאוּ ׁשָ  יַרבִּ  ִנׁשְ ּבְ . ַהּנֹוָדעֹות יָה ֶת יבוֹ יׁשִ בִּ  ִלְלֹמד ֵדיכְּ , ֹוִליןפלְ  ׁשֶ
ְסכּום ָאִביו דוֹ יְּ צִ , ָאִמיד ִאיׁש  יֹותוֹ ְה בִּ  ֶרךְ  אֹותְלהֹוצְ  דבָּ כְ נִ  ּבִ ְתקּוַפת תוֹ יָ ְח ִמ לְ וּ  ַהּדֶ יָבה יוִלּמּוָד  ּבִ ְיׁשִ א, ּבַ  ֶאּלָ

אֹוָתם ּבְ םו ֹוְסִעים,ַהנּ ־ֶאת ֵאיָמָתם ַ�ל ָרִכיםְד ־יׁשֹוְדֵד ֵהִטילּו , ָיִמים ׁשֶ ל ּגֹוָרלוֹ  ּגַ ַ�ר ׁשֶ  ָהָיה לאוּ ׁשָ  ַהּנַ
ים ַרּבִ ּנוּ  ָנְטלוּ  יםנִ לָ זְ גַּ ַה  .ֲאֵחִרים ּכְ ל־ֶאת ִמּמֶ ָלל לוֹ  ָהְיָתה ַנְפׁשוֹ  ְוַרק, ָממֹונוֹ  ּכָ יַ� . ְלׁשָ ִהּגִ ׁשֶ ִריְסק ִעירלָ  ּכְ , ּבְ

ּה  ָמה ּבָ יָבה ִהְתַקּיְ ים נֹוַדַ�ת ְיׁשִ ַרּבִ רֹוב יָה ֵאלֶ  ָנֲהרוּ  ׁשֶ ָראׁשּות ,קחוֹ ּוֵמָר  ִמּקָ ִנים ּבְ י ָהַרּבָ ַכי ַרּבִ י סַריְ  ָמְרּדְ  ְוַרּבִ
רּוָטה ָהְיָתה לֹא, עֹוןְמ ׁשִ  ק ץלַ ֱא נֶ  ְוָלֵכן, יסוֹ כִ בְּ  ּפְ ּקֵ ֵני ְלטֹוַבת ְלִהְזּדַ ל. ָהִעיר ּבְ  ָהָאב ָיַדע לֹא, ֵ�ת אֹוָתּה ־ּכָ

ֵאַרע ָהָאסֹון ַ�ל י ּוָבטּוַח  מּוךְ ָס  היָ ָה וְ , ִלְבנוֹ  ׁשֶ ַ�ר ּכִ יַ�  ַהּנַ , ְחסֹורַמ בְּ  ָחׁש  ְוֵאינוֹ  לֹוםׁשָ בְּ  ָממֹונוֹ ־ִעם ַיַחד ִהּגִ
מֹון רֹוןְס ֶח  ַ�ל ְלָאִביו ְלהֹוִדיַ�  ִנְבַצר ןבֵּ ּוֵמַה  קּוָפה ָ�ְבָרה. ַהּמָ ֶמת ּתְ ּיֶ ן הֵהֵחלָּ  ּוְדָאָגה, ְמס- ִלּבוֹ  ְלַקּנֵ ל ּבְ  ׁשֶ
ּלֹא ְלַאַחר, ָהָאב ל ׁשֶ ים־אֹות ׁשּום ִקּבֵ נוֹ  ַחּיִ   .ָגהָא ְד וּ  ַצַ�ר ֵמרֹב ְפׁשוֹ נַ ־ֶאת ָיַדע אּלֹ ַ�ד ׁשֶ , ֲאהּובוֹ  ִמּבְ

ַאַחד ִמים ּבְ ַחת, ֲאִציִלי ָנִסיךְ  הבָ דוֹ ּפָ  ָהִעיר ֶאל ִנְקַלע, ַהּיָ ּפַ ׁשְ לּוָכה ִמּמִ ִסיךְ  ֶזה ָהָיה. ַהּפֹוָלִנית ַהּמְ  ַהּנָ
ָצא, לייבִ זִ ְד ַר  ףוֹ ַרְיְזטְק  אילַ יקוֹ ִמ  ּיָ יַ�  פֹוִליןלְ  ִמחּוץ ִטּיּוִלים עְלַמּסַ  ׁשֶ  ֵמֹחֶסר. ָהְרחֹוָקה ְלִאיַטְלָיה ְוִהּגִ

יֹון ֶקתְס ַמ  ֵלב־תיַמ ׂשִ  ּוְבִלי ִנּסָ ּוב ּפֶ יַ� , הֹוָצאֹוָתיו ְלִחׁשּ ִסיךְ  ִהּגִ ר הבָ דוֹ ּפָ  ָהִעיר ֶאל ַהּנָ ֲאׁשֶ רּוָטה ּכַ  ָאְזָלה ַהּפְ
יר לֹא הּוא. יסוֹ כִּ ִמ  ִעיר דָח ֶא  ַאף ִהּכִ ת ִלְפנֹות ִמי־לֶא  ָיַדע ְולֹא, ּבָ ׁשַ ַבּקָ ה, ַהְלָוָאה אוֹ  ְזָרהֶ�  ּבְ יַ�  ְוִהּנֵ  ִהּגִ

ל ְמעוֹ ׁשִ  ְלָאְזָניו ִעיר הּוִדיַהיְּ  ָהַרב ׁשֶ ַמע  ָ�ָליו, ּבָ יׁשָ יִטיב ֵלב־ִדיבנְ  ִאיׁש  הּוא ּכִ ִרּיֹות־ִעם ַהּמֵ ֵאין. ַהּבְ  ּבְ
ִסיךְ  ְחִליטֶה , רַאֵח  מֹוָצא לוֹ ־ֶאת ְלַנּסֹות ַהּנָ ׁש  ּוְלַאַחר, ָהַרב לצֶ ֵא  ַמּזָ ּקֵ ּבִ ֵנס ׁשּותְר  ׁשֶ ר, ֵאָליו ְלִהּכָ  לוֹ  ִסּפֵ

רֹב ִסיךְ נָּ לַ  ֶהֱאִזין הּוִדיַהיְּ  ָהַרב. ָתיווֹ רוֹ ק־ֶאת ב־ּבְ יָון, ֶקׁשֶ ְבֵרי יםִר כָּ נִּ ׁשֶ  ּוִמּכֵ דוֹ  ,ּוןמֵא  ּבוֹ  ָנַתן, ֱאֶמת ּדִ ּבְ  ּכִ
יׁש  ֲ�ָמדוֹ ַמ לְ  ָראּויכָּ  ֶקה ָמזֹון לוֹ  ְוִהּגִ ַיד ּוַמׁשְ ֶלךְ  ּכְ ִסיךְ  רְלַאַח . ַהּמֶ ַהּנָ  ַ�ל ָהַרב ִהְתַ�ְנֵין, ּכֹחֹות ֶהֱחִליף ׁשֶ

כּום ּה ּגֹבַ  רּוׁש  ַהּסְ ֵדי לוֹ  ַהּדָ יךְ  ּכְ עוֹ  ְלַהְמׁשִ ַמּסָ כוּ  ְמלֹוא ֶאת לוֹ  ֶהֱ�ִניק ,ָמֵלא ּוןמֵא  ּוִמּתֹוךְ , ּבְ ַהְלָוָאה םַהּסְ , ּכְ
ֲ�ֶלה ַ�ד ּיַ ָידוֹ  ׁשֶ יב ּבְ ֶסף־ֶאת לוֹ  ְלָהׁשִ ה אּוָלם. "ַהּכֶ ׁשָ ּקָ ִסיךְ , ָהַרב לוֹ  ָאַמר", ֵאֶליךָ  ִלי ׁש יֶ  ַאַחת ּבַ  ְוַהּנָ

ין ֹמַ�  ִהְמּתִ ִפי הַמ  ִלׁשְ ָבר ֶזה. "יבוֹ יִט ֵמ  ּבְ י ִמּכְ ַלְחּתִ נִ  ֶאת ׁשָ  ִנְמָצא הּוא יִת נָ בָ ֲה  בּוְלֵמיַט , ֹוִליןפלְ  יֲאהּובִ  יּבְ
ִריְסק ִעירבָּ  א. ּבְ ה ֶאּלָ ּזֶ ּלֹא בַר  ְזַמן ׁשֶ י ׁשֶ ְלּתִ ּנוּ  ִקּבַ ת ִמּמֶ ִריׁשַ לֹום־ּדְ ׁש  ְוָלֵכן, ׁשָ ךָ  ֲאַבּקֵ  ְלִהְתַ�ְנֵין ִמּמְ
י מּוָבן". ִליִמינוֹ  דמֹ ֲ� לַ וְ  מוֹ לוֹ ׁשְ בִּ  ִסיךְ  ּכִ תוֹ  רַאַח  אלֵּ ְלַמ  ִהְבִטיַח  ַהּנָ ׁשָ ּקָ ֵמ  ְלַדְרּכוֹ  ָצאְויָ , ּבַ   .ֵלב־ְוטֹוב ַח ׂשָ

בּועֹות ן־רְלַאַח  ְספּוִרים ׁשָ ָבר, ִמּכֵ ִסיךְ  ָההׁשָ  ּכְ ִריְסק ִעירבָּ  ַהּנָ חּור ַאַחר רתוּ לָ  ְוֵהֵחל ּבְ נוֹ , הּוִדיַהיְּ  ַהּבָ  ּבְ
ל רׁשֶ  ּוְלַאַחר, ַרּבֹות ִלְטרַֹח  ָצִריךְ  ָהָיה לֹא הּוא. דֹוָבהִמּפָ  ָהִאיַטְלִקי ָהַרב ׁשֶ ִעיר ָהֶ�ֶלם־ֶאת ִאּתֵ  ָמַסר, ַהּצָ
ת לוֹ  ִריׁשַ לֹום־ּדְ ר ֵמָאִביו ׁשָ דֹול ַהֶחֶסד ַ�ל לוֹ  ְוִסּפֵ ה ַהּגָ ָ�ׂשָ ם, תוֹ יָח ׂשִ בְּ . ּמוֹ ִע  ׁשֶ ֵ ִסיךְ  ִהְתַרׁשּ  ְמֹאד ַהּנָ

ל ֵמֲאִצילּותוֹ  חּור ׁשֶ ִעיר ַהּבָ ה, ַהּצָ ּלָ ִהְתּגַ ֶ�ֶלם ְלָפָניו ׁשֶ חּום ְוִעְנָין םְוָחכָ  ָנבֹון, ֲחמּודֹות ּכְ ָכל ּתְ  ַרתכָ וְ , ּבְ
ִרית ּמוֹ ִע  ר. תְיִדידוּ  ּבְ ׁשֶ יץ ַהּקֶ יֵניֶהם ָהַאּמִ ךְ  ּבֵ ם ִנְמׁשַ י ְלַאַחר ּגַ ַרּבִ יתוֹ ־ֶאת ֵהִקים לַוואְה  לאוּ ׁשָ  ׁשֶ  ִעירבָּ  ּבֵ

ִריְסק ר, ּבְ לַֹח  ֵהֵחל ְוַכֲאׁשֶ ִסיךְ  ָ�ַמד, ְסָחרּמִ בַּ  ָידוֹ  ִלׁשְ ְפָלג ,לוֹ  ַ� ְוִסיֵּ  ִמינוֹ ילִ  ַהּנָ יר מ- ָהָיה ְלָ�ׁשִ  הּוא. ַ�ד ׁשֶ
י ָמָצא ְוַדְרּכוֹ , יָהִאיׁשִ  ְליֹוֲ�צוֹ  הוּ נָּ ִמ  ֲחַצר ִכיםלָ ֲה ַמ  לאוּ ׁשָ  ַרּבִ לּוָכה ּבַ ֵ�יֵני ֵחן ּוָמָצא ַהּמְ ֶלךְ  ּבְ  ןַפ ֶט ְס  ַהּמֶ
ְמרּוַצת. יִר אטוֹ בַּ  ַמן ּבִ ל ַהּזְ ה ּתַֹאר ִקּבֵ ּלָ ֶלךְ  יֵדיִמ  דבָּ כְ נִ  ֲאצ- ת ַרּבֹות ּוָפַ�ל, ַהּמֶ   . ּפֹוִלין ְיהּוֵדי ַלֲהַגּנַ

