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י ִמּכֹל ַהֲחָסִדים    )  לב, יא( ָקטְֹנּתִ

י  ל   ּה בָּ ַר , ברוֹ זָ יָ� לִ ֱא   רבֶּ ־ ּדֹב ַרּבִ כּוַנת  ׁשֶ ַ�ם  ב ׁשַ יָ ,  מֹוןָט ָק   ׁשְ ִדין   ּפַ   ּוְלַאַחר , ּתֹוָרה־ ּבְ
ַסק  ּפָ ָד   ַאַחד   ְלטֹוַבת   ׁשֶ ֵרץ ,  ִדיםַהּצְ ד  ִהְתּפָ ֶנֶגד   ַהּצַ ּכְ   ַזַ�ם בְּ   יפוֹ ִק ְת ַה לְ   ְוֵהֵחל  ׁשֶ
בֹוד  ּוְבֹחֶסר  ַתקּוא  ה   ַאךְ ,  ּכָ ָ�ָרה  ךְ ׁשֹ   רְלַאַח .  ְמאּוָמה  ֵהִגיב   ְולֹא   ׁשָ יעוּ   ַהּסְ   ִהּבִ

ַמּסֶ   ינוּ נִ ׁשָ   ַוֲהֵריו: " ינָ ָפ בְּ   םָת יָא לִ ּפְ  ֶאת ַהּנֹוְכִחים  ְלִמיד, סֹוָטה תכֶ ּבְ   ָצִריךְ  ם ָחכָ ־ 'ּתַ
ֵהא ּיְ ְ   ֶאָחד  ּבוֹ   ׁשֶ ִמיִנית'בִּ   מֹוֶנהִמׁשּ ַתְקּתָ   ּוַמּדּוַ� ?  ׁשְ   ִסיל כְּ לַ   ָ�ִניָת   ְולֹא   ׁשָ

י    ךְ ׁשַ ָמ "?  וֹ ּת לְ וַּ ִא כְּ  ְכֵתָפיו  רבֶּ ־ ּדֹבַרּבִ " ְוָאַמר  ּבִ בִּ ,  ינִ ַר כְ זוֹ :    ָקָטן   ֶיֶלד  יֹוִתיְה ׁשֶ
י  ינִ ַד ּמְ לִ ,  הָר ּתוֹ ־ ְלמּוד ּתַ בַּ  י  ַרּבִ ִדְבֵרי  ָנהוָּ ַהכַּ   ּכִ סּוק  לֶא   ֵאּלוּ   ל" ֲחזַ   ּבְ ִמיִני   ַהּפָ ְ   ַהׁשּ

ה ָרׁשָ ּפָ ּבַ ִמיִנית   ׁשֶ ְ ּתֹוָרה  ַהׁשּ ּבַ ִהיא  ׁשֶ ָר ,  ַלח יִּ וַ   ת ׁשַ ּפָ י'  ֶנֱאַמר  םְוׁשָ ,  ׁשְ "/  'ָקטְֹנּתִ
נּות ּמְ ר ,  ּדֹוָמה  ּוְבִהְזּדַ ֲאׁשֶ ין   ִמי־י ֵא   ִהְתִקיפוֹ   ׁשּוב  ּכַ ין  ְלָפָניו  ָהעֹוְמִדים  ִמּבֵ ,  ַלּדִ

ַתק  ְוהּוא ְגבּוַרת  ׁשָ אוּ   יובָ ָר קֹ ְמ לִ   ָאַמר,  ֶנֶפׁש ־ ּבִ ּלְ ִהְתּפַ   ַ�ּזּות  לֹוֵבׁש   ֵאינוֹ   ַמּדּוַ�   ׁשֶ
ְקד0  ָ ּדִ א  ְוֵאינוֹ   הׁשּ בֹוד  ֶאת   ְמַקּנֵ ַיְלדּוִתי: " ַהּתֹוָרה  ּכְ י  ּבְ   'ֵ�ץ   ּתֹוָרה־ ְלמּודּתַ בַּ   ָלַמְדּתִ

ים' ִמְקצֹוַ�   הַהְרבֵּ   ָ�ַסְקנוּ   לֹא  םְוׁשָ ,  ַחּיִ ּבֹון  ּבְ ךְ   ְלִפיָכךְ ,  ַהֶחׁשְ ּבָ י  ְמס0 ִביִלי   ִמּדַ ׁשְ   ּבִ
ב ֵ ה   ְלַחׁשּ ּמָ בִּ   ִנית יִמ ׁשְ ִהיא   ּכַ ִמיִנית ׁשֶ ּלֹא  ִדיף ַמֲ�  ַוֲאִני, ׁשְ ךְ   ׁשֶ ּבֵ ָבר ְלִהְסּתַ ּדָ   "/ ּבַ

�  

ו לּוָחה ַלאֹדִני ְלֵ�ׂשָ   ) לב, יט(  ִמְנָחה ִהוא ׁשְ

י רּוךְ   ַרּבִ ַ�ם  ָההׁשָ ,  ץִני ' זְ יוִ ־טֶר ּסֶ ִמ   ּבָ ִעיר  ּפַ ר,  ַהְבָרָאהלְ   ׁש ֹנֶפ   ּבְ   ִעם   ֶנֱ�ַמד  ְוַכֲאׁשֶ
ת   יו וָּ לַ ְמ  י אוּ ָר , ִמְנָחה  ִלְתִפּלַ יִרי ָחֵסר   ּכִ ה  ָיְצאוּ . ִמְנָיןלְ   ֲ�ׂשִ ּמָ   ל ֶא  ה צָ ַהחוּ  ם ֵמֶה  ּכַ
ֶרךְ ־ םֵא  יָּ   ְיהּוִדי  רַאַח   ְוָתרוּ   ,ַהּדֶ ִלים  אבוֹ ׁשֶ ְנָין  ֶאת   ְלַהׁשְ הוְ ,  ַהּמִ י   ְיהּוִדי  ִהּנֵ   ָחְפׁשִ

ָתם   ִמְתָקֵרב ּמָ ֵנס  ָהעֹוְמִדים   ּבוֹ   ִהְפִצירוּ .  ְל�0 ל  ְלִהּכָ ּלֵ   לֹא   הּוא  ַאךְ ,  םּמָ ִע   ְלִהְתּפַ
ָתם  ִהְתַיֵחס ׁשָ יךְ   ְלַבּקָ ַדְרּכוֹ   ְוִהְמׁשִ י  זֹאת   ָרָאה.  ּבְ ר  ָהַרּבִ ה: " ְוִסּפֵ ֶזה  ַמֲ�ׂשֶ   ֵאַרע   ּכָ

ִוי'  ית 'בֵּ לַ  י  ַהּלֵ ִריְסק  ּדֹב־ף יֹוֵס   ַרּבִ ַסע,  ִמּבְ ּנָ ֶבת בָּ   ׁשֶ   ֵהֵחל   ִמְנָחה  ת ַ� ׁשְ   יַ� גִּ ַה ּובְ   ַרּכֶ
הּתְ לַ   ִמְנָין   ֶלֱאסֹף  מֹוָנה   ָמָצא   ְיִגיָ�ה  ר ְלַאַח .  ִפּלָ ַרֲחֵבי  ְיהּוִדים  ׁשְ ֶבת   ּבְ   ן וָ יְוכֵ ,  ָהַרּכֶ

ֵני  ָהיוּ   נוֹ רוֹ ְק בִּ ׁשֶ  ָאְמָנם,  נֹוָסִפים  נֹוְסִעים  ׁשְ ,  ֹות צְ ּוִמ   ּתֹוָרה  ֵריׁשֹוְמ   ָהיוּ   לֹא  ׁשֶ
ׁש ,  ְיהּוִדים  ָהיוּ   רָ� צְ ִמ לְ   ֲאָבל ּקֵ ְנָין־ ֶאל  ְלָצְרָפם  ּבִ ּלוּ   ַאךְ ,  ַהּמִ ּגִ ׁשֶ   לוּ ַהלָּ   ּכְ
ָבר־ֶאת רֹון ־ִמן   ְוָיְצאוּ   ִמֲהרוּ ,  ַהּדָ ָנה.  ַהּקָ ִריְסק    בַר ָה   ּפָ   ְוָאַמר   יםלִ לְ ּפַ ְת ּמִ ַה   לֶא ִמּבְ

ו ֲהָרה  'ַ�ְכׁשָ ָיה  ִלי  ִהְתּבַ ׁשְ ִהְטִריָדה  ק0 ן  הזֶ   אֹוִתי  ׁשֶ ִנים  ִעּדָ   ָאִבינוּ   ַיֲ�קֹב  ֲהֵרי.  ְוִעּדָ
ַלח  דֹוָלה  ִמְנָחה  ׁשָ ים  ים זִּ ִע   ָהיוּ   ּוָבּה ,  וׂשָ ְלֵ�   ּגְ ים ,  יִליםְוֵא   ְרֵחִלים,  ּוְתָיׁשִ ַמּלִ   ּגְ

ֲ�קֹב   ִצינוּ ָמ   לֹא   ֲאָבל ,  יםִר יָ ְע וַ   ֲאתֹונֹות ,  ּוָפִרים ּיַ ַלח   ׁשֶ ם  ׁשָ ָלִבים  ּגַ   ר מֹ ׁשְ לִ   ֵדי כְּ   ּכְ
ל  ֶאת  ים  ָהֲ�ָדִרים  ּכָ ִפי,  ָהַרּבִ א.  ת ָהְרִגילוּ   ּכְ ר  ֶאּלָ ּבֵ ל   ִטְבָ�םהּוא    ךְ כָּ ׁשֶ ,  ִמְסּתַ   ׁשֶ