ְתא תוֹ מוֹ  ל ִמיוֹ ַהּפִ ה, ּפֹוִלין ֶמֶלךְ  ׁשֶ ָריו ֶאת ִהּכָ ַתְדֵהָמה ׂשָ לוּ . ּבְ סוּ  ַהּלָ ּנְ חּוָפה ַלֲאֵסָפה ִהְתּכַ  ןכֵּ ׁשֶ , ּדְ
ֶהְתֵאם ִדי־ֶאת ְלהֹוִתיר ָהָיה ָאסּור, ַהּפֹוָלִני ֹחקלַ  ּבְ  רתוּ לָ  ֵהֵחּלוּ  ְוֵהם, ךְ לֶ ֶמ  ְללֹא דָח ֶא  ַלְיָלה ֲאִפּלוּ  ָנהַהּמְ

א רַאַח  ֶלךְ  ָמקֹום־ְמַמּלֵ נֹוַח  ַלּמֶ עֹות. ַהּמָ גוּ ִהְתּפַ  ַהּדֵ ין ּלְ ֵני ּבֵ ָ  ׁשְ י דנְ מוֹ יגְ זִ , ִריםַהׂשּ ִליׁשִ ְ ִסיךְ  ַהׁשּ  ְוַהּנָ
נוֹ  ןַא ילִ ייִמ ִס ְק ַמ  ל ּבְ רּוְסָיה ֶמֶלךְ  ׁשֶ עֹות ּוֵקילּ ִח  ּוֵמֲחַמת, ּפְ ָ  ִהְצִליחוּ  לֹא ַהּדֵ יַ�  ִריםַהׂשּ  ֵ�ֶמק ִליֵדי ְלַהּגִ

וֵ  ה. הׁשָ עֹות ָנְקפוּ  ְוִהּנֵ ָ ינוּ  לֹא ַוֲ�ַדִין, ַהּיֹום ִיְפֶנה ְמַ�ט עֹוד. "יבִר ֲ� ַה לְ  ֵהֵחל ְוַהּיֹום, ַהׁשּ ", ָחָדׁש  ֶמֶלךְ  ִמּנִ
ִסיךְ  ָאַמר ֶלךְ לייבִ זִ ְד ַר  ַהּנָ ֶנה ַלּמֶ ׁשְ ְמעוּ  ַלֲ�ָצִתי לוּ . ", ַהּמִ ׁשְ הּוא, הּוִדיַהיְּ  ַהּיֹוֵ�ץ ֶאת ֹותנּ ְלַמ  ָ�ֵלינוּ , ּתִ  ׁשֶ
נוּ ־ַ�ל ָחִביב ּלָ ֶמֶלךְ  ׁש ּמֵ ְלׁשַ , ּכ- ךְ  ּפֹוִלין ּכְ אי ְוהּוא, ֶאָחד ַלְיָלה ְלֶמׁשֶ ַוּדַ ים ּבְ ר ֹסרְמ לִ  ַיְסּכִ  רֶת כֶּ  ֶאת ְלַאְלּתַ

לּוָכה יִּ  ְלִמי ַהּמְ ַ� ־ַ�ל רֵח בָּ ׁשֶ נוּ  תּדַ ּלָ ָ�ה". ּכ- ֵ�יֵני ֵחן ָמְצָאה ַהַהּצָ ִרים ּבְ ָ י, ַהׂשּ ְפּתָ  לאוּ ׁשָ  ְוַרּבִ  רּתַ כְ ה-  עַהּמ-
ה אֹותוֹ . ְליֹום ֶאָחד ּפֹוִלין ְלֶמֶלךְ  ֶאָחד־ּפֶ י ָ�ַצם לֹא ּגֹוָרִלי ַלְיָלה ּבְ ְגַלל ְולֹא ,ַ�ִין לאוּ ׁשָ  ַרּבִ ׁש  ּבִ ּקֵ ּבִ  גגֹּ ַלְח  ׁשֶ
ֵאין ַדעיָ  ןכֵּ ׁשֶ , תוֹ ָר ּתָ כְ ַה  רבַ ּדְ  ֶאת א ֶזה ׁשֶ ת ֶאּלָ ִהּלַ ָ�ה ּתְ א ׁשָ ל, ֶאּלָ ל ִנּצֵ ֵדי ֶרַגע־ּכָ ֵני יוָח ֶא  ִעם ְלֵהיִטיב ּכְ  ּבְ

ָרֵאל ךְ . ִיׂשְ ֶמׁשֶ עֹות ּבְ ּכֹות ׁשָ ב ֲאר- ִפְנְק  ְוָנַבר ָיׁשַ ֵדי, תכוּ לְ ַהּמַ  יֵס ּבְ זֵ  ִמּתֹוָכם רֵ� בַ לְ  ּכְ ה ּוְקָנסֹות רֹותּגְ  לוּ ְט וּ ׁשֶ
הּוִדים ַ�ל ָאר יןבֵּ  .ַהּיְ ְ ל ַהׁשּ ּטֵ ים ֶאת ְלדֹורֹות ּבִ ּקִ ְלטוּ  יםיִּ נִ קוֹ ָר ּדְ ַה  ַהח- ָ ׁשּ ֶהם, ֹוִליןפבְּ  ׁשֶ ָהרֹוֵצַח  ַהֹחק ּבָ  ׁשֶ

ם ְיהּוִדי ּלֵ ֵמי ַרק ְיׁשַ ִאּלוּ  רֶפ כֹּ  ּדְ ר ָהַרג ּכְ י ָקַבע ְוהּוא, ִאּכָ ֹוֵפךְ  ּכִ ל מוֹ ּדָ  ַהׁשּ ׁשֹוֵפךְ ֲהֵריהּו  ְיהּוִדי ׁשֶ  מוֹ ּדָ  ּכְ
ל ל הּוא; נֹוְצִרי ׁשֶ ּטֵ י ַהֹחק ֶאת ּבִ ּתֵ ּבָ ֶנֶסת־ׁשֶ ל ַהּכְ הּוִדים ׁשֶ נֹות ְצִריִכים ַהּיְ ל רֵת וֹ י ָנמּוךְ  ְלִהּבָ ְנְיֵני ִמּכָ  ּבִ

ּטּול ֶאת ְוָקַבע, ָהִעיר ם ֲ�ִלילֹות ּבִ י ִהירזְ ִה  תוֹ ָא וָּ צַ בְּ . ַהּדָ ָניו־ֶאת לאוּ ׁשָ  ַרּבִ ֲ�ָנָוה ַנֵהגְלִהְת , ּבָ מֹוהוּ  ּבַ  ְולֹא ּכָ
א ֵ ׁשֵ , ָאָדםׁשּום  ַ�ל ְלִהְתַנׂשּ הּוא םּכְ ְ נַ ִהְת בְּ  ִהְתַנֵהג לֹא ׁשֶ יַ�  ַלְמרֹות ְוַגֲאָוה, אּותׂשּ ִהּגִ  �.ָרם ּכֹה ְלַמֲ�ָמד ׁשֶ

  
  

י   ל"ַזּצַ  ֲאזּוַלאי ִיְצָחק ְזַרְחָיה  ַרּבִ

ֵטֵבת תקכ"ה ַהִהּלּוָלא ְליֹום  כ"ג ּבְ
  

ַלִים ַחְכֵמי ֵלידוֹ ִמגְּ  נוֹ , ֲאָבָהן־רּובַ  אֹוְרָין־רבַּ , ְירּוׁשָ  ּבְ
ל י ׁשֶ ְעָיה ַרּבִ י ןבֶּ , ֲאזּוַלאי ְיׁשַ ל ןבֶּ , קִיְצָח  ַרּבִ ּבָ  ַהְמק-

י ַהּנֹוָדע ַ�ל ֵמֶחְברֹון ֲאזּוַלאי ַאְבָרָהם ַרּבִ  ֶחֶסד" ּבַ
ּתוֹ ". ְלַאְבָרָהם ת ָרהׂשָ  ַרתָמ  ֵמִאׁשְ ל ּבַ ּבָ י ַהְמק-  ַרּבִ

ָהָיה, ירלִ איַּ בִּ  יֹוֵסף י ׁשֶ ַנּזִ ּכְ ְכֵד  ַאׁשְ , ע"ַמ ּסְ ַה  יִמּנֶ
ַלִים הָל ָ� וְ  י תַר בוּ ֲח  ִעם ִלירּוׁשָ , ָחִסיד ְיהּוָדה ַרּבִ

ָנם נֹוַלד כֹוָר  ּבְ נוּ �-  אֹוןגְּ , ַהּנֹוָדע םּבְ  ,א"ַהִחיָד  ּזֵ
יר ְזּכִ ּמַ ָכבֹוד ָאִביו ֶאת ׁשֶ  ְמקֹומֹות רֹותׂשְ ַ� בְּ  בַר  ּבְ
ְסָפָריו ים ּבִ יק ְוֵכן, ָהַרּבִ מּועֹות ַמְעּתִ יו ׁשְ אֹונֵ  ִמּפִ  יִמּגְ
ֶהם, ַהּדֹורֹות ם ּבָ י ּגַ ְרׁשֹון ַרּבִ ׁש . בטוֹ יִמּקִ  ּגֵ ּמֵ  ׁשִ

ֶאָחד ִנים ֵלידוֹ ִמגְּ  ּכְ ּיָ ַלִים ַהּדַ ירּוׁשָ  ּתֹוָרה יץְוִהְרבִּ , ּבִ
יַבת יׁשִ ת ּבִ ּלַ ד- ַכי' 'ּגְ א. ָמְרּדְ ַ  ֶאת ָנׂשָ ַלִים אַמׂשּ , ְירּוׁשָ

ֲ�בוּ  ְוָנַסע ַט , הַהּגֹוָל  צֹותְר ַא לְ  ּה ָר ּבַ ִליחּותוֹ  רּוִבׁשְ  ׁשְ
ַנת ְ ַזע: "ָ�ָליו ֶנֱאַמר א"תק ִמׁשּ ַחס ּגֶ ֲ�ָל  ַהּיַ , הְוַהּמַ

ֶלת ְלׁשֶ ֵלם ֶהָחָכם, ֲחִסיןי-  ׁשַ ָ ִאית, ֹוֵללְוַהכּ  ַהׁשּ  ּה לֵ  ּדְ
ְחָזק ָאבֹות ְזכּות יַ�  ַאךְ ". מ- ִהּגִ ׁשֶ , ָטאׂשְ קוֹ  ִעירלָ  ּכְ
ַלִים ׁשּובלָ  ץלַ ֱא נֶ וְ  ָחָלה ַנת ִלירּוׁשָ ׁשְ  ּוֵמָאז, ב"תק ּבִ

מוֹ  הֹוִסיף ֵ  ֶאת ִלׁשְ  ִעם ַיַחד ָחַתם. ְרָפֵאלם ַהׁשּ
ַלִים ֵלידוֹ גְּ  תַ� בְ ׁשִ  נֹות ַ�ל ְירּוׁשָ ּקָ נִּ  ַהּתַ ִעיר ְקנוּ ְת ׁשֶ , ּבָ

ֶהן ֵאין ּבָ ק ׁשֶ ִרים רֵתַ וֹ י ןבֶּ  ְלַרּוָ ָנה ֵמֶ�ׂשְ ּה  רדוּ ָל  ׁשָ . ּבָ
ַ�ת ׁשְ ִטיָרתוֹ  ּבִ נוֹ  ָההׁשָ , ּפְ ִמְצַרִים א"ַהִחיָד  ּבְ , ּבְ
ר יָ�ה ְוַכֲאׁשֶ מּוָ�ה ֵאָליו ִהּגִ ְ ׁשָ  ַהׁשּ  ידוֹ ּפִ ְס ִה , הַהּקָ
ִסְפרוֹ . ְמרֹורֹות ָרָכה ַמֲחִזיק" ּבְ רְמ " ּבְ , א"ַהִחיָד  ַסּפֵ

י ַ�ם ּכִ ט ּפַ יָה'ִראׁשֹון ְלִצּיֹון'  ִהְתַחּבֵ  ֱאִליֶ�ֶזר ַרּבִ
ֵאָלה ַנחּום ׁשְ ֲהָלָכה ּבִ ָרָאה, ּבַ ֲחלֹומוֹ  ּוְכׁשֶ י ֶאת ּבַ  ַרּבִ
ה לוֹ ָא ׁשְ , ֲאזּוַלאי ְזַרְחָיה קִיְצָח  ּמָ ֵאלֹות ּכַ  הֹוִתיר. ׁשְ

ַת  ַאֲחָריו ם ָיד־בּכְ ׁשֵ  ּוְתׁשּוָבה" ִיְצָחק ַרעזֶ " ּבְ
ֲהָלָכה " ַאְבָרם־ְבִרית ֵליֲ� בַּ " ַ�ל תהוֹ ַהגָּ  ְוֵכן, ּבַ

ֵני. נוֹ ֵק זְּ ִמ  ָניו ׁשְ ְצִעירּוָתם ִנְפְטרוּ  ַהּנֹוָסִפים ּבָ   . ּבִ

  
בעל "תפארת ישראל" על המשניות, מספר בסוף מסכת 
קידושין, כי בימיו של משה רבנו, היה מלך ערבי ששמע 

אליו צייר מומחה שיצייר את תמונתו. את שמעו, ושלח 
וכשראה המלך את הציור והראהו לחכמיו שהיו בקיאים 
בחכמת הפרצוף, אמרו לו שהאיש המצויר הוא רע 

כך ־מעללים ובעל מידות מושחתות. התפלא המלך על
ונסע לראות את משה, וכאשר ראהו גילה כי הציור מדויק 

ר לו כי מאוד, וחשב לפטר את חכמיו, אלא שמשה הסבי
באמת נולד בטבעים רעים, אלא שבעבודתו על מידותיו 
זכה להגיע למדרגותיו. רבים יצאו נגד ה"תפארת ישראל" 
וטענו, שמקור הסיפור ממקורות חיצוניים ולא מדברי 

טֹוב ־ַוֵּתֶרא ֹאתֹו ִּכינאמר בפרשה בלידת משה " חז"ל, שכן
תכן ", ואמרו חז"ל שהתמלא הבית כולו אורה, ולא ייהּוא

לומר שהיה נראה כאיש מושחת, וכן תמהו איך נכנס 
הצייר למחנה לוויה בו היה משה, כי אפילו יתרו היה 
צריך לזרוק חץ עם מכתב כדי להודיע למשה על בואו, 
כמובא בבעל הטורים הגדול. המגיד מווילקומיר, רבי 
חיים יצחק אהרן רפפורט (בטעות כתבו עליו כל רושמי 

שנה, אולם לאחרונה התגלה  105הדורות, שנפטר בן 
יד של בנו, שכתב שאביו נולד בשנת תקס"ט ונפטר ־כתב

שנה), הדפיס קונטרס בשם  95בשנת תרס"ד, כך שהיה בן 
"כליל תפארת", ובו כותב שאסור להאמין לדיבה הזאת 

את דברי  ומביאעל משה רבנו מבחר המין האנושי, 
ולם לפלא מהרי"ל דיסקין והאדר"ת שדחו את הדברים. א

הם דברי הביקורת על ה'תפארת ישראל', בזמן שהדבר 
מובא גם בספרים נוספים, בהם "אור פני משה" לרבי משה 
סופר מפשעווארסק, "בן פורת יוסף" לרבי יעקב יוסף 

ועוד כמה מספרי צדיקי החסידות. מעניין  מפולנאההכהן 
שהמקור הראשון לסיפור, הוא בשיטה מקובצת נדרים, 

שם, שדמותו היתה ־ר על חכם עלוםשם מסופר הדב
עצמו, שבאמת לעתים יצרו ־כחמדן וליסטים, ואמר על

 ,במדרש אליהומסיתו לכך, אלא שחכמתו מונעתו מכך. 
  זה על אריסטו, הפילוסוף היווני הנודע. מספר סיפור 

  

�תַ  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות



 

 

  

י ֶרא ֹאתֹו ּכִ   טֹוב הּוא־ַוּתֵ

ֹוֶכֶנת, בטוֹ לוֹ בְּ זַ  ִהיא ֲחׁשּוָבה ֲ�ָיָרה ַמֲ�  ַהׁשּ ל ָרָבּה ּבְ ָהר ֶאל ׁש מוֹ 'ְר צַּ ַה  רַה נְ  ךְ ֶפ ׁשֶ  ַ�ל, ִאיָנהאּוְקרָ  ׁשֶ  ַהּנָ
עֹוָלם. יםִט ּפָ ְר ּקַ ַה  ֵמָהֵרי ַהּיֹוֵצא רּוטּפְ  ְרֵסם הּוִדיַהיְּ  ּבָ קֹום ִהְתּפַ ל מוֹ ׁשְ ־ַ�ל ַהּמָ י ׁשֶ , בטוֹ לוֹ בְּ זַּ ִמ  רַהגֶּ  דוִ ּדָ  ַרּבִ

נוֹ  ל ּבְ לֹום תבַ ֲה ַא "ָה  ׁשֶ יְז'נִ " ׁשָ ִחיד ַוֲחָתנוֹ  יץִמּוִ ל ַהּיָ י ׁשֶ ע, בסוֹ ּסָ ִמ  בּ יְ לֵ  הש)ֶ מֹ  ַרּבִ ּקֵ ּתַ ִהׁשְ ּה  ׁשֶ  רְלַאַח  ּבָ
ִטיַרת ַנת ָאִביו ּפְ ׁשְ ים ןבֶ כְּ . וּ "פְק ּתָ  ּבִ לֹש)ִ ָנה ׁשְ ְלַבד ׁשָ ֵ�ת ָהָיה ּבִ ִטיַרת ּבְ מוֹ  ָיָצא ּוְכָבר, ָאִביו ּפְ  ְלָפָניו ׁשְ
ָחָכם ם ּכְ ּכָ ַח  ָחִריף, ְמח- ל םָק ְמ ָ� לְ  ַהּיֹוֵרד, ּוִפּקֵ ָבִרים־ׁשֶ ְתבּוָנה ֲ�ֵליֶהם ְועֹוֵמד ּדְ י. ְיֵתָרה ּבִ  ָהיוּ  מוֹ וֹ לׁשְ  ַאְנׁשֵ

יַצד, ַהֲ�ָרָצהבְּ  ִריםּפְ ַס ְמ  ָ�יֹוֵתיֶהם ֶאת ּפֹוֵתר ָהָיה ּכֵ ׁשֹות ּבְ הּוא, ֲאָתר־ַ�ל ַהּקָ ׁשֶ ְסִקיָרה סֹוֵקר ּכְ ה ּבִ  ַקּלָ
ל־ֶאת ה ֲהָבָנה ּבוֹ  הּוְמַגלֶּ , ָהִעְנָין־ּכָ ּקָ א'ַקּדִ  אבָ 'ּסָ ַה . ּוַמְפִליָאה ֲ�מ-  ִלְפָ�ִמים ּמוֹ ִע  ִמְתַיֵ�ץ ָהָיה ,ֵמרּוִז'ין יׁשָ

ִעְנָיִנים א, יםבִ גָּ ׂשְ נִ  ּבְ ּטֵ ַ�ם ָ�ָליו ְוִהְתּבַ ה: "ּפַ ךָ ִע  ְלִהְתַיֵ�ץ ִלי ׁש יֶ  ְוָלֵכן, ָהעֹוָלם־ַכםֲח  ֲהֵרי ַאּתָ ם". ּמְ  ּגַ
ים יֵר בְ ּדִ "ַה  י ָ�ָליו ָאַמר זנְ ִמצַּ " ַחּיִ ִביא' ָ�ִדיף ם'ָחכָ  הּוא ּכִ   ". ֶ�ְליֹון ָחָכם"כְּ  רֹתָא הּוא ְמ  וֹ ּת בְ ַמצַּ בְּ  ְוַאף, ִמּנָ

ַ�ם לוֹ  הְמָד ָ�  ָרהֵת יְ ַה  ָחְכָמתוֹ  ר, ּפַ ֲאׁשֶ ִמְבָחן ָ�ַמד ּכַ ה ּבְ ינוֹ  ָהָיה עׂשַ ֶפ כְ וּ  ָקׁשֶ , ֶנֶפׁש  ְוָ�ְגַמת ַצַ�ר ְלֵבין ּבֵ
דוֹ  אָיצָ  אּוָלם ּיָ ׁשֶ ַחְסֵד  ֶ�ְליֹוָנהָה ־ַ�ל ּכְ ה. ִיםַמ ׁשָ  יּבְ ָהָיה ּוַמֲ�ׂשֶ ךְ , ׁשֶ ִקיָדה. ָהָיה ּכָ  יֹוֵצא ָהָיה ִלְפִקיָדה ִמּפְ
י  יתוֹ ָהַרּבִ עֹות ִמּבֵ ים ְלַמּסָ ּכִ ֵני־ַ�ל ֲאר- ָרֵאל ְקִהּלֹות ּפְ רֹובֹות ִיׂשְ ַמת יַח ִפ ֵמ  היָ ָה וְ , ְוָהְרחֹוקֹות ַהּקְ י ִנׁשְ  םַחּיִ

הּוִדים ּיְ ַ�ם. ּתֹוָרתוֹ  ֵמאֹור ֲ�ֵליֶהם ַח יְזִר ּוַמ  ּבַ ִעּצּומוֹ , ּפַ ל ּבְ ֶ�ֶרב ִנְקַלע, ְוָגׁשּום סֹוֵ�ר ֹחֶרף ׁשֶ בַּ  ּבְ  ֹקֶדׁש ־תׁשַ
י רוֹ זֵא לְ  ְלּתִ ר ּבִ ּכָ ם, מ- ׁשֶ ַהּגֶ ׁשֶ ָרִכים־ֶאת ְוהֹוֵפךְ  ֶרץָהָא ־ַ�ל ׁשֹוֵטף ּכְ ה ַהּדְ י־ַ�ל. יתנִ ָ� בְ טוֹ  ְלִבּצָ ְכִנית ּפִ , ַהּתָ
י היָ ָה  יַ�  מּורָא  ָהַרּבִ ּה , ַאַחת ְלִעיר ְלַהּגִ ים ֹוְררוּ ִהְתגּ  ּבָ יֵמַא  ַרּבִ ָבר, מוֹ וֹ לׁשְ  ְנׁשֵ ּכְ , ּבֹואוֹ  ִלְקַראת וּ נִהְתּכֹונְ  ׁשֶ

ָרִכים יׁשֵ וּ בּ ׁשִ  ֵמֲחַמת אּוָלם י ץלַ ֱא נֶ , ַהּסֹוֵ�ר ָהֲאִויר גזֶ ּוֶמ  ַהּדְ  דָח ֶא  ַאף. הכָ מוּ ּסְ ַה  ִעירבָּ  ֹותבּ ׁשְ לִ  ָהַרּבִ
יר לֹא ִעירָה  ֵביִמּתֹוׁשְ  י־ֶאת ִהּכִ א, זֹאת ַרק ְולֹא, ָהַרּבִ הּוִדיִּ  יָה בֶ ׁשָ וֹ ּת  ֶאּלָ ִדים ְידּוִעים ָהיוּ  יםַהּיְ ִמְתַנּגְ  ְלֶדֶרךְ  ּכְ