ָלִבים כַּ ,  ַהּכְ רׁשֶ ִקים  ֵהם,  'ִמְנָחה'  ְמִריִחים  ֵהם ֲאׁשֶ ּלְ ד  ִמְסּתַ קֹום ־ִמן ִמּיָ   '"/ ַהּמָ
�  

י ָנא ֲאֹדִני ִלְפֵני ַ�ְבּדֹו ַוֲאִני ֶא ־ ַיֲ�ָבר   )  לג, יד(ְתַנֲהָלה ְלִאּטִ

יַבת  ִיּסּוד  ִעם י   ָנַסע,  ז'יבֶ נִ וֹ ּפ   ְיׁשִ ַהְנַמן  ה מֹ לֹ ׁשְ   ֵסףיוֹ   ַרּבִ   ְלטֹוַבת  ְלָאֶמִריָקה   ּכַ
יָבה  ַה .  ַהְיׁשִ יעוֹ ּבְ ֶבת בָּ   ָנַסע ,  ּגִ ית   ַרּכֶ ְחּתִ בִּ   ַהּתַ   ַ�ְצמוֹ   ֶאת   ָמָצא  ּוְלֶפַתע ,  קיֹוְר ־וּ ינְ ׁשֶ

רֹון   ּבֹוֵדד  ּקָ ְריֹוִנים  תַר בוּ ֲח   ִביבוֹ ּוִמּסְ   ּבַ ַה ,  ּבִ ֵניֶהם  ת ַר כָּ ׁשֶ ָרה   לֹא   ּפְ ְ ׂשּ .  טֹובֹות  ּבִ
ַ�ת  ּבַ י   ֵהִבין  ְוהּוא   ְסִביבוֹ   ה ָק ּדְ ַה ְת ִה   ַהּטַ מֹחוֹ   ָצץ  ְלֶפַתע .  ָ�הָר ָה   ֵאָליו   ְלָתהכָּ   ּכִ   ּבְ

ת  יסוֹ כִּ ִמ   הֹוִציא  הּוא.  ִנְפָלא  ַרְעיֹון ּסַ ָ�ֶליָה ,  ְנָיר  ּפִ ֹתֶבת   ּוָמהְרׁש   ָהְיָתה  ׁשֶ   ּכְ
ֵאָלה  בּוָרהַהֲח   ֶאל  ּוָפָנה,  ְקרֹוָבה ׁשְ   ָ�ֶליךָ . " ָלֶרֶדת  ָ�ָליו  ֵהיָכן  יֹוְדִעים  ֵהם  ִאם   ּבִ
ְריֹוִנים  ָאְמרוּ "  נוּ ּמָ ִע   ָלֶרֶדת ר,  ַהּבִ ֶבת   ְוַכֲאׁשֶ ָנה,  ֲחָנהּתַ בַּ   ָ�ְצָרה  ָהַרּכֶ ה  ּפָ ּדָ ֵדי   ַהּצִ   ּכְ
בֹוד  ֶאת   ָלֶהם  ָלֵתת  ן  רּוְלַאַח ,  םָת יָד יִר בִּ   ַהּכָ ָלתֹות  ַ�ד  ְמַ�ט  ּהַ ִהְתַמְהֵמ   ִמּכֵ ַהּדְ   ׁשֶ

רוּ  ָדם   לִנצַּ   ְוהּוא  ִנְסּגְ " ִמּיָ י  ֵמֵהיָכןוּ /  ר "?  זוֹ   ֵ�ָצה  ָלַמְדּתִ " ָיִמיםלְ   ִסּפֵ ֲ�קֹב ,    ִמּיַ
ָאַמר,  ָאִבינוּ  י'  ֶאְתַנֲהָלה ַוֲאִני  ,ַ�ְבּדוֹ   ִלְפֵני  ֲאדִֹני ָנא ־ 'ַיֲ�ָבר  וׂשָ ְלֵ�   ׁשֶ  "/ ְלִאּטִ

  
ַיֲ�ֹקב יָרא  ח(  ַוּיִ בֹות   יסֹופֵ   -  )לב,  י,  ָאב  ּתֵ מֹוָראוֹ   ּכִ

ל א  ָהָיה  ַיֲ�קֹב  ׁשֶ ּמָ ֲ�מֹד  ׁשֶ ּבּוד  כּות זְ   וׂשָ ְלֵ�   ּתַ ּכִ
ּלוֹ   ָאב בֹות ַגם  וְ ,  ׁשֶ יָרא  ַהּתֵ ה ֵהן    ַיֲ�ֹקב  ַוּיִ ִגיַמְטִרּיָ ּבְ

ֵני  הּוא  ז ָלֶזה. קִיְצָח ָהָאב    ִמּפְ ֵדי ְלַרּמֵ  ) מגדנות(, ּכְ
�  

ח  ּקַ א־ ִמן  ַוּיִ ו  ִמְנָחה  ְבָידוֹ   ַהּבָ -  )יד,  לב(   ָאִחיו   ְלֵ�ׂשָ
ם   לֹא  ַחר  ְלִחּנָ לַֹח   ָאִבינוּ   ַיֲ�ֹקב   ּבָ ר ּפָ ְס ִמ   וׂשָ ְלֵ�   ִלׁשְ

ֶזה ל  ּכָ ים־ ֵלי ֲ� בַּ   ׁשֶ ן,  ַחּיִ ּכֵ ם  לֹא  ַיֲ�קֹב  ׁשֶ ת ִמְצוַ   ִקּיֵ
ּבּוד  ךְ   םֵא ָו   ָאב   ּכִ ֶמׁשֶ ָנה  ב" כ   ּבְ נֹוַתר   ָהָיה  ְוִאּלוּ ,  ׁשָ

ֵביתוֹ  ק   ָהָיה  ּבְ ְצָוה  ו ׂשָ ֵ�   ִעם   ִמְתַחּלֵ ּמִ ֶאָחד   ְוָכל,  ּבַ
ִנים  א" י  םׁשָ ּמְ ׁשַ ְמ   ָהָיה ֵאפֹוא   הּוא  ְוָצִריךְ ,  ׁשָ
ִנים  א" י  ַ�ל  וׂשָ ְלֵ�   םלֵּ ְלׁשַ  ׁש   ׁשָ ּמֵ ִ ׁשּ ְמקֹומוֹ   ׁשֶ .  ּבִ

ְתׁשּוַבת  ִצינוּ ָמ   ּוְכָבר ִביָה   ּבִ ן א  ּגְ ִסיָסא ּפְ ־ּבֶ
ִריךְ   יםְצִר ּמִ לַ  ּצָ ם  ׁשֶ ּלֵ ,  ֲ�בֹוָדה  יֹוםָכל  לְ   ֶסַלע  ְלׁשַ

ל  ְכִפילּות ּובִ  ָנה  ְיֵמי   360  ׁשֶ ָ ּבֹון  ַהׁשּ הּוא   ַהֶחׁשְ
יָלא,  ְסָלִעים  360 ל  ֲ�בֹוָדה  ַכרׂשְ   ּוִמּמֵ ָנה   א" י   ׁשֶ ׁשָ
י,  מּוָבא  ָמָראגְּ ּובַ .  ְסָלִעים   3,960  הּוא ׁשִֹוי   ּכִ

ֹור הּוא  הָמנֶ   הּוא  ַהׁשּ שׂ ֶב ּכֶ ַה ,  ְסָלִעים  ה" כ  ׁשֶ
ֶסַלע ׁשִֹוי   ר מוֹ ֲח ַה ,  ְסָלִעים  י נֵ ׁשְ   לָהַאיִ ,  ּבְ ,  ָרהּפָ ַה   ּכְ

ָמל  פּול  ְוַהּגָ ּנוּ   ּכָ הּוא  ִמּמֶ ה .  ָלִעים ְס   נ'   ׁשֶ ּבֹואוּ   ְוַ�ּתָ
ּבֹון ַלח   ַיֲ�קֹב: ֶחׁשְ ים,  יםזִּ ִע  420  ׁשָ ָיׁשִ ,  ּוְרֵחִלים  ּתְ

וְ  יִלים ֵא   20.  ְסָלִעים  420  ַהּכֹל־ּוְבַסךְ   ֶסַלע  םיָ ְוׁשָ
ֵ�ֶרךְ  ים  30.  ְסָלִעים  40  ֵהם  ְסָלִעים   2  ּבְ ַמּלִ ל   ּגְ ׁשֶ

רֹות  80.  ְסָלִעים  1,500  ֵהם  ְסָלִעים   50 ִרים,  ּפָ ,  ּפָ
וְ   יםִר יָ ְע וַ   ֲאתֹונֹות  2,000  ֵהםוְ   ְסָלִעים  25  םיָ ׁשָ
וּ ְסָלִעים ם  ְבֵצרּוף.  ּלָ ל  ַיַחד  ּכ0 ,  ְסָלִעים  3,960  ְנַקּבֵ
ִדּיּוק ִמְניַ   ּבְ ׁש   ָהֲ�בֹוָדה   ַכר ׂשְ   ן ּכְ ּקֵ ּבִ ַיֲ�קֹב   ׁשֶ