ָהְיָתה תַהֲחִסידוּ  יָון ,ָלֶהם ָזָרה ׁשֶ ךְ  ּוִמּכֵ ּכָ ל יווָּ לַ ְמ  ָיְדעוּ  ,ׁשֶ י־ׁשֶ ם יכִּ , ָהַרּבִ ְרּכָ ַ בַּ  ּדַ תׁשּ רֹוָבה ּבָ ְהֶיה לֹא ַהּקְ  ּתִ
נִּ ׁשּ בַּ  ָגהסוּ  י. יםֹוׁשַ ִביב ָאָגהּדְ לַ  ִלּבוֹ  תׁשָ  לֹא ָהַרּבִ ּסָ ּמִ ָנה, ׁשֶ ֵדי ָהִעיר־ֶאל ּפָ שׂ  ּכְ , ַאְכַסְנָיה קֹוםְמ  ְלַ�ְצמוֹ  ְלַחּפֵ

ֵהר ּוְלַאַחר ּטִ ִמְקֶוה ַ�ְצמוֹ  ׁשֶ בָּ  בֹודכְ לִ  ָטֳהָרה ּבְ ַ ֲהָכנֹות ֵהֵחל, תַהׁשּ ַלת ּבַ ת ְלַקּבָ ּבָ ָתא ׁשַ י ָהָיה גֵה וֹ נ. ַמְלּכְ  ַרּבִ
ִמְנַה  דוִ ּדָ  ל, ָאִביו גּכְ ת־ֶאת ְלַקּבֵ ּבָ ַ ָ�ה ַהׁשּ ׁשָ ֶמת ּבְ ְקּדֶ ל היָ ָה וְ , מ- ּלֵ ֶ�ֶרב ִמְנָחה ִמְתּפַ ת ּבְ ּבָ עֹוד, ׁשַ  ַהּיֹום ּבְ

דֹול הּוא, ּגָ ׁשֶ ָבה ִלְפֵני עֹוֵבר ּכְ ְת  ַהּתֵ תּבִ ְנָחה ִפּלַ ַלת ַהּמִ ת ּוְבַקּבָ ּבָ ֶהְתֵאם. ׁשַ בּוַ�  גוֹ ָה נְ ִמ לְ  ּבְ ָנה, ַהּקָ י ּפָ  ָהַרּבִ
ְדָרׁש ־ְלֵבית קֹוִמי ַהּמִ ָ�ָריו־לֶא  ִנְכַנס, ַהּמְ ָנה ּוְלַאַחר, ּוְדָבִרים רֶמ אֹ  ְללֹא ׁשְ ּפָ י ְוָרָאה ֹכהוָ  ּכֹה ׁשֶ ָבר ּכִ  ּכְ

ָרה ּבוֹ  טוּ ּקְ לַ ְת ִה  ֵדי ְיהּוִדים ֲ�ׂשָ ר ִמְנָין ּכְ ׁשֵ ָבה ִלְפֵני ָיַרד, ּכָ קֹול ּוָפַתח ַהּתֵ דֹוָלה תבוּ ֲה לַ ְת ִה בְ וּ  בֵר ָ�  ּבְ  ּגְ
ְזמֹור ִמיַרתֲא בַּ  י 'הלַ  ֹהדוּ " ַהּמִ ֱאָמר", טֹוב־ּכִ ל  ַהּנֶ ת ִמְנָחה ׁשֶ ִפּלַ בָּ ִלְפֵני ּתְ ַנת ,תׁשַ ַתּקָ ַ�ל ּכְ ם־ַהּבַ   .טֹוב־ׁשֵ

ֱאָסִפים ֵבית ַהּנֶ נֶ ־ּבְ ימוּ  ֶסתַהּכְ ִהְקּדִ ֵהֵחל רַהזָּ  ךְ לֶ ֵה ַה  הְלַמְרֵא  ְמהוּ ּתָ , ָלבֹוא ׁשֶ הּתְ בַּ  ׁשֶ , ׁשּותְר  ְללֹא ִפּלָ
ֵאין, םיָר ִע בְּ  ָהָיה ִמְנָהג ןכֵּ ׁשֶ  ִליַח  ׁשֶ ּבּור־ִלׁשְ ה ְתִחילְלַה  ַהּצִ ִפּלָ ּתְ ֵבית ָנְכחוּ  ֶטֶרם, ּבַ  ָמָרא ָהַרב תֶס נֶ ַהכְּ ־ּבְ

ָה  רֹאׁש , ְדַאְתָרא ַ  ַאף. ַהֹחֶדׁש  סְרנַ ּוַפ  לַהּקָ ָ�ַסק ׁש ּמָ ַהׁשּ ֲהָכַנת ׁשֶ ית ּבַ ֶנֶסת־ּבֵ בַּ  ַהּכְ  ֶנֱחַרד, ֹקֶדׁש ־תְלׁשַ
א ְלַנְפׁשוֹ  ּמָ ֵזף ׁשֶ יֵדי ִיּנָ ָהל רֹאׁש  ּבִ ֵני ־ַ�ל סנֵ ְוִיּקָ  ַהּקָ ּלֹאָידֹו ִמּפְ אֹוֵרַח  ָחהִמ  ׁשֶ י ּבָ ְלּתִ ר ַהּבִ ּכָ ׁש  ְוָלֵכן, מ-  ִנּגַ

ָבה־ֶאל ׁש , ַהּתֵ י ּוִבּקֵ ה ֵמַ�ּמּוד רסוּ לָ  ֵמָהַרּבִ ִפּלָ א ַהּתְ ּמָ י לוֹ  ָרַמז ֹותקֲח וֹ שׂ  ִניםָפ בְּ . לוֹ  עלַּ ב- יְ  ׁשֶ י ָהַרּבִ  ּכִ
יךְ  ְוהּוא, לוֹ  ַרעֱא יֶ  לֹא הָמ וּ אְמ  תוֹ  ִהְמׁשִ ְתִפּלָ קֹול ּבִ מֹוֶנה ָרם ּבְ ר , ָמעֹות ּכְ ֲאׁשֶ ָהלּכַ גִמ  ַהּקָ תוֹ  ַ�ל ְתַ�ּנֵ ִפּלָ  ּתְ

יְנַתִים. ֵרָבהָהֲ�  יַ�  ּבֵ יעוּ  ְוַאֲחָריו, ָהַרב ִהּגִ ָהל רֹאׁש  ִהּגִ ְרנָ  ַהּקָ ְרׁשוּ  סְוַהּפַ ּדָ ֵח  ׁשֶ פּוָכה הָמ ּבְ ִרים ׁשְ  ֶהְסּבֵ
 ַ הַה . ׁש ּמָ ֵמַהׁשּ ל ּלָ ר ,ִהְתַנּצֵ י ָלֶהם ְוִסּפֵ ַנְפׁשוֹ  ֵהִהין לֹא ּכִ ָבה־ִמן ָהאֹוֵרַח  ֶאת ְלַהְרִחיק ּבְ ְתּפַ , ַהּתֵ ִליםְוַהּמִ  ּלְ

ן, זֹאת ַלֲ�ׂשֹות וּ נֵמֲא  ֵהם ַאף ּכֵ י ָחׁשוּ  ׁשֶ דֹול ָאָדם ִהּנוֹ  ָהאֹוֵרַח  ּכִ ׁשוּ  ּגָ ַ�ל" .וֹ ּת לְ ַח גַ בְּ  תווֹ כָּ ִה לְ  ְוָחׁשְ  קֹוָמה־ּבַ
ִלים ָאְמרוּ ", ַח ֵר וֹ ָהא הּוא צּוָרה־ּוַבַ�ל ּלְ ְתּפַ ְכבֹודוֹ  ַ� ִלְפגֹּ  יםינִ ִה ְמ  ָאנוּ  ְוֵאין, "ַהּמִ ָהל רֹאׁש  ָלםאוּ ". ּבִ  ַהּקָ
א ָאָדם מֹוְדִדים ֵאין נוּ לֵ צְ ֶא : "ְוָאַמר ֲ�ֵליֶהם ִלְגֵלג י־ַ�ל ֶאּלָ   ". קֹוָמתוֹ  ְבֹגַבּה וּ  יוָר ָא ְת בִּ  ְולֹא, ּתֹוָרתוֹ  ּפִ

ָמה ּיְ ִהְסּתַ ׁשֶ ת ּכְ ִפּלַ ְנָחה ּתְ ְרׁשוּ , ָבהָהֲ�ֵר  ַהּמִ ִלים ּדָ ּלְ ְתּפַ ם לוֹ  ְלַהֲאִזין ַהּמִ ַלת ּגַ ַקּבָ ת ּבְ ּבָ ָראוּ , ׁשַ  זֹאת ּוְכׁשֶ
י ָהל ָראׁשֵ ים ֶנֶאְלצוּ , ַהּקָ ְר ־ַ�לבְּ  ְלַהְסּכִ יְנַתִים. םָח ּכָ ְרנָ  ִהְתַיֲ�צוּ  ּבֵ יֵניֶהם ִסיםַהּפַ י ְוֶהְחִליטוּ , ּבֵ  ְלַאַחר ּכִ

ה ִפּלָ א, תוֹ זָ ָ� ֶה ־ַ�ל רַהזָּ  ָהאֹוֵרַח  ֶאת ִיְקְנסוּ  ַהּתְ טוּ  ֶאּלָ ִהְתַלּבְ ְקָנס וֹ ְלַהֲ�ִניׁש  ִאם ׁשֶ י ּבִ ְסּפִ  ְלַהֲ�ִניׁשוֹ  אוֹ  ּכַ
עֶֹנׁש  ֵרר ְוִאם, ַקְנַקּנוֹ ־ַ�ל ִלְתהֹות ְוָגְמרוּ  ִנְמנוּ  ְלַבּסֹוף. ּגּוָפִני ּבְ הּוא ִיְתּבָ ן ׁשֶ ָנס־ִמן הוּ רוּ ְט ְפ יִ  ּתֹוָרה־ּבֶ , ַהּקְ

ה ִאם ַאךְ  ּלֶ ְכִליִלְפֵניֶהם  ִיְתּגַ ְלָח ־ַ�ל הוּ יבוּ כִּ ׁשְ יַ , ֵריק ּכִ - ִרים הוּ קוּ לְ יַ וְ  ןַהׁשּ ְלַאַחר  .לוֹ ּדָ נְ ַס בְּ  תְלקוֹ ַמ  ֶ�ׂשְ
ָמה ּיְ ִהְסּתַ ה ׁשֶ ִפּלָ ַלךְ , ַהּתְ ׁשְ ֵבית ַהס ה- ֶנֶסת־ּבְ ְלִמיֵדי דָח ְוֶא , ַהּכְ ִעיר ַהֲחָכִמים־ִמּתַ ּבָ ָנה, ׁשֶ י ֶאל ּפָ  ֹולקבְּ  ָהַרּבִ

ַאל ֲאִני בַר  ְזַמן ֶזה: "ְוׁשָ ַ�  ׁשֶ ָבר ְלָהִבין ִמְתַיּגֵ ה ּדָ ְקׁשֶ ָרִאיִתי מ- ִמְדָרׁש  ׁשֶ ת הבָּ ַר  ּבְ ָפָרׁשַ , מּוָבא םׁשָ . מֹותׁשְ  ּבְ
ָ�ה ׁשָ ּבְ ּנֹוַלד ׁשֶ ה ׁשֶ י' ֶנֱאַמר נוּ ַרבֵּ  ֹמש)ֶ ֶרא ֹאתֹו ּכִ ד ְדָרׁש ּמִ בַּ  ְוָדְרׁשוּ , 'טֹוב הּוא־ַוּתֵ ּנֹוַלד 'ְמַלּמֵ ְבִחיַנת ׁשֶ  ּבִ