ָ ַה   א " י   ַ�ל ָאִחיו    וׂשָ ְלֵ�   םלֵּ ְלׁשַ  ׁש    ִניםׁשּ ּמֵ ִ ׁשּ ׁשֶ
ְמקֹומֹו ֶאת הֹוֵריֶה   )שבת קודש(ם ִיְצָחק ְוִרְבָקה.  ּבִ

�  

ָרֵאל  יִ ֵני־ְב אְכלּו  יֹ לֹא־  הַה יד  גִּ ת־ ֶא ׂשְ ׁשֶ לג (   ּנָ -  )לב, 
י בֹות   ָראׁשֵ ה  ַהּתֵ ִגיַמְטִרּיָ ִפי ,  ָיִחיד   ּבְ ַתב   ּכְ ּכָ ׁשֶ
ְזרוּ   ׁש " ָהרֹא ּגָ ן  ַ�ְצָמם־ ַ�ל  ׁשֶ ֵני,  ּכֵ ֵני   ִמּפְ ּבְ ַיֲ�קֹב   ׁשֶ

ה  יד גִ וְ .  ָיִחיד  ךְ ילֵ לֵ הּו  ִניחוּ ֱה  ׁשֶ ָהאֹוִתּיֹות  ִעם  ַהּנָ
בֹות הבְּ ֵהן   ְוַהּתֵ ָהַלךְ   ִגיַמְטִרּיָ  ) מגדנות(. ָיִחיד   ׁשֶ

�  

ְטמֹן ֹאָתם ַיֲ�ֹקב   ְדָרׁש   ל" ֲחזַ   ָאְמרוּ   -  )לה, ד(ַוּיִ ּמִ ,  ּבַ
ָהְיָתה ְדמ   ָזָרה  ֲ�בֹוָדה   ָלֶהם  ׁשֶ ְואֹוָתּה   ה יֹונָ   ת וּ ּבִ

ַחת ָאִבינּו    ַיֲ�קֹב  ִהְטִמין ֶזה לָ   זֶמ ֶר וְ .  הָהֵאלָ   ּתַ
בֹות  ּתֵ ֵהן  םָת אֹ   ןמֹ ְט יִּ ַו   ּבַ ה  ׁשֶ ִגיַמְטִרּיָ ָהָיה   הּוא  ּבְ
ְדמּות  ָאְזֵניֶהם  ְוֵכן,  היֹונָ   ּבִ ַיֲ�ֹקב   םָת אֹ   ןמֹ ְט יִּ ַו   ּבְ

ה ִגיַמְטִרּיָ ְוֵכן ,  הֹונָ יּ ַה   מּותּדְ ִהיא    ָזָרה  ֲ�בֹוָדה  זוֹ   ּבְ
ה  םָת אֹ   ןמֹ ְט יִּ וַ  ִגיַמְטִרּיָ מוֹ   ּבְ ַבת    ְוֵכן,  ָתהָהיְ   יֹוָנה   ּכְ ּתֵ
מּותִמ  ָטַמןִהיא אֹוִתּיֹות    ןמֹ ְט יִּ וַ   )שם( . ה יֹונָ   ּדְ

�  

  תשפ"ב בכסלו    ט"זפרשת וישלח,      
  
  
  
  
    

  

          

ה ִסּפּוִר  ָרׁשָ ּפָ  ים ּבַ
 

ִניִנים    ּפְ

 

  בס"ד 

  

  המערכת:   דוא"ל

@gmail.com 5806777 
 

  

  ירושלים -השבת זמני 
 5.55רבנו תם    5.16צאת השבת    4.02הדלה"נ  

 

  

  טיש במחיר מוזל! ומידות  שבת 
  "אור החיים ב" ו  החסידות ביריד  

  " במחירי מבצעספרי "שבת טיש" ו"מידות טיש
  ביריד החסידות בבנייני האומה וברשת חנויות "אור החיים"



 

 

  

  

ָאר ִלְפֵליָטה ׁשְ ֲחֶנה ַהּנִ   ְוָהָיה ַהּמַ

א  הנָ עוּ ְט ה  נָּ ַט ְק   שׂ ָר פְ ת ִמ יַר "ִס  ָ לֵּ   ִעם  ֶנֶאְבָקה,  ַמׂשּ   ר'   ּפֹוֵתַח   ךְ כָּ   ", ַ�ּכוֹ   ֵמחֹוף  ַהְרֵחק  לֹא  סֹוֵ�ר   ָים ־י ּגַ
ְפָלא  ִסּפּורוֹ   ֶאת   ִליןיֶ   ִיְצָחק  ַיֲ�קֹב ּוב  ֵמֲאבֹות   ֶאָחד  ַ�ל  ַהּנִ ׁשּ ַלִים  ׁש ּדֵ ַח ְת ּמִ ַה   ַהּיִ ירּוׁשָ " ּבִ יָרה.  ּזֹוָקה   ַהּסִ ּנִ   ׁשֶ
י ל .  ּבַֹ� ְט לִ   ה ְמָד ָ� ,  ְלַמּדַ ּה   ּכָ ים   ילֵ וֹ ׁש ְח נַ   ִעם  ִמְלַחְמּתָ ּלִ א   ָהְיָתה  לֹא  ַהּגַ ל   ִמְלָחָמה   ֶאּלָ   , ְוזוֹ .  ר ּפָ ְס ִמ   ְרָגִעים  ׁשֶ

יָרה רּוָפה  ַהּסִ ךְ ־ַ�ל   הְמָד ָ� ,  ַהּטְ ָבר־ֶאת  ְלַהֲאִריךְ   ּכָ ב  ּה ָת יָ� בִ ְט   יִרְגֵ�   ֶאת   ְלַהֲאִריךְ ,  ַהּדָ   עֹוד   ּה ִקצָּ   ֶאת  ּוְלַ�ּכֵ
ת .  ֶרַגע  ְועֹוד  ֶרַגע לֹש:ֶ ֲ�ֵלי  ִביםְר ָהַ�   יםנִ ּפָ ּסַ ַה   ׁשְ יָרה  ּבַ ָכל  ָחְתרוּ ,  ַהּסִ הבָּ ַהיַּ   ֶאל   ם ּכָֹח ־ ּבְ   ק חוֹ ֵמָר ,  ׁשָ
אּוׁש   רֹאׁש ־ּכֶֹבד   ִמּתֹוךְ .  ַהחֹוף  ָלֶהם  ז ַמ ָר   ָרחֹוק־ְולֹא  ּיֵ ּבַ לוּ ,  ׁשֶ ְלּגְ לוּ   ּגִ ק  ַהּלָ ק  רַאַח   ׂשַ ָבה  ר ַאַח   ְוֵתָבה   ׂשַ   ִמן   ּתֵ

ְטָ�ן ר  ַהּמִ ְיָמה  יָרהּסִ בַּ   ֲאׁשֶ ַנת ,  ַהּמַ ּצּוי  ַמּתְ ים גַּ לַ   ּפִ ל   ַאֲחֵרי.  ּלִ יָרה  ָקְפָצה  זוֹ כָּ   ְנִתיָנה־ ּכָ   ּודִעדּ   ְקִפיַצת   ַהּסִ
ְקָ�ה  ָלהַמְע לְ  ים,  ׁשּוב  ְוׁשָ ּלִ לוּ   ַהּגַ ֶ   הַמ   ִקּבְ ּתַ ׁשּ ל  ַאֲחֵרי .  עֹוד  ְוָתְבעוּ   ָלֶהם  ןּנִ ְלּגַ ּג0 ק   ׁשֶ ַ ה  ָהַאֲחרֹון  ַהׂשּ ּמָ ,  ַהּיַ
ט  הְתלָ נִ  ל  ַמְפִחיד  ַמּבָ ת   ִמּכָ לֹש:ֶ ִאּלוּ ,  ַיַחד  ֵ�יַנִים  יזּוגֵ   ׁשְ כוּ ִנְמ   ּכְ כַֹח   ׁשְ ְטָ�ן  ,ֶאָחד  ּבְ ּמִ עֹוד   ָהַאֲחרֹון  ּבַ   ׁשֶ

ַאר ים  ינֵ ׁשְ וּ   ֶאָחד  ְיהּוִדי,  יָרהּסִ בַּ   ִנׁשְ ה   ֶיֶלד  ,ָאב,  ְקַטּנִ ְסעוּ   ְוַיְלּדָ ּנָ ָרֵאל־ְלֶאֶרץ   ׁשֶ ִסיַרת .  ִיׂשְ א  ּבְ ָ   ָ�ְמדוּ   זוֹ   ַמׂשּ
ֶדֶרךְ   ָהַאֲחרֹון   ַהֵחֶלק  ֶאת   ַלֲ�ׂשֹות ּסּוִרים  ּבְ לָּ   ַהּיִ חֹוף  קלֶ ֵח ַה ,  ֶהםׁשֶ ּמֵ ה .  ַ�ּכוֹ   ְלחֹוף  ת ירוּ בֵּ   ׁשֶ   ה ִנְטְרָפ   ְוִהּנֵ
ִהיא,  יָרהּסִ ַה   ֲ�ֵליֶהם ׁשֶ ל  ּכְ ךְ ־ ּכָ ֹוַקַ�ת   יָרה ּסִ בַּ   ַאֲחרֹון   ִמְטָ�ן   ֵהם  ַוֲהֵרי.  ת ֶפ ֶס כְ נִּ ַה   ֶרץָא לָ   ְקרֹוָבה  ּכָ ׁש ,  ַהׁשּ   ְוׁשֵ

ט  םֶה בָּ   ת צוֹ עוּ נְ   ָאָדם־תַחּיוֹ   ֵ�יֵני ַמּבָ ל   ּבְ ִטים.  נֹוָרא   ךְ כָּ ־ּכָ ּבָ ׁשוּ   ַהּמַ ה   רבֶ ֵ� ֵמ .  ִנְפּגְ ה  ִמּזֶ לֹש:ָ   ִבים ְר ַ�   יםנִ ּפָ ַס   ׁשְ
ים  ֶנֶפׁש ־ יֵר ָמ  ָבר,  ּוְמיָֹאׁשִ ּכְ ה  ָזְרקוּ   ׁשֶ ּמָ ל   ַהּיַ ֶ   ה ַמ   ּכָ יָרה  ָלֶהם  ָהָיהׁשּ ּסִ ה   ר בֶ ֵ� ּוֵמ ,  ּבַ ְ   ֶאָחד   ְיהּוִדי   ִמּזֶ ׁשּ   י נֵ ׁשֶ

ים  ְיָלָדיו ַטּנִ ֵהם,  וֵאָלי  ְצמּוִדים  ַהּקְ ׁשֶ ל  עֹוֵמד  ְוהּוא  ת וֶ ָמ ־ ת לַ ָה בֶּ   ִמּתֹוךְ   רֹוֲ�ִדים   ּכְ ּלֵ ִטים.  ּוִמְתּפַ ּבָ ׁשוּ   ַהּמַ   ִנְפּגְ
ִטים,  ֶזה  ֶאת  ֶזה  ְוֵהִבינוּ  ּבָ ִלי  ֶזהבָּ   ֶזה  ְוִנְלֲחמוּ   ִנְנֲ�צוּ   ַהּמַ ָטם .  ּוְדָבִרים   רֶמ אֹ   ּבְ ל  ַמּבָ ה   ׁשֶ לֹש:ָ ְ   ְיֵדי ־ַ�ל  ח צַּ נ0   ַהׁשּ
טוֹ  ל  ַמּבָ ט   ָהָיה  ֶזה.  ֶאָחד ָה   ׁשֶ א  ַמּבָ יף ,  ּגֵ ּקִ ִאית   ְטָחהבִּ   ְוׁשֹוֵפַ�   ּתַ בּוַרת  ְמנּוַחת   ִמּתֹוךְ ,  ִעּלָ .  ָוה לְ ְוׁשַ   ׁש ֶפ נֶ   ּגְ
ֵטי ֶרא  ַמּבְ ל  ַהּפֶ ה  ׁשֶ לֹש:ָ ְ לוּ   ַהׁשּ ּפְ ׁשְ ל  ָהרּוַח   ַהְכָנַ�ת   זוֹ   ָהְיָתה  אּוַלי.  ה0 ְפֵני  ַהּגּוָפִנית   ָהַאְלָמֶות   ׁשֶ בּוָרה   ּבִ   ַהּגְ

ֶפׁש ׁשֶ  ּנֶ ל  ַהֲ�ָרָצה  זֹאת   ָהְיָתה  אּוַלי,  ּבַ כַֹח   ֱאמּוָנה  ׁשֶ ה  ּבְ ִפּלָ ל  ַהּתְ ְפָלא  ָהָאָדם  ׁשֶ ַ�ל  ַהּמ0 ט  ּבַ ּבָ ְכִניַ�   ַהּמַ ,  ַהּמַ
א זֹאת   ָהְיָתה לֹא  ְואּוַלי ל  ֶרַגע ת יַ� ִת ְר  ֶאּלָ ֵני  ָהְרִציָחה  ׁשֶ ן ִמּפְ ְרּבָ עֹוד  ַהּקָ ּבְ   .  " ֹוָרה ְוֵנע חֹוֶזֶרת  ָהְיָתה  ֶרַגע  ׁשֶ

הּות   ָהְיָתה  לֹא"  ךְ ־ ַ�ל  דמֹ ֲ� לַ   ׁשְ ֲ�בֹר.  ָלבֹוא  ִמֵהר  ָהָאסֹון  ןכֵּ ׁשֶ ,  ּכָ ְקָ�ה  ֶרַגע  ּכַ יָרה  ׁשָ יָה   ַהּסִ ְחּתֶ ,  ם ַר בְּ .  ּתַ
ם ּלָ ְקִריָאה.  ְלָכךְ   מּוָכִנים  ָהיוּ   ּכ0 ָדִגים  ׂשֹוִחים  ְוֵהֵחּלוּ   ָמהיְ ַהּמַ   יםנִ ּפָ ּסַ ַה   ָקְפצוּ   ָרָמה  ּבִ ת   ּכְ ּמַ   ְוַגם .  ַהחֹוף   ְל�0

ל  םנָ הוֹ ְמ ִת לְ ,  הּוִדיַהיְּ  ךְ   הׂשָ ָ� ,  ִביםְר ָהַ�   ׁשֶ ְזִריזּות .  ּכָ ַפס  ַמְפִליָאה  ּבִ ֵני  ּתָ ׁשְ   ֶזה   רַאַח   ֶזה  םיָס ִמ ֱ� ֶה ,  ְיָלָדיו   ּבִ
ְמַ�ט  אוֹ ְר ָק ּובְ ,  וֹ בּ גַּ ־ַ�ל  ה  ּכִ ְלִחיׁשָ ָיְדךָ !  יֱאלַֹק ,  ֵצִניְוַאּמְ   ֵקִניַחזְּ ' :  ּבִ ם  קֶהְחִלי!  ' רּוִחי   ַאְפִקיד  ּבְ   ָמה יְ ַהּמַ   הּוא  ּגַ

י,  רֵר בָּ ְת נִ .  ִבים ְר ָהַ�   יםנִ ּפָ ּסַ ַה   יֵמֲאחֹוֵר   ׂשֹוֶחה  ְוִהְתִחיל ַדע,  הּוִדיַהיְּ   ּכִ ּיָ ל  ָלֵכן  קֶֹדם  ׁשֶ ּלֵ ם   יֹוֵדַ� ,  ְלִהְתּפַ   ּגַ
ֲהָלָכה  חֹותׂשְ לִ  ָחה  הּוא.  ּכַ ִבְטָחה  ׂשָ הּוא,  ּבְ ׁשֶ א   ּכְ אֹ   ְיָלָדיו   ינֵ ׁשְ   ֶאת   נֹוׂשֵ יץ   ּכֹה  ֶפן ּבְ ת,  ָיֶפהוְ   ַאּמִ לֹש:ֶ ְ ׁשּ   ׁשֶ

ַנע  ָיְכלוּ   לֹא  ִביםְר ָהַ�  ָהֵסב  ְלִהּמָ ַ�ם  ִמּלְ ם  ֶאת   ְלַפַ�ם  ִמּפַ יֶהם  ּוְלהֹוִציא  רֹאׁשָ ֲ�לּות   ְקִריַאת   ִמּפִ ַר .  ִהְתּפַ   ם ּבְ
ים ּלִ ֹוִחים  ֶאת   ִהְטִרידוּ   ַהּסֹוֲ�ִרים  ַהּגַ כְ   ָהיוּ   ֵהם.  ֲ�ֵליֶהם   ידוּ בִּ כְ ִה וְ   ַהׂשּ ֵהר  ָרִחיםמ0 ֵחם  םֵמֶה   ְלִהּזָ ֶהם  ּוְלִהּלָ ,  ּבָ
ִיחּוד ,  ספַ ְוָא   ָהַלךְ   ְוכָֹחם ל  ּכֹחוֹ   ּבְ י   ֶהָ�מּוס   הּוִדיַהיְּ   ׁשֶ ּתֵ ינוֹ   ק ָח ְר ַהּמֶ .  ְנָפׁשֹות   ׁשְ ֹוִחים   ּוֵבין   ּבֵ   ָהַלךְ   ְלָפָניו   ַהׂשּ
אנָ .  הוּ בוּ זָ ֲ� וַ   ָהְלכוּ   ּכֹחֹוָתיו ,  ֶנֱחַלׁש   הּוא ,  ְוָגַדל ְמ   ׂשָ ַמִים  ֵ�יָניו  ָלל ָהא0 ָ ,  טֹוֵבַ�   ֲהֵריהוּ .  בוֹ ַמצָּ ־ֶאת  ְוָיַדע,  ַלׁשּ
ָלה   ךְ ֶר ּדֶ   ְוַרק,  ּמוֹ ִע   ְיָלָדיו  י נֵ ׁשְ וּ   הּוא ֲאָרה  עֹוד  ַאַחת   ַהּצָ אוֹ   תלַּ ַק ֲה ,  ְלָפָניו  ִנׁשְ ָ ,  ִהְבִהילוֹ   ָהַרְעיֹון.  ָליו ָ� ֵמ   ַמׂשּ
ַאר  ֲאָבל ָכל   ִנׁשְ מֹחוֹ   ֶזה־ּבְ לֵּ   ִלּבוֹ .  ּבְ ֶרַגע  ָאְמָנם  ץ ִהְתּפַ ד.  ֶרַגע   ַרק  ֲאָבל,  ָהַאֲחרֹון  ּבָ א  ִמּיָ ּבֹון  ּבָ ר   ַהֶחׁשְ ּבֵ   ְוִהְתּגַ
ּבֹון,  ָ�ָליו ר  ַהֶחׁשְ עֲה ?  ָמה.  ְוַהחֹוֵתךְ   ַהּפֹוֵסק  ַהּקַ רֲה ?  נוּ ּתֵ ׁשְ לָ ׁשְ   ִנְטּבַ ּתָ ָבר  מ0 ְמִהירּות ,  ֶרַגע־ןּובִ ?  ַהּדָ ,  ָרקבָּ כַּ   ּבִ
ם  ּבוֹ   ְוָ�ְלָתה  ָצָצה ה  ָלָטהַהְח   ּגַ ִנּיָ ן :  ׁשְ יםלְ   םֵד וֹ ק   ִמי?  ְלִמי  םֵד וֹ ק  ִמי,  ּוַבת   ּבֵ ָלהלְ   ֹוֵדםק  ִמי?  ַחּיִ ן  ?ַהּצָ !  ּבֵ
ד  ֲחִזיָקה  ְוַהּיָ ת   ַהּמַ ּבַ ָתה   ָרְפָתה,  ּבַ ה  ְוִהְרּפְ ּנָ ה.  ָקט  ֶרַגע  ִמּמֶ ְלּדָ ָנה  ַהּיַ ְסּכֵ ה ֵח ֵה   ַהּמִ ֶמ   ּלָ ְיָמה  ת ֶט ִנׁשְ   , ַהּמַ