ה' ָ ָבר, ִאׁשּ ֵטיַמ . "ִניְרׁשֵ ּדָ  אֹוֵמר ְוַהּדָ ם ּבְ ּלָ י־ֶאל נוּ ְפ ה-  ּכ- ֱאָסִפיםוְ , ָהַרּבִ ינוּ  ַהּנֶ יו־ְלמֹוָצא ִהְמּתִ ה. ּפִ ַתח ְוִהּנֵ  ּפָ
י ר ֵ�יֵניֶהם־ֶאת ְוֵהִאיר, ֲאָתר־ַ�ל ָהַרּבִ ֶהְסּבֵ ַמֲ�ׂשֵ  ינוּ צִ ָמ  ֲהֵרי: "ְוקֹוֵלַ�  ִנְפָלא ּבְ יתֵר בְ  הּבְ ֱאַמר אׁשִ ּנֶ ְרא ' ׁשֶ ַוּיַ

י־ֱאלִֹהים ֶאת ה לצֶ ֵא  ְוַגם, 'טֹוב־ָהאֹור ּכִ י' ֶנֱאַמר ֹמש)ֶ ֶרא ֹאתֹו ּכִ א ל"ֲחזַ  ְוָאְמרוּ  'טֹוב הּוא־ַוּתֵ ִהְתַמּלֵ ִית ׁשֶ  ַהּבַ
ּלוֹ  ַנת ְוזֹוִהי. האֹוָר  ּכ- ּוָ ְדָרׁש  ּכַ ְבִחיַנת נֹוַלד הש)ֶ ּמֹ ׁשֶ , ַהּמִ ָ ִא  ּבִ ִמיםַה  ְבַ�תׁשִ  ֹורא נֹוָטִריקֹון ה"ׁשּ י, ּיָ אֹור ּכִ  ֶזה ּבְ

בְ  ִ ֵר  ְיֵמי ַ�תִמׁשּ יתּבְ ה נֹוַלד אׁשִ נוּ  ֹמש)ֶ ָבר, ַרּבֵ ׁשֹון ׁש ִנְדָר  ְוַהּדָ י' ֵמַהּלָ ֱאַמר 'טֹוב־ּכִ ּנֶ ִריָאה ׁשֶ ּבְ  ֵלַדתבְּ ַגם וְ  ּבַ
ׁשּוָבה". הש)ֶ מֹ  ל נוֹ ְר ְוַק , ַהּסֹוְבִבים־ֶאת ִהְדִהיָמה ַהּקֹוַלַ�ת ַהּתְ י ׁשֶ ָלִאים ָ�ְלָתה ָהַרּבִ ֵ�יֵניֶהם ּפְ ֶמ . ּבְ ךְ ּבְ  ׁשֶ

ל ת אֹוָתּה  ּכָ ּבָ גוּ  ׁשַ ִבים ִהְתַ�ּנְ ל ֲאָמָריו ףוּ צּ ִמ  ַהּתֹוׁשָ י ׁשֶ ת ּוְבֵצאת, ָהַרּבִ ּבָ ַ ָממֹון הוּ רוּ ּטְ ִע  ַהׁשּ  אצָ יָ וְ  בַר  ּבְ
ם ָ ָכבֹוד ִמׁשּ דֹול ּבְ ְפָלא ִמְקֶרה אֹותוֹ  רְלַאַח . ּגָ א, מ- ּטֵ י ִהְתּבַ רֹב ָהַרּבִ י ,ִלְמֹקָרָביו ְוָאַמר ֲ�ָנָוה ּבְ ַמִים־ִמן ּכִ ָ  ַהׁשּ

ׁשּוָבה ֶאת ִהְכִניסוּ  כֹוָנה ְוַהּקֹוַלַ�ת  ַהּתְ ִפיוַהּנְ ֵדי, ּבְ ילוֹ  ּכְ ְזיֹונֹות ְלַהּצִ ִרים ִמּבִ �  ...לוֹ ּדָ נְ ַס בְּ  תְלקוֹ ַמ  ּוֵמֶ�ׂשְ

  
 
 

ְבֵרי ים ָהאֹור ִמּדִ דֹוׁש  ַהַחּיִ ה ַ�ל ַהּקָ ָרׁשָ   ַהּפָ
י ,ִיְרֶצה עֹוד )ט, א( ַ�ּמוֹ ־לֶא  ראֶמ ּיֹ ַו  י ִתְמָצא ֲהלֹא ּכִ ל ּכִ  ּכָ

ָלִכים ים ֵלידוֹ גְ וּ  ַהּמְ ַ�ם ַמְלכּוָתם ְלָפֵאר מוּ ּכְ ַח ְת יִ  ָהַ�ּמִ  ּבְ
ד ּבָ ם הּוַמ  ,ְמכ" ַ�ם ּגַ ָרֵאל ּבְ י ,ִיׂשְ ֶחֶדת ָלהּוַמֲ�  םׁשֵ  ּכִ , לוֹ  ְמי"

ה ָך ְל  ְוֵאין ּמָ ְלָטהׁשֶ  א" ָ ָרֵאל ׁשּ ִיׂשְ ּלֹא ּבְ ּלָ  ָהְיָתה ׁשֶ  הְמ�"
ל־ַ�ל ּמֹות ּכָ סֹוד ,ָהא"  ֶמֶלְך  ָאַמר ֶזהָל , רֹאׁש ְל  ֶריָה ָצ  ָהיוּ  ּבְ

ה ָחָדׁש  ֵני ִהּנֵ ָרֵאל ּבְ ִדים ִיׂשְ ּבָ ר ֵהם־ֵהם ַהְמכ"  תכוּ ְל ּמַ בַּ  ָהִעּקָ
ְצִרים רֵת וֹ י ִדים ֵהם ּוָבֶהם ֵמַהּמִ ּבְ  ֵמָהִעיר אוּ ְצ יֵ  ְוִכי ,ִמְתּכַ

ְהֶיה חּוָתה ָהִעיר ּתִ ָמה ָהָבה ֶזהָל  ,ּוְבזּוָיה ּפְ ְתַחּכְ ן 'ְוגוֹ  לוֹ  ּנִ  ּפֶ
ֶאְמָצעּות ֵמָהִעיר אֵצ יֵ  ה ּבְ י ִסּבָ   , ְוכּו'.ִמְלָחָמה ִתְקֶראָנה ּכִ

ְרֵאהוּ  ֶלד־ֶאת ַוּתִ ָרֲאָתה )ו, ב( 'ְוגוֹ  ַהּיֶ דֹול אֹור ּמוֹ ִע  ׁשֶ  ה'ַו , ּגָ
ה ן ָ�ׂשָ ל ֵדיּכְ  ּכֵ ְגּדַ ּתִ ֶלד תַל ֲ� ַמ  ׁשֶ ֵ�יֶניָה  ַהּיֶ ם. ּבְ ַ�ם ּגַ  ַלּטַ

ְרׁשוּ  ּדָ תּוב ל"זַ  ׁשֶ ּכָ ה ּבַ ָר  ּבֶֹכה ַנַ�ר־ְוִהּנֵ ָרֵאל ַ�ל זַמ ׁשֶ  ִיׂשְ
ָהיוּ  לּות ּבֹוִכים ׁשֶ ּגָ ה ַהּסֹוֵמךְ  ָהאֹור ּה ָת אוֹ ְר ַה ְל  ְוכּו' ּבַ   :ְלֹמש-ֶ

 ב' ָרִאיִתי הָראֹ  אֹוְמרוֹ בְּ  ִיְרֶצה עֹוד -  )ז, ג( הָראֹ  ה' ראֶמ ּיֹ ַו 
ְלמוּ  ַאַחת ,ֹותיּ ְרִא  ׁשְ ּנִ ד"  ֵציִניצוֹ  יֵר רוּ בֵּ  ׁשֶ ָ ַהּקְ  ָלֶהם ְוֵאין הׁשּ

לּות ֲהָנָאה עֹוד ּגָ סּוק ל"זַ  ְמָרםּוְכָא  ,ּבַ ּפָ לוּ יְ ַו  ּבַ  ַנּצְ
אּוָה  ,ִיםִמְצָר ־ֶאת ְמצּוָדה ֲ�ׂשָ ֵאין ּכִ ּה  ׁשֶ ָגן ּבָ  ָלהְוִכְמצוּ , ּדָ

ֵאין ִגים ּה בָּ  ׁשֶ ַ�  ,ָרִאיִתי ְועֹוד .ּדָ  ָלֶהם ַ� ֵר ּתָ  םׁשָ  םָת בָ ּכָ ׁשֶ
הּקְ ּבַ  םינָ ִמ ְט ַה ְל  מוֹ  ,ְמָאהּט" בַּ  ִלּפָ י ּכְ ַתְבּתִ ּכָ   :ׁשֶ
ילוֹ  ֵאֵרדָו  י נוּ ְח ַט בְ ה" ְו  - )ח, ג( ְלַהּצִ יַ�  ָלבֹוא ָ�ִתידֶל  ּכִ ּפִ  ַיׁשְ

נוּ  ים ּתֹוַרת ֶ�ְליֹון לֵא  ּבָ בַּ  ַחּיִ ַ ׁשֶ יםַהֲחִמ  ַ�רׁשּ ִ ָגתוֹ  ,ׁשּ ָ  ְוַהׂשּ
ֶאְמָצעּות הּוא ּיֹות ּבְ ל" לּות ּוִבְפָרט ,ַהּגָ  ָאנוּ  ָהַאֲחרֹון ּגָ

יִגים ִ ָבר ַמׂשּ ָרֵאל נוּ ּכְ ּתַ ְס נִּ ׁשֶ  ַ�םְוַט . ַהּדָ ִמְצַרִים ִיׂשְ ֵברּור ּבְ  ּבְ
 �ַ ים רׁשַ ִ ּלֹא ַצדְל , ַהֲחִמׁשּ ֵני ָהיוּ  ׁשֶ ֶ  הַמ  תֹוָרה־ּבְ ן ֵאיןׁשּ  ּכֵ

ֶאְמָצעּות ַאֲחרֹוִניםָה  ּדֹורֹות יגוּ  ּתֹוָרָתם ּבְ ִ נֵ ִל  ַיׂשּ ַ�ר סּכָ  ְלׁשַ
ים ּוְלהֹוִציא ִ יו עוֹ ְל בָּ  ַהֲחִמׁשּ ּמוּ  פוּ ָס  ְוָאז, ִמּפִ ִחינ ּתַ  תוֹ ּבְ

ְמָאה ה. ַהּט" ל ּוֵמַ�ּתָ ָהָיה ּכָ ָרֵאל מֹוִציא ה' ׁשֶ  ְזַמן ֹקֶדם ִיׂשְ
ל הּוא־ּכָ רּור ִטיםֲ� ַמ ְמ  ָהיוּ  ׁשֶ  ,גׂשָ וּ ּמ בַּ  ִמְתַמֲ�ִטים יוּ ְוָה  ,ַהּבֵ

ה םהֹוִציָא  ֶזהָל וְ  ּדָ ק" ּנְ ל ָהַאֲחרֹוָנה ּבַ ְנסוּ  ְוֹקֶדם ט"מ ׁשֶ ּכָ ּיִ  ׁשֶ
ַ�ר ים ְלׁשַ ִ ד םָל ָא גְ וּ  ל"זַ  אֹוְמָרם ְוהּוא, ַהֲחִמׁשּ  :ִמּיָ

  
  

בכ"ו בטבת תכ"ב, נפטר רבי יוסף איסקאפה רבה של 
שון איזמיר, רבו של משיח השקר שבתי צבי, והרא

שהחרימו בשנת תי"א, אחר שאמר 'משיחא אנא' 
והגה את השם באותיותיו. הוא הפקיר את דמו 
והכריז ש'כל הקודם בו זכה, לפי שעתיד להחטיא 
את הרבים ולעשות אמונה חדשה'. קריאתו עודדה 
את בני העיר לרדוף את משיח השקר, עד שנאלץ 
לעזוב את איזמיר, עיר הולדתו. משערים כי מקור 