ָחה ּפִ   ת וֶ ָמ ־ ֵאיַמת   ְקִריַאת וּ  ְלִביָאה.  ִריָ�הכְ ִה   ִריָאהּקְ ַה !  א ־בָּ ־ ַא :  ָהֲאִויר  ֶאת   ּלְ   ָהָאב   ִהְתַנֵ�ר  הלָ וּ כּ ׁשַ   ּכִ
ְתא רֹום  ֵאָליו   ה ָר ֳ� ָה   לוֹ ־ לֹא   ּכַֹח .  םוֹ ּפִ ה  ְוהּוא,  ִמּמָ ה   ֶאת   ָמׁשָ ְלּדָ ִים־ִמן   ָרהזָ ֲח   ַהּיַ   ׁשּוב   ְוֶהֱ�ִמיָסּה   ַהּמַ

ת   ֶאת   ָהָאב  ׁש ּדֵ ִח ,  זָר זֹ ּוְמ   דּדָ �0 ְמ ,  רָ� ֹנ ְמ .  וֹ בּ גַּ ־ַ�ל  ּלַ 0� ָלה  ּפְ ּלוֹ   ַהַהּצָ ָניו .  ַהחֹוף ־ ֶאל  חֹוֵתר  ׁשּוב  ְוִהְתִחיל  ׁשֶ   ּפָ
ר  נוּ ָקְר  ת   ֵמֹאש:ֶ ׁשַ ְלָוה  ְטָחהבִּ   ּוֵמַהְרּגָ ִאּלוּ ,  רכֶ זֵ   עֹוד  ָהָיה  לֹא  ַהּקֹוֶדֶמת   ת ֲ�ֵיפוּ לַ .  ְוׁשַ ָלל  ָהְיָתה  לֹא  ּכְ ִאּלוּ ,  ּכְ   ּכְ
ְתא   רצַ נוֹ  ֹוֵפַ�   ָחָדׁש   ּגּוף  ם וֹ ּפִ בּול־ְללֹא   ּכֹחֹות   ַהׁשּ ר  ָהָאב .  ּגְ ָ ׁשּ אנָ   ַהְמא0 ָ לַ   ֵ�יָניו   ׁשּוב  ׂשָ   ָהיוּ   ָהֵ�יַנִים .  ַמִים ׁשּ
ָמעֹות  ת אוֹ לֵ ְמ  ה , הֹוָדָיה־עֹותְמ ּדִ , ּדְ סּוק־ ֶאת   ׁש ַח לָ   ְוַהּפֶ יבה' ָאַמר ':  ַהּפָ ן ָאׁשִ ׁשָ לֹות ָים ,ִמּבָ צ0 יב ִמּמְ   ". 'ָאׁשִ

ֲ�בֹר"  ָ�ה  ּכַ הַק   ׁשָ יַ�   ּלָ ָבר  םׁשָ .  ַהחֹוף ־ֶאל  ִהּגִ ָתה  ּכְ נ0   לוֹ   ִחּכְ ל  ְפָיה ּכְ   ַסְקָרנּות  יֵא ְמלֵ   ִביםְר ַ�   ׁשֶ
ּתֹוְממּות  יֵניֶהם ,  ְוִהׁשְ ם   ּבֵ ת   ּגַ לֹש:ֶ נ0 .  ָלבֹוא  הוּ ימוּ ּדִ ְק ִה ׁשֶ   יםנִ ּפָ ּסַ ַה   ׁשְ ָלה   ְפָיהַהּכְ ֵני  ֶאת  ִקּבְ   ים לִ וֹ צּ נִּ ַה   ּפְ

ְמָחה בְּ  ֲ�לּותִהְת   ּוִבְקִריאֹות   ׂשִ ֵ�יֵניֶהם  ֶזה  ָהָיה .  ּפַ ָבר   ּבְ ַמְע   ּדָ ּלְ ַבע־ִמן   ָלהׁשֶ אוּ .  ֵנס,  ַהּטֶ ּלְ ס   ַ�ל  ִהְתּפַ   ַהּנֵ
ַ�ל   ֶאת   ְוֶהֱ�ִריצוּ  ס ־ּבַ ָרֵאל'   אלֵֹקי כֵּ   ֱאלִֹקים  'ֵאין.  ַהּנֵ יט   ָחְדלוּ   ְולֹא,  אוּ ְר ָק וְ   ְוָחְזרוּ   ָקְראוּ   ִיׂשְ ֵני   לֶא   ֵמַהּבִ   ּפְ

ּבֹור  הּוִדיַהיְּ  ְר   ַהּגִ ּקָ אֹור   וּ נ ׁשֶ ִיחּוד.  ְיָקרֹות ־ּבְ יעוּ   ּבְ ֵניֶהם  ַהֲ�ָרָצה  ִהּבִ ל  ּפְ ת   ׁשֶ לֹש:ֶ   ָהְיָתה   זוֹ .  ים נִ ּפָ ּסַ ַה   ׁשְ
ן,  ִיְרָאהבְּ   הלָ וּ הְמ   ַהֲ�ָרָצה ּכֵ ֶ   הַמ   עֹוד  ָזְכרוּ   ׁשֶ בוּ ׁשּ ם  ָ�ָליו  ָחׁשְ ִלּבָ   יָה ֶ� גָ ְר בִּ   יָרהּסִ בַּ   ַיַחד  יֹוָתםְה בִּ   ּבְ

טוֹ   ֵאיךְ וְ ,  ָהַאֲחרֹוִנים ֶהם  ת ַח נִ   ַמּבָ ו  ּבוֹ   ָראוּ   ֵהם.  ְוִהְכִניָ�ם  ּבָ יט  ּוָפֲחדוּ   ָקדֹוׁש   ִאיׁש   ַ�ְכׁשָ ָפָניו   ְלַהּבִ   אּוָלם .  ּבְ
ם  לֹא  הּוא ד,  ֲאֵליֶהם  ִלּבוֹ   ׂשָ ַרשׂ   ,ַהחֹוף  ַאְדַמת   ַ�ל  תוֹ וֹ לֲ� בַּ   ּוִמּיָ ַמְיָמה  יוּפָ כַּ   ּפָ ָ ל  ַהׁשּ ּלֵ ת   ְוִהְתּפַ ִפּלַ .  הֹוָדָיה־ ּתְ

דִמ  ן רְלַאַח   ּיָ ָגָדיו  ָקַרע  ִמּכֵ ַרץ,  ּבְ ָניו־ ַ�ל ָנַפל   ,ִכיבְ בִּ  ּפָ קיִּ וַ , הְרצָ ַא   ּפָ ַ יָקהבִּ   ַהּקֶֹדׁש  ַאְדַמת  ֶאת ׁשּ   . " צֹוֶרֶבת  ְנׁשִ

ָהיוּ "  ַלִים  ִזְקֵני  ּוְכׁשֶ ִרים  ְירּוׁשָ ָדה   ְמַסּפְ ִמים  יוּ ָה ,  זוֹ   ַאּגָ אן  ְמַסּיְ יֵניֶהםִמ   ְיִחיִדים  ְוַרק,  ּכָ ים ְר פָ ְמ   יוּ ָה   ּבֵ   ׁשִ
אן  ה   ּכָ ְלִחיׁשָ י ,  ֹאֶזןלָ   ה ּפֶ ִמ   ּבִ יק צַּ ַה   ָהָיה  ָהִאיׁש   ּכִ י  ּדִ ְעָיה  ַרּבִ י  ְיׁשַ ּקִ ְרּדַ ָאז  , ּבַ ַלִים ּדְ ירּוׁשָ ּבִ �.  " רֹאׁש ָהֵ�ָדה 

  
  

י ן ַרּבִ ה ּבֶ ֶ ם  ־ְמַנׁשּ ֶטְרּדַ ָרֵאל ֵמַאְמׂשְ   ל "ַזּצַ ִיׂשְ

ִכְסֵלו תי"ח  ַהִהּלּוָלא ְליֹום  י"ד ּבְ
  

דֹורוֹ   ַהּתֹוָרה   ֵמַחְכֵמי ָלם ,  ּבְ ׁשְ ָכל  מ0 ֲ�לֹות  ּבְ  ּוָבִקי  ַהּמַ
ָכל ן,  מֹותכְ ַהָח   ּבְ ְרׁשָ ,  ה ֶר ּפוֹ   ְסָפִרים   רבֵּ ַח ּוְמ   ִנְפָלא  ּדַ

יץ ָלן ָרה ּתוֹ   ַמְרּבִ ַתּדְ דֹול ְלַ�ּמֹו.   ּוׁשְ ַחת  נֹוַלד ּגָ ּפַ   ְלִמׁשְ
פֹוְרטּוַגל  ים ִס נוּ ֲא  בֶ   יֹותוֹ ְה ּובִ ,  ּבְ ָנה   ןּכְ   ִהְצִליָחה   ׁשָ

ְחּתוֹ  ּפַ ֵלט   ִמׁשְ ָפַרד  ְלִהּמָ ָבה   ִמּסְ ְ   ם ּדַ ְר ֶט ׂשְ ְמ ַא בְּ   ְוִהְתַיׁשּ
הֹוַלְנד ּבְ ל.  ׁשֶ י  ּתֹוָרה   ִקּבֵ י  ִמּפִ ,  סִמֶפ   יֵאל זִּ �0   ִיְצַחק  ַרּבִ

ה  ּלָ ִעּלּוי  ְוִהְתּגַ ה   הּוא  ו "ט   ןבֶּ .  ִנְפָלא  ּכְ ן   ַנֲ�ׂשֶ   ְלַדְרׁשָ
 ָהִראׁשֹון  ִחּבּורוֹ   ֶאת  ר בֵּ ַח ְמ   ז "י  ן בֶּ ,  ם ּדַ ְר ֶט ׂשְ ְמ ַא בְּ 

א  ח"י  ןּובֶ ,  ְברּוָרה'  ה ָפֶ 'ׂשָ   וֹ בּ ַר   קֹום ְמ   ֶאת  ְמַמּלֵ
נּות ַרּבָ ה   ּבְ ִהּלָ ּתֹוָרה   תוֹ ָד ָמ ְת ַה   ְלַצד.  ַהּקְ ם   קָ�ַס ,  ּבַ   ּגַ

ָחְכמֹות ֶהן  ְוָרַכׁש   תִחיצֹוִנּיוֹ   ּבְ ,  ִנְרֶחֶבת  ְיִדיָ�ה   ּבָ
ה   אּוָלם  ַלט .  איֲ�ַר   ְוָחְכָמתוֹ   ַבעֶק   ּתֹוָרתוֹ   ָ�ׂשָ  ׁשָ

ר  ֶ�ׂשֶ פֹות   ּבְ ה  ׁשֹונֹות  ׂשָ ְוַכּמָ בוּ   יוָר וּ בּ ִח ֵמ ,   ִנְכּתְ
ָחֵמׁש  וּ ןֶה ֵמ   ּבְ ל  ִהְצִליַח   ְבֶ�ְזָרָתן,  ּדֵ ּתַ   ְלַמַ�ן   ְלִהׁשְ

ָאְזֵניֶהם   ַהּגֹוָלה   ֵדיְיהוּ  ל  ּבְ ִדינֹות   ַמְנִהיֵגי  ׁשֶ ָאז   ַהּמְ .  ּדְ
�0   ַאַחת   ַהְחָזַרת   ָהְיָתה   ַהֲחׁשּובֹות  ֹוָתיולּ ִמּפְ

הּוִדים  ה ,  ה ִליָּ ְלַאְנגְּ   ַהּיְ ּנָ ַנת  ּגְֹרׁשוּ   ִמּמֶ ׁשְ   ֲאָלִפים   ה'   ּבִ
ְרׁשוּ   ְולֹא,  נ' ךְ   ֵאֶליָה   ׁשּוב לָ   ה0 ֶמׁשֶ לֹש:  רֵתַ וֹ י  ּבְ ְ  ִמׁשּ
ָנה   אֹותֵמ  ּור  ְוַאף,  ׁשָ ָהִאׁשּ   ןִנּתַ   לֹא  ם ׁשָ   ם בָ וּ ׁשּ יִ לְ   ׁשֶ

ָיָמיו ָתה ,  ּבְ רֹות  תוֹ ילוּ ִע ּפְ   ָ�ׂשְ בוּ   ֶלָ�ִתיד וְ   ּפֵ  ׁשָ
הּוִדים  ית   ֶאת   ָיַסד   ם ּדַ ְר ֶט ׂשְ ְמ ַא בְּ .  ה ִליָּ ְלַאְנגְּ   ַהּיְ   ּבֵ

פּוס ָיִמים ,  ָהִראׁשֹון  ַהּדְ ּלְ ְרכְּ   ְלֶאָחד  ָהַפךְ   ׁשֶ   יזֵ ִמּמֶ
 עֹוְסִקים   יוָר וּ בּ ִח .  ֹוָלה גּ בַּ   ַהֲחׁשּוִבים ָלאֹור    ָצָאה ַההוֹ 

יסֹודֹות ת ,  ְוָהֱאמּוָנה   ַהּתֹוָרה   ּבִ ל   ָהֲ�ִלילֹות  ַהְכָחׁשַ   ׁשֶ
ָרֵאל  ֹוְנֵאישׂ  ֶרת   ַ�ל   ְוֵכן,  ִיׂשְ ָבִטים   ֲ�ׂשֶ ְ  תוֹ יבָ ׁשִ יְ .  ַהׁשּ
ם   ָהְיָתה   ם ּדַ ְר ֶט ׂשְ ְמ ַא בְּ  ָבר  ְלׁשֵ ּה   יוּ ָה וְ ,  ּדָ עּוִרים   ּבָ   ׁשִ

ְלִמיִדים   ַמֲ�ַמד  ְלִפי  ִנְפָרִדים  ר  ם ָת ָמ ָר וְ   ַהּתַ ּקֵ ּבִ ּוְכׁשֶ  ,
הּוְרִביץ   ְפְטל  ׁשֶ י  ַרּבִ ּה  ַ�ל ּבָ   ָהַ�ּמּוִדים'   יוֵ 'וָ   ּבַ

ֵ�ל  ַאְרֵצנּו"?־ ְוָתַמּה: "ַמּדּוַ� לֹא ִהְתּפַ ה ֵכן ּבְ   ֵיָ�ׂשֶ

  
של  שרו  עם  יעקב  של  מאבקו  "ָׂש ֵע ־ לאחר  המלאך:  לו  אמר  א  ו, 

ִאם יַ  ִּכי   ִׁשְמ עֹוד  ֵיָאֵמר  יעקב  ִיְׂשָרֵאל ־ֲעֹקב  לעתים  נקרא  ומאז   ,"
בימים קדמונים לא   ולעתים ישראל, אך מעולם לא בשניהם, שכן 
סופר:   החת"ם  שכתב  כפי  אחד,  לאדם  שמות  שני  מכנים  היו 
חדשים   כי  אחת,  בבת  שמות  בשני  לקרות  נוהגים  היו  לא  "לפנים 

אב  יעקב  ואפילו  באו,  ישראל  מקרוב  יעקב  שנקרא  מצינו  לא  ינו 
ופוסקים   וש"ס  שבתנ"ך  השמות  בכל  מצינו  ולא  אחת,  בפעם 

אחת   בבת  אחד  כתב    שנישייקרא  לכך  ובדומה  ביחד".  שמות 
מקום   בשום  זוכר  אינני  זכרוני,  לחולשת  "ואני  ביהודה:  הנודע 
שם   ושניהם  שמות  בשני  נזכר  שהיה  אמורא  או  תנא  שום  בש"ס 

אבא זולתי  ואבא שא ־ העצם,  כי  ־ול  שמות,  שני  אינו  זה  וגם  יוסי, 
העצם  שם  אינו  לדעתי  ואף    , אבא  חשיבות".  לשון  התואר  שם  רק 

יונתן   שנמצא  בן  יוחנן  השם  יבמות  שהוא  ־ במסכת  מסתבר  אריה, 
אבא  השמות  וכן  תואר,  ואבא־שם  ש גוריון.  ־ יודן  בתנ"ך  ואף 

ַבע,  ֶׁש ־ ַּבת, כגון  נקראים כאחתהם  הרי    ,שני שמותלעתים  מופיעים  
,  ֶחֶסד ־ יּוַׁשב,  ָטְבֵאל ־ ִמְתְרָדת ,  ֶעֶזר־ ֹרַמְמִּתי,  ֶל ֶמ ־ ן ַת נְ ֲהַדד,  ־ ֶּבן 

מובא במדרש שהיה אדם אחד שבא עם  ַוֲאֻחַּזת ֵמֵרֵעהּו  ואפילו על  
ֲאֻחַּזת, והיה רעהו של אבימלךֲאִביֶמֶל ּוִפיֹכ על    .ל שר צבאו ושמו 