משפחתו מהעיר סקופיה בירת מקדוניה, והנכון  שם
הוא שביאורה בספרדית היא בריחה, מפני שאבותיו 

  היו בין גולי ספרד בגירוש הידוע בשנת רנ"ב. 
�  

בכ"ד בטבת תשכ"ד, נפטרה אשה בשם מרת מרים 
בת ממה (עגזיזה) מזרחי, ונקברה בהר המנוחות 
שבירושלים. היא לא הותירה אחריה זרע ונשכחה 

תהום הנשייה, אלא שלאחר כמעט שלושים שנה, ב
קברה. היא ־התפרסם שמה ורבים החלו לנהור על

מפורסמת בתואר 'הכובסת', ושימשה ככובסת בביתו 
של רבי שלמה מזוועהיל (בספר 'מדרכי החיים' כתב 
בטעות שהיתה הכובסת של מהרי"ל דיסקין שנפטר 

"ח!), וכאשר ביקשה ממנו פעם נכבר בשנת תר
ל בעדה להיוושע בבנים, אמר לה שנגזר שיתפל

עליה להלך ערירית, אלא שבירכה שבזכותה ייפקדו 
וייוושעו אחרים. בשנת תשנ"ג, הופיעה הכובסת 
בחלומה של אחת משכנותיה וסיפרה לה על ברכתו 
של הצדיק מזוועהיל, ואמרה לה שעכשיו הגיע 
הזמן לירידתן של נשמות קדושות לעולם הזה, ולכן 

א שיעלו על קברה ויתפללו לעילוי מבקשת הי
נשמתה. הסגולה התפרסמה חיש מהר, ועוד באותה 

קברה, ־שנה נפקדו ל"ב נשים שעלו להתפלל על
ומאז הפך קברה למקום תפילה. לאחרונה התברר, 
כי עלתה לירושלים מכורדיסטן לאחר שהתאלמנה 

  מבעלה, ונותרה עגונה לאחר שגיסה התאסלם ל"ע.

ְבֵרי ִמ  ּדִ  יםַהּיָ

 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

 
ַהְרׁשַ ל ֶא  יַ�  ן'זַ ְר בֶּ ִמ  ם"ַהּמַ ַ�ם ִהּגִ ָרָצה, ִמּפֹוִלין ענֹוָד  ַרב ּפַ יר ׁשֶ רֹובִמ  ְלַהּכִ ץ ָר ֲ� נַּ ַה  רוֹ דּ ַה  ּפֹוֵסק ֶאת ּקָ
ְ ׁשֶ  ר, תוֹ יָח ׂשִ בְּ . יונָ ָפ א לְ צָ יָ  מוֹ ׁשּ ְרָצה תֶק ֲחלֹ ַמ  ַ�ל ָהַרב ִסּפֵ ּפָ ה ׁשֶ ְקִהּלָ ָהַרב רְלַאַח , ֵאָליו ְקרֹוָבה ּבִ  ׁשֶ

ַסק ּה  ּפָ ם קָס ּפְ  ּבָ ּיָ ּלֹא ְמס- ָבר, יןּדִ כַּ  ׁשֶ ַרם ְוַהּדָ דֹוָלה ְלִתְגָרה ּגָ ין ּגְ ֵני ּבֵ קֹום ּבְ ה הּוֶמ . "ַהּמָ "? ֹוןדנָּ בַּ  ַמר ָ�ׂשָ
ַהְרׁשַ  לוֹ ָא ׁשְ  הְוַה , ם"ַהּמַ ל ֵהֵחל ּלָ ייָּ  הַמ : "ְלִהְתַנּצֵ  ְלִהְתַרֵחקי ַמ ל יָ כָּ  לּדֵ ּתַ ִמׁשְ  ֲאִני? ַלֲ�ׂשֹות ֹכְלּתִ

ִריָבה י ְוָלֵכן, תֶק ֲחלֹ ּוַמ  ִמּמְ יָטה ָנַקְטּתִ ִ ׁשּ ל ּבַ ה־ְוַאל ב'ׁשֵ  ׁשֶ ֲ�ׂשֶ ךְ ". ָ�ִדיף' ּתַ ַהְרׁשַ  ִחּיֵ  ֲאָבל: "ְוָאַמר ם"ַהּמַ
ה ן ָנַהג לֹא נוּ בֵּ ַר  ֹמש)ֶ ֲהֵרי, ּכֵ ָרָאה ׁשֶ ׁשֶ ים ינֵ ׁשְ  ּכְ ים ִעְבִרים ֲאָנׁשִ ה עׁשָ ָר לָ  ָאַמר, ִנּצִ הַת  'ָלּמָ י? ָך'ֵרֶ�  ּכֶ  ּכִ
ֲחלֶֹקת ְלִהְתַרֵחק ָאְמָנם ָצִריךְ  ה ְוִלְברַֹח  ִמּמַ ּנָ מוֹ  ִמּמֶ ים אּוָלם, ֵמֵאׁש  ּכְ ד־ןִמ  דמֹ ֲ� לַ  ָאסּור ְלִעּתִ  ַהּצַ

ל ְוָצִריךְ  ּדֵ ּתַ כִּ  תנָ ְמ ־לל ַ� עֹ ְפ לִ וְ , ֶזה־ִעם ֶזה ִריבלָ  ִמיהּוִדים ֹנַ� ְמ לִ  ְלִהׁשְ לֹום ֵניֶהםיבֵּ  יןְלַהׁשְ   ". ְוַאֲחָוה ׁשָ
�  

ְתקּוַפת ל תוֹ נָּ ה- כְּ  ּבִ י ׁשֶ ּה  ןדוֹ ְר וֹ גּ  בּ יְ לֵ  ְיהּוָדה ַרּבִ ַרּבָ ל ּכְ יַ� , 'אזָ ְמ לוֹ  ירָהִע  ׁשֶ ַ�ם ֵאָליו ִהּגִ , ֶאָחד ִניָ�  ּפַ
ר י ְוִסּפֵ ַ�ל ּכִ ִית־ּבַ יר ַהּבַ ּנוּ , ֶהָ�ׁשִ ּמֶ ּמִ יָרתוֹ ־ֶאת ֹוֵכרשׂ  הּוא ׁשֶ ה, ּדִ ֵני, תֶנֱאָמנוֹ  ַמּכֹות אֹותוֹ  ִהּכָ ּלֹא ִמּפְ  ׁשֶ
ם ּלֵ ֵמי ֶאת ׁשִ ִכירּות ּדְ ְ מֹוֲ�ָדם ַהׂשּ ָבִריםַה  עַמ ׁשֵ לְ  ָהַרב ִנְבַהל. ּבְ ד, ּדְ ה ּוִמּיָ יר־ֶאת ְלַהֲ�ִניׁש  ִצּוָ  ֶהָ�ׁשִ

יםבְּ  ָ�ָליו ְוִהְכִריז ֲ�ַבְרָין ַרּבִ ֵרר יםבִּ ר- ְמ  ָיִמים ָיְצאוּ  לֹא. ּכַ י, ְוִהְתּבָ ּפּור ּכִ ִפי ָהָיה לֹא ַהּסִ ֶהָ�ִני ּכְ ר ׁשֶ , ִסּפֵ
הְוַה  אוּ . ְדָבָריובִּ  ִהְגִזים ּלָ ה ּבָ ּמָ ֵני ּכַ ָפָניו וּ נְוִהְתלֹונְ , ָהַרב ֶאל ָהִעיר ִמּבְ הּוא ַ�ל ּבְ ִזיז ׁשֶ י ּפָ ַיֲחסוֹ  ִמּדַ  ּבְ

יםלָ  ַהּטֹוב ל ְוהּוא ֲ�ִנּיִ י אּוָלם ,ּוְדָבִרים רֶמ אֹ  ְללֹא םיֶה ֵת נוֹ לוּ ּתְ  ֶאת ְמַקּבֵ ע לֹא בּ יְ לֵ  ְיהּוָדה ַרּבִ , ִנְרּתַ
ִבזְ  לׁשֵ כָּ ִה לְ  מּוָטב: "ְוָאַמר יר יֹוןּבְ ךְ ־ְוַאַחר ָ�ׁשִ ר, סוֹ ְלַפיְּ  ּכָ ל נוֹ וֹ בּ לְ ֶ� בְּ  ִלְראֹות ֵמֲאׁשֶ ּתֹק ָ�ִני ׁשֶ    ..".ְוִלׁשְ

�  
י ִאיׁש  נֹוַדע, ָדאיִמלִּ  ק"יׁשִ  הוּ ִליָּ ֵא  ַרּבִ יק ּכְ דֹול, ֶחֶסד־ּוַבַ�ל ַצּדִ  ִעם ּוֵמיִטיב טֹוב, ֲ�ָנָוהוַ  ֹוָרהתבְּ  ּגָ

ִרּיֹות י, ְרָנָסהּפַ  רּסַ ח- ְמ  ָהָיה ִליָדא ֵביִמּתֹוׁשְ  ֶאָחד. ַהּבְ ַאג הָק ינְ לִ ֱא  ְוַרּבִ ץ ְלַאַחר. היָ ְח ִמ  לוֹ  ִלְמֹצא ּדָ ּבֵ ּקִ  ׁשֶ
ֶסף ְסכּום דיָ ־ַ�ל ם ּכֶ ּיָ ֲ�בּורוֹ  ָרַכׁש , ְמס- הְוַה , ָלהגָ ֲ� וַ  ססוּ  ּבַ ְרָנָסתוֹ  ֶאת ִלְמצֹא ֵהֵחל ּלָ ֶ�ְגלֹון ּפַ ַ�ם. ּכְ  ּפַ

ָסמּוךְ  תוֹ לָ גְ ֶ� בְּ  חֹול ָהִאיׁש  הֹוִביל ֶנֶסת־ְלֵבית ּבְ י, ַהּכְ אֹוָתּה  ָ�ַמד הָק ינְ לִ ֱא  ְוַרּבִ ָ�ה ּבְ ת ׁשָ ְתִפּלַ ֲחִרית ּבִ , ׁשַ
הּוא ׁשֶ יתַט בְּ  ָ�טּוף ּכְ ין ּורטְוָ�  ּלִ ְתִפּלִ ַאְקַראי. ּבִ ַ�ד ֵהִציץ ּבְ ה, ַלַחּלֹון ִמּבַ  ְיהּוִדי אֹותוֹ  ֶאת רֹוֶאה ְוִהּנֵ
ׁשֹוטוֹ  ַמְצִליף ןְס ַהּמִ  סּוסוֹ  ַ�ל ּבְ י ָהָיה לוֹ כיָ  לֹא. ּכֵ ַצֲ�ָרּה  ִלְראֹות הוּ ִליָּ ֵא  ַרּבִ ל ּבְ ֵהָמה ׁשֶ , ָהֲ�לּוָבה ַהּבְ

אֹותוֹ  ַ�רגָ וְ  ה: "ְיהּוִדי ּבְ הַת  ָלּמָ ַה  ַ�ד"? ַהּסּוס־ֶאת ּכֶ הׁשֶ ל ּלָ ל תוֹ לוּ צְ ַ�  ַ�ל ְלָפָניו ִהְתַנּצֵ   .ַהּסּוס־ׁשֶ
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נֹות ׁשְ ֹוָאה ּבִ ה ַהׁשּ ּמָ ַפע"ַה  ָההׁשָ , ָהֲאי- ֶ ים ׁשּ ַמֲחֶנה, ְנּבּוְרגזֶ ְקלֹויְ ־ְנזִמצַּ " ַחּיִ  הוּ ידוּ בִ ֱ� ֶה  םׁשָ , ְרףוֹ ְלדִמי ּבְ
ֶפֶרךְ  י ִלְסֹחב הוּ צוּ לְּ ִא וְ  ּבְ ּקֵ ַק  ֶמֶלט ׂשַ ִמׁשְ ים לּבְ ִ ִלי ,ִקילֹוְגַרם ֲחִמׁשּ י. ְמנּוָחה ּבְ ל ָהַרּבִ  יוָר וּ ּס יִ ־ֶאת ִקּבֵ