ה   ִּבְלָׁשן־ ַכי ָמְרְּד  מרדכי  שהוא  מפני  אמרו חז"ל  ִּבְלָׁשן  ונקרא  יהודי 
וכן   לשון,  שבעים  שבעה'  ב.  ְמֻׁשָּלם ־ ְזַכְרָיה שידע  שנדפס  'נחלת 

כך  נבשנת תכ"ז  לראשונה   נהגו  כתב: "שמעתי שבמקצת מקומות 
לתת שני שמות בזמן המילה, ואני הכרתי אחד שהיה נקרא בשני  

הברית" בשעת  בזמנו  שמות  רגיל  היה  לא  שהדבר  ונראה   ,
שעוד    מכן,והתחדש לאחר   מרגליות  הוכיח רבי ראובן  כבר  אולם 

כמו   כפולים  שמות  בעלי  כהנים  היו  השני  המקדש  בית  בזמן 
אלכסנדר ־ יוחנן יוסף ־הורקנוס,  וכן  ושמעון ־ ינאי,  אפרתי  ־ חפני 

הנשיא,    משמשי יהודה  וגמליאל ־ מנשה וכן  רבי  זוגא  ־ ירמיה 
ו הגאונים  גם  בירושלמי,  מזמן  שמות  כ"ח  של  רשימה  הביא 

יעקב והראש  בהם  שמות,  בשני  שנקראו  מבעלי  ־ונים  ישראל 
שנולד לו    , על רבי מנחם ציון ה'ציוני'מספר  המהרש"ל  התוספות.  

על  מאיר  לו  לקרוא  ורצה  לו  ־ בן  לקרוא  רצתה  ואשתו  אביו,  שם 
מאיר   המאורות  שני  על  שניאור  לילד  וקראו  אביה,  שם  על  אורי 

"וגם אני הקטן ידעתי   כתב שם  לזקני הר"ר  ואורי. אף שמהרש"ל 
מכתבי   העתיק  אלא  הציוני,  נכד  שהוא  הכוונה  אין  ציון",  מנחם 

בן בינגא,  זעליקמאן  הלוי  אהרן  ותלמיד  ־ רבי  הציוני  של  בתו 
נכדו.  היה  מהרי"ל, ומחוסר הבנה זו השתבשו לכתוב שהמהרש"ל  

קדום שניאור  שהשם  הוכיחו  כבר  למעשה  הר"ן    ,אולם  בפי  ונזכר 
  ורבנו יונה ועוד.  

�ת ַ  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות



 

 

  

י ֶאת י ְבַמְקִלי ָ�ַבְרּתִ ה־ ּכִ ן ַהּזֶ ְרּדֵ   ַהּיַ

יֵר  ּקִ ַלִים   י ִמּיַ י   ָהָיה  ְירּוׁשָ כַ   ַרּבִ בָּ   ּוֵמֲחׁשּוֵבי,  ןַמ יׁשְ ִפ   ַאֲהרֹן  י ָמְרּדְ ָדָקה   יֵא ּגַ ין  יםיִק ִת וָּ ַה .  ּה בָּ ׁשֶ   ַהּצְ ֵני   ּבֵ   ּבְ
מּותוֹ   ֶאת   ֲ�ַדִין  זֹוְכִרים   ָהִעיר  יָמה  ּדְ ְרׁשִ עֹודוֹ ,  ַהּמַ ְרחֹוָבּה   עֹוֵמד   ּבְ ל  ּבִ ה   ִעיר־ׁשֶ ִבים   ָהעֹוְבִרים   ֶאת  ּוְמַזּכֶ   ְוׁשָ
ִמצְ  ּה   ֲ�בֹוָדה,  ָדָקהַהצְּ   ת וַ ּבְ ךְ   ָ�ַמל  ּבָ ֶמׁשֶ ׁשִ   ּבְ ִ ּכְ ָנה   יםׁשּ ם.  ׁשָ ים  ּגַ ּנִ ,  ְמַלאְכּתוֹ בִּ   יחּוהוּ נִ ֱה   ִעירָה   ַ�ל   ַהְממ0
ן ּכֵ י  ָיְדעוּ   ׁשֶ ל  ּכִ ם לְ   ִהיא  ֲ�בֹוָדתוֹ   ּכָ ֲ�לוּ ,  ַמִיםׁשָ ־ ׁשֵ יַמת   ְוִהְתּפַ ִלים  ֵמְרׁשִ ה  ַהְמַקּבְ ּכָ ָידוֹ   ָהֲאר0 ּבְ ֶהם,  ׁשֶ   ָהיוּ   ּבָ

חֹות  ּפָ לּ   ת ַרּבוֹ   ִמׁשְ י־ ַ�ל  ַהּיֹוֵרד  ְזָקנוֹ .  ָרָ�ב בָּ   ּגֹוְועֹות   ָהיוּ   תוֹ יכָ ִמ ּתְ   אלֵ וּ ׁשֶ ִמיָרה   קֹוָמתוֹ ,  ֹוָתיודּ ּמִ   ּפִ   ַהּתְ
ָניו  הּוַמְרֵא  ם  עֹוְררוּ ,  ָהֲאִציִלים  ּפָ ּלֹא  ּוְכֵדי,  ַרב  רֹש:ֶ בוּ   ׁשֶ י  ַיְחׁשְ ָסִפים  ּגֹוֶבה  הּוא  ּכִ   ׁש בוּ לָ   היָ ָה ,  ְלַ�ְצמוֹ   ּכְ

ִרים  ְבָגִדיםבִּ  ּדָ ֶסף  ת לַּ ּג0   ִעםָיָקר    לּקֵ ַמ   ּוְבָידוֹ   ְמה0 רֹאׁשוֹ   ּכֶ ַלִים  ִלידיְ .  ּבְ י  ָהָיה  ְירּוׁשָ ַכי  ַרּבִ , ֶצֱאָצא  ַאֲהרֹן  ָמְרּדְ
ֶחֶסת  ּוְמי0 ית  ְרׁשִ ׁשָ ָחה  ּפָ ל   ִנְלָהב  ְוָחִסיד,  ְלִמׁשְ י   לֶא   יו פָ וּ ּס כִּ .  אןאיַּ בִּ ִמ   ִיְצָחק'   דַח 'ּפַ ַה   ׁשֶ ,  ִמיםֲ�צוּ   ָהיוּ   ָהַרּבִ

ָנה  ּוְכָבר ׁשָ ְלַבד,   ּוָאיוִנׂשּ   רְלַאַח   ּכְ ָנה ּבִ ֵרה ׁשָ ׁש ֶ�ׂשְ ֶבן ׁשֵ ְהיֹותֹו ּכְ ַאב  ֶאְצלוֹ ,  וֹ בּ ַר   לֶא  היָּ נִ ֳא בָּ   ִהְפִליגּבִ   ְמלֹא  ׁשָ
ע   עֹוד  ִלְנסַֹ�   ָזָכה,  ּוֵמָאז.  ת ַוֲחִסידוּ   ּתֹוָרה  םיִ נַ ְפ ָח  ָ�ִמים  ַאְרּבַ אן  ּפְ ה  םאֹוָת   רכֶ ְוזֵ ,  ְלִבאּיַ ָ קֶֹדׁש  ־עֹותַמְס   ֲחִמׁשּ

ְרּבוֹ   ָמׁשוּ   לֹא הּוא,  ָהַאֲחרֹון  יֹומוֹ   ַ�ד  ִמּקִ ׁשֶ ק  ּכְ ה  ֲ�ֵליֶהם  ִמְתַרּפֵ ֶ�ְרּגָ ֶפׁש ־ ֹות לכְּ   ַ�ד   ּבְ ָהיוּ " .  ַהּנֶ ׁשֶ   ּכְ
ֶבתבָּ   נֹוְסִעים   יםַהֲחִסיִד  ר  ה יָ ָה ",  אןאיַּ בִּ   ַהּקֶֹדׁש   ַלֲחַצר  ַרּכֶ ִכּסּוִפין  ְמַסּפֵ ה, " ּבְ ּנֶ ְכִרי   ְוַהְממ0 ַ�ם  ַהּנָ ֶבת  ִמּטַ   ָהַרּכֶ
ֵ   ֶאת   ִהְכִריז ַדְרּכוֹ ,  אןאיַּ בִּ   םַהׁשּ ָכל   ְלַהְכִריז   ּכְ ֲחָנה  ּבְ ר   ָהִעיר  םׁשֵ   ֶאת  הְוַתֲחנָ   ּתַ אוּ   ֲאׁשֶ ָ�ֶריָה   ּבָ ׁשְ אוּ ,  ּבִ   ִנְתַמּלְ

י    ַהּקֶֹדׁש   ַלֲחַצר  ָהעֹוִלים   ים ַהֲחִסיִד   ּבֹות לִ  ְעּגּוִעים ִרְגׁשֵ ּתֹוְקקּות  ּגַ ֶפׁש ־לֹותכְּ   ַ�ד   ְוִהׁשְ ָאְמרוּ   ַ�ד,  ַהּנֶ ,  ׁשֶ
ִאּלּוֵלא ה  ׁשֶ ּנֶ נּו    נוּ י יִ ָה , ָנְכִרי הּוא  ַהְממ0 ּלָ ִקים ּכ0 תּוָקה ַהַהְכָרָזה  ַ�ל אֹותוֹ  ְמַחּבְ   "/ ָבהְוָהֲ�ֵר  ַהּמְ