יק ַאֲהָבהבְּ  ין ָ�ָליו ְוִהְצּדִ ר ְוַגם, ִיםַמ ׁשָ ־ּדִ ֲאׁשֶ ר ָקׁשֹות הכָּ ה-  ּכַ ֲאׁשֶ ים ַאַחד ּכַ ּקִ ַ ּנוּ  ָנַפל ַהׂשּ  ְוִנְקַרע ִמּמֶ
יו ֲאָנָחה הֹוִציא לֹא, ְמַ�ט יא רּקֹ בַּ  דמֹ ֲ� לַ  ץלַ ֱא נֶ  ,ֶ�ֶרבוְ  רֶק ּבֹ  יִמּדֵ . ִמּפִ ְקּפִ , רּדָ ְס ַהּמִ  ִלְקַראת ַהּמַ

ִלים ָהיוּ  יויצָ ִר ֲ� ַמ וּ  ּדְ ּתַ יֵניֶהם יעוֹ לִ בְ ַה לְ  ִמׁשְ ֵדי, תָהֶאְמָצעוֹ  ּורֹותׁשּ בַּ  ּבֵ ּלֹא ּכְ  ְלֵ�יֵני ּבֹוֵלט ִיְהֶיה ׁשֶ
ִעים ַ�ם. ָהְרׁשָ לוֹ  ַרעִאְת  ַאַחת ּפַ בוְ  ַמּזָ ּצַ ר, ָהִראׁשֹוָנה ָרהוּ ׁשּ בַּ  ה- ֲאׁשֶ ַרר ַ�ז ֹקר ּכַ ֶלג ,ׂשָ  ַ�ל ָצַנח ָצחֹור ְוׁשֶ

�-  ָהעֹוְמִדים יָראׁשֵ  קֹום ֶאל ִהְתָקֵרב הְוִהנֵּ . יםנִּ ַהּמְ םבְּ  ְיהּוִדי, ָצִעיר וֹ אּפ ַק  ַהּמָ  ְוֵהֵחל, הה'לֶ ׁשָ יְ מוֹ  ׁשֵ
ּוָרה־ֶאת ִלְסֹקר ל תוֹ יָד ִמ ֲ�  צּוַרת. ַהׁשּ י ׁשֶ ָ�ְצָמה ֶלְחיוֹ ־ַ�ל ָסַטר ְוהּוא, לוֹ  ִנְרֲאָתה לֹא ֵהֵחּלוּ  ָהַרּבִ  הבָּ ַר  ּבְ
ם ְלֵ�יֵני ּלָ ִלּוּוי, ּכ- ים. ֲ�ִסיִסית רּוִסית הלָ לָ ְק  ּבְ ִביב ָהֲאָנׁשִ טּוִחים ָהיוּ  ִמּסָ י, ּבְ הַה  ּכִ ל ֶזהּותוֹ ־ַ�ל ָ�ַמד ּלָ  ׁשֶ
י הוּ  ְולֹא, ָהַרּבִ א ִהּכָ ָנה ִמּתֹוךְ  ֶאּלָ ּוָ ַ ר- ְמ  ּכַ ֵדי תַ� ׁשּ ל ּכְ ִניםה ּמָ כַּ  ָ�ְברוּ . ּבוֹ  ְלִהְתַ�ּלֵ  לוֹ ִנצּ ע ַס נָ  ֶאָחד ְויֹום, ׁשָ

ם ׁשֹוָאה ׁשֵ ָ�ַמד, טוֹ ר ַאֲהרֹן ר' ּבְ י ְלַצד ׁשֶ ָ�ה ְוָרָאהוּ  ָהַרּבִ ׁשָ הּוא ּבְ ה ׁשֶ ּכֶ יַ  מ- , יוָח ֵמֶא  ִעְבִרי ִאיׁש  דּבְ
אּפוֹ  ֶאת ְלָפָניו ָרָאה ּוְלַתְדֵהָמתוֹ , היָ ְר בֶ ְט ת לִ ַפ צְּ ס ִמ וּ בּ טוֹ אוֹ בְּ  ז ַהּקַ ׁש ה לָּ ִח ּתְ  .ַהּלָ ּקֵ  ִליֵדי ירוֹ גִּ ְס ַה לְ  ּבִ

ְלטֹונֹות ִ ֵדי, ַהׁשּ יִּ  ּכְ ןׁשֶ ין־ֶאת ּתֵ יו ַ�ל ַהּדִ ים ַמֲ�ׂשָ ׁשִ הַה  אּוָלם, ַהּקָ ן ּלָ ר ַנְפׁשוֹ ־ַ�ל ִהְתַחּנֵ י לוֹ  ְוִסּפֵ ה ּכִ  ַ�ּתָ
ִקּבּוץ ֹוֵררּוִמְתגּ  ְתׁשּוָבהבִּ  חֹוֵזר הּוא ִתי ּבְ ִעים. ּדָ ָנה ַאְרּבָ ן רְלַאַח  ׁשָ י ֶאל ַאֲהרֹן ר' ִנְכַנס, ִמּכֵ ר, ָהַרּבִ  ְוִסּפֵ

ּפוּ ־ֶאת לוֹ  ּלוֹ  רַהּסִ יָת  טֹוב. "ּכ- ְחַרְרּתָ  ָ�ׂשִ ִ ׁשּ יו ֶאת ִלְבנֹות לוֹ  ְחּתָ נַ ְוֵה  ָהִאיׁש  ֶאת ׁשֶ ים ַחּיָ  לוֹ  ָאַמר", ַהֲחָדׁשִ
י ִנים ןכֵּ ׁשֶ , "ָהַרּבִ ָ ׁשּ ׁשֹות ּבַ רּוִיים ָהִיינוּ , ָהֵהן ַהּקָ בבְּ  ׁשְ ל ַמּצָ ּיוּ  ֹחֶסר ׁשֶ ר־ְוִאי תֱאנֹוׁשִ  ֶאָחד־ַאף ָלדּון ֶאְפׁשָ

קּוָפה אֹוָתּה ֵמ  הְוַה ", ּתְ ָפָניו ָיָצא ּלָ ֲ�מּות ִמּלְ ִהְתּפַ ל ְפׁשוֹ נַ  ֲאִצילּות מּול־לֶא , ּבְ י ׁשֶ  תוֹ ָר בָ ֲ� ַה וְ  ָהַרּבִ
ֹאֶפן ֹוָתיוִמדּ ־ַ�ל ִנים רְלַאַח  ַרק ְולֹא. ַנֲ�ֶלה ּבְ ן גַה נָ  ֹותבּ ַר  ׁשָ י ּכֵ א, ָהַרּבִ ָבר ֶאּלָ ָנה ּכְ ָ ׁשּ  רְלַאַח  ָהִראׁשֹוָנה ּבַ

ְלָחָמה ִסּיּום ר, ַהּמִ ֲאׁשֶ א ּכַ ָבִרים ָנׂשָ ֵליל ּדְ דֹוׁש  יֹום ּבְ ל ִמיַרתֲא  ִלְפֵני ַהּקָ ַמֲחנֵ  'יִנְדֵר ־'ּכָ , יםלִ וֹ צּ נִּ ַה  הּבְ
יר ַ�ת־ַ�ל ִהּתִ קֹום ּדַ ל ַהּמָ ּלֵ ׁש , ָהֲ�ַבְרָיִנים־ִעם ְלִהְתּפַ ְ ִמ  ּוִבּקֵ י ְלָכל ֹחלְמ לִ  בֶר ֶח ַה  ייֵד ִר ׂשּ אּפ  ַאְנׁשֵ  וֹ ַהּקַ

ְרמוּ  לבֶ ַהּסֵ  ַ�ל, ְיהּוִדי ִמּמֹוָצא ּגָ יֵמי ָלֶהם ׁשֶ ֵני, ָרָ�הָה  ּבִ ּלֹא ִמּפְ נֹות דָח ֶא  ַאף ָלדּון ןִנּתָ  ׁשֶ ׁשְ   . ָרָ�הָה  ּבִ
�  

ְמַ�ט ִ ׁשִ  ּכִ ָנה יםׁשּ ׁש , ְרצּופֹות ׁשָ ּמֵ י ׁשִ ּה , ד"הי גְר בֶּ ְס נְ גֶּ ֶר  ְמַנֵחם ּדֹב ַרּבִ ַרּבָ ל ּכְ ת ׁשֶ ַנת, ברוֹ בְּ ְמ זֶ  ְקִהּלַ ְ  ִמׁשּ
ַנת ֵהילְ ׁשִ  ַ�ד ב"לרת ּה , א"תש ׁשְ ֹוָאה ַהּמֹוֵקד־ַ�ל ָ�ָלה ּבָ ׁשּ ה ּבַ ּמָ ָכל. ָהֲאי- ִנים אֹוָתן ּבְ ׁש  ׁשָ ּמֵ ַ�ּמּוד ׁשִ  ּכְ

ֶוךְ  ל ַהּתָ ה ׁשֶ ִהּלָ ֵדר, ַהּקְ ְגָמה ֶמלֵס לְ  היָ ָה וְ , ץֶר ּפֶ בַּ  ְוָ�ַמד יֶה ֵת רוֹ ֵד גְּ  ּגָ תֹוָרתוֹ  ְוד- . תלוֹ צָ ֱא נֶּ ַה  יוּוְבִמּדֹוָת  ּבְ
ַ�ם יָ�ה ּפַ מּוָ�ה ְלָאְזָניו ִהּגִ י, ׁשְ ַ , הוּ ִליָּ ֵא  ר' ּכִ ל ׁש ּמָ ַהׁשּ ית ׁשֶ ְדָרׁש ־'ּבֵ ה ָידוֹ  ֵהִרים, ָהָאדֹם' ַהּמִ  רחוּ בַּ  ְוִהּכָ

יָבה ַמד ְיׁשִ ּלָ ָגָגה רְלַאַח , םׁשָ  ׁשֶ ׁשְ ּבִ ַבר ׁשֶ ָמׁשֹות ַאַחת ֶאת ׁשָ ְ ֵבית ַהׁשּ ּבְ ְדָרׁש ־ׁשֶ  עַמ ׁשֵ לְ  ָהַרב ֶנֱחַרד .ַהּמִ
ָבר ַ  ֶאת ןּמֵ זַ לְ  ִמֵהר, ַהּדָ ְמָרה ּבוֹ  ְוָגַ�ר ְלָפָניו ׁש ּמָ ַהׁשּ ח- יַצד: "ּבְ ֵדי  ָיְדךָ ־ֶאת ְלָהִרים ֵהַ�ְזּתָ  ּכֵ  ְלַהּכֹותּכְ

ן יָבה־ּבֶ י, רמוּ ָח  סנָ ְק  ָ�ָליו ילִט ְוֵה ? "ְיׁשִ ךְ  ּכִ ֶמׁשֶ בּוַ�  ּבְ ְ רֹוִבים םיִ ַהׁשּ יָמה־ַ�ל תַלֲ�לוֹ  לוֹ  ָאסּור ַהּקְ  ַהּבִ
ֵבית ְדָרׁש ־ּבְ ה. "ַהּמִ ר, ךְ לַ יֵא וָ  ֵמַ�ּתָ ֲאׁשֶ ְלִמיד ּכַ הוּ  ֶזקְלנֶ  ִיְגרֹם ּתַ ְלׁשֶ ָבר־ֶאת ִלי רּפֵ ְוַס  ילַ ֵא  ּבֹוא, ּכָ  ַוֲאִני, ַהּדָ

ם ּלֵ ְמלֹואוֹ  ֶזקַהנֶּ ־ֶאת ֲאׁשַ ִרים ַאל ְלעֹוָלם ֲאָבל, ּבִ ָרֵא ־רבַּ  ׁשּום ַ�ל ָיְדךָ  ּתָ י, לִיׂשְ ךָ  ּכִ ַנְפׁשְ ָבר ּבְ   ". ַהּדָ
� 

  

י ֵתֵלכּון לֹא ֵתְלכּו ֵריָקם" ךְ ", ְוָהָיה ּכִ ֵרׁש  ּכָ תּוב ִמְתּפָ י־ַ�ל ַהּכָ ר ּפִ י ְוָהָיה: "ׁש וּ ַהּדְ א 'ְוָהָיה' ֵאין -" ֵתֵלכּון ּכִ י, ְמָחהׂשִ  ׁשֹוןְל  ֶאּלָ ְלכוּ  ִאם ּכִ ל ּתֵ    ְיֵמיֶכם־ּכָ
ל ֶדֶרךְ ּבְ  עֹוָלםּבָ  קּות ְמָחהׂשִ  ׁשֶ ּפְ ְלכוּ  ְולֹא ָמהוּ אְמ  ָלֶכם ֶיְחַסר לֹא - " ֵריָקם ֵתְלכוּ  לֹא" ֲאַזי, ְוִהְסּתַ  דברי בינה)(... ֵריָקם ּתֵ

  
ְעּתוֹ  ל ּדַ י ׁשֶ  נֹוָחה ָהְיָתה לֹא, ןַל יׁשְ ּמִ ֶר ּפְ ִמ  ֵמִאיר ַרּבִ

ל 'ְנָכִדים' ֵמאֹוָתם יִקים ׁשֶ ְרָסִמים ַצּדִ ר, ְמפ!  לֹא ֲאׁשֶ
נוּ  ְולֹא ָקְראוּ   יםִט עוֹ  ֵהם םָס חוּ יִ  ֵמֲחַמת ְוַרק, ׁשָ

נָ  אָל ְט ְצ ִא  ַ�ְצָמם־ַ�ל ִרּיֹות ֵ�יֵני ֶאת יםזִ ֲח ַא ְמ וּ  ןְדַרּבָ  ַהּבְ
י עֹוׂשֵ �ם. ִנְפָלאֹות ּכְַ יַ�  ּפַ ַבׁש  ֶאָחד ֵאָליו ִהּגִ ּלָ ְגֵד  ׁשֶ  יּבִ

יֵקי ָלָבן ַצּדִ י ְך ִחיֵּ . רוֹ ָב ּכְ  ָהָיה לֹא ּתֹוכוֹ  אּוָלם, םֶד ֶק  ּכְ  ַרּבִ
מֹותוֹ  ֶאָחד ַ�ל: "ָ�ָליו ְוָאַמר ֵמִאיר ּכְ ר ׁשֶ   ש#רֹ ְד ִל  ֶאְפׁשָ

ֱאַמ  ֶאת ת רַהּנֶ ָפָרׁשַ ן ַלֲ�ָבֶדיָך ', מֹותׁשְ  ּבְ ֶבן ֵאין ִנּתָ ּתֶ
ֶבן', ְלֵבִנים ֹאְמִרים ָלנּו ֲ�ׂשּו'וּ  בּוָנה ׁשֹוןִמּלְ  'ּתֶ ַהְינוּ , ּתְ  ּדְ

ֵרי ָלֶהם ןּתָ נִ  ֵאין ֹוָרהּת ּבַ  ּוִביָנה לֶכ ׂשֵ  ּקְ  ִנים''ְלֵב , ְוַאל ּתִ
א 'ְלָבִנים'  ְגֵד  - ֶאּלָ ן יּבִ ּתָ ׁשְ   "... ׂשּו'ֲ�  'ָלנוּ  אֹוְמִרים, ָלָבן ּפִ

  

  

  
סּוק ַ�ל ִמי־ֶזה" ַהּפָ ְ ", ּדֹר ְלדֹר ִזְכִרי ְוֶזה ְלעָֹלם ׁשּ

ּבַ  ּכֹוֵתב ים ם"ָהַרׁשְ ֶ  הּוַמ ְסתּומֹות: " ִמּלִ ַתבׁשּ יָ  ּכָ  ּה "ּבְ
ַא  ֵרׁש ְמָפ   ץ"תצמ ף"זהי תג"דפ ת"צפ, ׁש "ּבַ  ת"ּבְ

 י"שידפ ף"פמ ץ"מצמ ף"תפא י"דפגמ ף"פתט
 עֶֹמק רִעּקַ  הוּ זֶ , י"כתק ץ"צפ ץ"י ם"ל ף"לי ק"מפ

ׁשּוטוֹ  ל ּפְ לוּ  תָראוֹ ִמְק  ׁשֶ יןְמ  ְוֵאין, ַהּלָ א אֹוָתם ַגּלִ  ֶאּלָ
נָ ". ִלְצנּוִעים ּוָ ְפֵניׁשֶ  סּוקּפָ ּבַ  ַמּדּוַ� , ֵארָב ְל ֹו תּכַ  ֵכן־ּלִ

ּבָ ַה  הנֶּ ְמכ!  ֵ ּבַ  ה"ּקָ ְ ־ֶזה ֶנֱאַמר ְוָכאן, ה"ֶאְהיֶ  םׁשּ  ִמיׁשּ
יר ּוְכֵדי. ה"ֲהָויָ ם ׁשֵ ־ַ�ל ְלעָֹלם ַתב, ְלַהְסּתִ ּבַ  ּכָ  ם"ָהַרׁשְ

ִחּלּוֵפ  ַהְינוּ , ׁש "ּבַ ְת ַא  אֹוִתּיֹות יּבְ ָהאֹות ּדְ ָאה ף"ָאֶל  ׁשֶ  ּבָ
י קֹוםְמ ּבִ  י. ן"יׁשִ  קֹוםְמ ּבִ  ת"יּבֵ , ו"ּתָ ּלֵ ר, ְוכ!  ּוֵפׁשֶ

ָבִרים ְך  ֵהם ַהּדְ  ְוָאנוּ , ה"ֶאְהיֶ  ַ�ְצמוֹ  קֹוֵרא הּוא: "ּכָ
מוֹ , ד"יוּ  קֹוםְמ ּבִ  ו"י, ָו ה"יֶ ְה יִ  אֹותוֹ  יםקֹוִר  י ' ּכְ ּכִ
ַהְינוּ '". ֹהֶוה ָלָאָדם־ֶמה ֵ  ּדְ ַהׁשּ  הּוא ָהַ�ְצִמי םׁשֶ

של ֲהָוָי"ה  ו"יְוַהּוָ , ה"יֶ ְה יִ  אֹותוֹ  קֹוְרִאים ְוָאנוּ , ה"ֶאְהיֶ 
ָאה מוֹ  ד"יוּ  קֹוםְמ ּבִ  ּבָ י ֶמה" תֶל ֶה קֹ ּבְ  ּכְ   ". הֶֹוה ָלָאָדם־ּכִ

  
ה ה ְוָהָי� ן־ִיְרּבֶ� ֹו ּפֶ ה ל� ָמ� ָבה ִנְֽתַחּכְ �    (א, י) ָה

ַבת ה ּתֵ ַטַ�ם ִיְרּבֶ� ה ְוֵתַבת, ְרִביִעי ּבְ ַטַ�ם ְוָהָי� ִים ּבְ ְרׁשַ , ּגֵ
ֵני ְצִריִּ  ִמּפְ ַהּמִ ִהְבִטיַח  ֵמַהַהְבָטָחה ְראוּ יָ  יםׁשֶ ּבָ ַה  ׁשֶ  ה"ּקָ

 ֶאת ְיָגְרׁשוּ  ְוָאז, הנָּ ֵה  ָיׁשּוב ְרִביִעי ְודֹור ְלַאְבָרָהם
ְצִריִּ  ֶהם יםַהּמִ ֲחמּו ּבָ ְלטוּ , ִיּלָ   זבד טוב)(. ֲ�ֵליֶהם ְוִיׁשְ

�  
ה ֽלוֹ  � ָֽ�ׂשֶ ה ַמה־ּיֵ     (ב, ד) ְלֵדָ�!

ַבת ה  ּתֵ ָזֵקףְלֵדָ�! דֹול ּבְ י, ּגָ  ָהְיָתה ְנִביָאה םיָ ְר ִמ  ּכִ
ֶלד ְוָיְדָ�ה ַהּיֶ  ףֵק זָּ ִה ְל  ְוָ�ִתיד, ְגדֹולֹותִל  נֹוַ�ד ׁשֶ

ַמְנִהיג ָרֵאל ּכְ י  סּוקּפָ ּבַ  ְוֵכן, ִיׂשְ �ְלֵד אֶמר ִמּיַ ַוּתֹ!
ים ֶזֽה ִעְבִר� י, ָהֽ ם ּכִ  וּ ּת ַא ָר ּקְ ׁשֶ  ְנִביָאה ָהְיָתה ְתָיהּבִ  ּגַ

ַבת ְטֶ�ֶמתמ!  ְוָלֵכן, הש#ֶ מֹ  ָזֵקףאֶמר ַוּתֹ!  ּתֵ דֹול ּבְ ם, ּגָ ּגַ  ׁשֶ
�ִתיד ְנבּוָאהּבִ  ָרֲאָתה ִהיאָ דֹול ִלְהיֹות ׁשֶ   מראה יעקב)(. ּגָ

�  
ָרֵא'ל  ּו ְבֵנֽי־ִיׂשְ ְנח) ָאֽ ִים ַוּיֵ ֶלְך ִמְצַר( ָמת- ֶמ, ַוּיָ.

קוּ  ְזָ�� ה ַוּיִ ֲ�ֹבָד�     (ב, כג) ִמן־ָהֽ

ִ ַר  ְמָפֵרׁש  ם י"ׁשּ ׁשֵ ְדָרׁש  ּבְ ְרעֹה, ַהּמִ ּפַ  ְוָהָיה ַ� ְצָטֵר ִה  ׁשֶ
ינֹוקֹות ׁשֹוֵחט ָדָמם ְורֹוֵחץ ּתִ ּנּוי ְלָכְך  ָיהּוְרָא . ּבְ ׁשִ  ּבְ

ׁשֹון ְך , ְזָ�ָקהִל  ֲאָנָחה ַהּלָ ּלֹא ּוִמּכָ  ְזֲ�קוּ יִּ ַו  ַיַחד ֶנֱאַמר ׁשֶ
ָרֵאל ְבֵני ָאְנחוּ יֵּ ַו  א. ִיׂשְ ָהֲאָנָחה ֶאּלָ  תִמיַת  ַ�ל ָהְיָתה ׁשֶ

ֶלְך  ַהְינוּ , ַהּמֶ ֵמת ָחׁשּובׁשֶ  וֹ ּת ְע ַר ָצ  ַ�ל ּדְ  ַטתיִח ׁשְ  ְוַ�ל ּכְ
ינֹוקֹות ֵני, ַהּתִ ֲחׁשַ  ֶנֶאְנחוּ  תכוּ ְל ַהּמַ  ֵאיַמת ּוִמּפְ , איּבַ

בֹות תוֹ מְטָ� מ!  ְוָלֵכן ָרֵא'ל ַהּתֵ ּו ְבֵנֽי־ִיׂשְ ְנח) ָאֽ ַדְרגָּ  ַוּיֵ  אּבְ
ָהֲאָנָחה, ְתִביר ל ּגּופוֹ  ִציֲח  תֶר ּבֶ ׁשַ ְמ  ׁשֶ  ַאְך , ָאָדם ׁשֶ

סּוק, ָזֲ�קוּ  ָהֲ�בָֹדה־ִמן ק ְוַהּפָ ּלָ  ֲאָנָחהם, יִ נַ ׁשְ ִל  ְמח!
ְגַלל ַרַ�ת ּבִ ְגַלל ָהֲ�בֹוָדה.  ָקהָ� זְ וּ  ַהּצָ     קרני ראם)(ּבִ

ׁש  ְדּגָ  מ!
 

 חּלָ מ! ְמ 

 ִ 

ְטָ�ם   מ!
 