ְלֵהי  ֶזה   ָהָיה ׁשִ ַנת   ּבְ ר ,  ד" ַ� ְר ּתִ   ׁשְ ֲאׁשֶ רּועֹות   ּכַ ל  ְלָחָמה ַהּמִ   ּתְ   ֵהֵחּלוּ   ָהִראׁשֹוָנה  ָהעֹוָלם  ִמְלֶחֶמת   ׁשֶ
ַמע ָ י.  עֹוָלםבָּ   ְלִהׁשּ ַכי  ַרּבִ ֵני.  ַנְפׁשוֹ ־ֶאת  יֹוֵדַ�   ְולֹא ,  אןאיַּ בִ בְּ   ָאז  ׁשֹוֶהה  ַאֲהרֹן  ָמְרּדְ ְחּתוֹ   ּבְ ּפַ   נֹוְתרוּ   ִמׁשְ

ַלִים ירּוׁשָ ר   ֹוָלה גּ בַּ   ִנְמָצא   ַ�ְצמוֹ   ְוהּוא,  ּבִ ֲאׁשֶ בִ   ּכַ ָחִסיד .  יֹום   ד לֵ יֵּ   ה ַמ   יֹוֵדַ�   ּוִמי   , ַסַ�ר  םהוֹ יֵ   יבוֹ ִמּסְ   ֶנֱאָמן  ּכְ
ׁש  ּקֵ י ּבִ ַכי ַרּבִ ל  ֲ�ָצתוֹ   ֶאת  ַאֲהרֹן   ָמְרּדְ י־ ׁשֶ ַאל    ,ָהַרּבִ ָרֵאל־ ְלֶאֶרץ  ַלֲחזֹר   הּוא   לוֹ ָיכ ִאם ְוׁשָ ן,  ִיׂשְ ּכֵ י לוֹ   נֹוַדע  ׁשֶ   ּכִ
רּות ָה   נֹוְתָרה  ֲ�ַדִין ְספִ   ְלַהְפִליג  ֶאְפׁשָ י  ַאף ,  ּבֹוֶדֶדת   יָנהּבִ ָרִכים  חֹות ָר ֳא   ָחְדלוּ   ּכִ ן   ְוַהּדְ ּלָ ֶחְזַק   ּכ0 ָנה  ת ּבְ ,  ַסּכָ

י יםלְ   ִלְנסַֹ�   ְרזוֹ זֵ   ְוָהַרּבִ לֹום לְ וּ   ַחּיִ ִבְרכַּ   ְרכוֹ ּובֵ   ׁשָ ֶרךְ ־תּבְ י  ה עֹולֶ .  ַהּדֶ ַכי   ַרּבִ ִפיָנה   ֶאל   ַאֲהרֹן   ָמְרּדְ   ַהּסְ
ֱאמּוַנת י,  הּוא  רֹוֶאה  תוֹ ְלֶחְרּדָ   אּוָלם,  ֹאֶמן־ּבֶ ל  רַאַח   יםׁשִ לְ בוֹ וּ   ּבֹוְדִקים  יםיִּ כִּ ְר ּת0 ַה   ִחיםלָּ ַהּמַ   ּכִ א   נֹוֵסַ�   ּכָ ּמָ   ׁשֶ

אהּוא   ה.  ּה ָת וָ ְר ֶ� ־ֶאת  ְוִלְראֹות   ָהֶאֶרץ  ֶאת   לגֵּ ְלַר   ּבָ ִנים  ֵהם  ְוִהּנֵ ים  נוֹ וֹ כּ ְר ַד בְּ   ְמַ�ּיְ ה־ ַ�ל  ּוְמַגּלִ י  ,ְנַקּלָ   ּכִ
ָרִטים ךְ   ּוֶבֱאֶמת .  לוֹ   ְתִאיִמיםַמ   ֵאיָנם  וֹ בּ ׁשֶ   ַהּפְ ן  ,  ָהָיה  ּכָ ּכֵ ְרּכֹוןׁשֶ א  ָהָיה  לֹא  ַהּדַ ל  ֶאּלָ   ת וֹ ּת ִע בְּ   ְוִאם,  רוֹ בֵ ֲח   ׁשֶ

לֹום ָבר  ָהָיה  ׁשָ אי   עֹוֵבר  ַהּדָ ֲחׁשַ ת  ּבַ ַמּתַ ֶסף־ּבְ ָבר  ֵחרּום  ת ֵ� בְּ ׁשֶ   ֲהֵרי,  ּכֶ ן  ַהּדָ ּכָ ְבָ�ַתִים  ְמס0   ִחים לָּ ַהּמַ .  ׁשִ
ֵדי  ּוְבַרְגָליו  רֹאׁשוֹ בְּ   ּבוֹ   אֹוֲחִזים  ְוֵהם,  יםִס ּסְ ַה ְמ   לֹא  יםיִּ כִּ ְר ּת0 ַה  ם־ ֶאל  ילוֹ ִט ָה לְ   ּכְ ר.  ַהּיָ ּפֵ ּסִ י   זֹאת   ּוְכׁשֶ   ַרּבִ

ַכי ָאז  ָאַמר,  ָיִמיםלְ   ַאֲהרֹן  ָמְרּדְ יו  ִראׁשֹוָנהלָ   ֵהִבין  ׁשֶ ַחּיָ ֱאַמ   ֶאת   ּבְ ךָ   ר'ָסַמ   רַהּנֶ ְחּדְ ִרי'  ִמּפַ ׂשָ   ָתיו רוֹ ֲ� ׂשַ   ןכֵּ ׁשֶ ,  ּבְ
ׁשּוטוֹ ,  ַחדּפַ   ֵמרֹב  רוּ ְמ ָס  ָמעוֹ   ּפְ ַמׁשְ ָגָדיו,  יםנִ ּפָ ּסַ ַה   יֵד יבִּ   ִנְלְקחוּ   יוכָ ָמ ְס ִמ וּ   יוֲחָפצָ .  ּכְ   טוּ ׁשְ ְפ ה0   ָהֶ�ְליֹוִנים  ּבְ

ּנוּ  עֹודוֹ   ַאךְ ,  ִמּמֶ ּדּוי   ִמּלֹות   ֶאת   אֹוֵמר   ּבְ ִפיָנה   ַמְנִהיג  ְלֶפַתע  הֹוִפיַ� ,  ַהּוִ ב   ְוָדַרׁש   ַהּסְ   ְלהֹוֵרג  אתוֹ צָ הוֹ   ֶאת   ְלַ�ּכֵ
ין  ַלֲ�ִריַכת   ַ�ד ט  ּדִ ּפָ ֶרַגעֵאפֹוא    לִנצַּ הּוא  .  ּוִמׁשְ ֵדי   היָּ נִ ֳא ָה   ִסּפּון  ַ�ל  הלָ ָ� וְ ,  ָהַאֲחרֹון  ּבָ   רּוַח בָּ   ְלֵהָרַגע  ּכְ

ֶבת ם  ִמן  ַהּנֹוׁשֶ תּוַח   ַהּיָ יַ�   ִחיםלָּ ַהּמַ   ַאַחד.  ַהּפָ   ּוְלַאַחר ,  םלָ כָ ֲא ַמ בְּ   ְלִהְתָגֵאל  ָרָצה   לֹא  הּוא  ַאךְ ,  ָמזֹון  לוֹ   ִהּצִ
ׁש  ֵ ׁשּ ּמִ ְחּתוֹ   ׁשֶ ַאְמּתַ ּה   ָמָצא  ּבְ רּוַסת   ּבָ ּה ְוִע ,  הלָּ ַח   ּפְ ב  ּמָ ֵ ת   ִהְתַיׁשּ ּדַ ה־ הוֶּ לַ ְמ   ִלְס�0 ָ�ה.  ַמְלּכָ ה  ׁשָ ּכָ ב  ֲאר0 ר   ָיׁשַ   ְוִזּמֵ
ל  ְזִמירֹות  ת   מֹוָצֵאי   ׁשֶ ּבָ ק ,  ׁשַ חֹון   ְוִהְתַחּזֵ ִבּטָ י  ּבְ ַהְבָטַחת   , ְלֵביתוֹ   לֹום ׁשָ בְּ   ׁשּובלָ הּוא    ָ�ִתיד   ּכִ ב .  וֹ בּ ַר   ּכְ ָ ׁשּ ׁשֶ   ּכְ

ֶטן  ל ֶא  ּה ,  היָּ נִ ֳא ָה   ּבֶ הוּ   ּבָ לוּ   לוֹ   ָיֲ�צוּ ,  ִריםכָּ ּומ0   נֹוָסִפים  ְיהּוִדים  ׁשָ יֹוֵתר  ְלַבל  ַהּלָ ,  יםנִ ּפָ ּסַ ַה   ְלֵ�יֵני  ִיְתָרֶאה 
ךְ  ּה   ַהַהְפָלָגה  ּוְבֶמׁשֶ ּלָ יןְוָחבּוי  ף נָּ צ0 ְמ   בׁשַ יָ , ּכ0 ל   םיֶה ֵת ילוֹ בִ ֲח   ּבֵ הּוא ,  ַהּנֹוְסִעים ׁשֶ ׁשֶ יו ֶהֶגה מֹוִציא  לֹא ּכְ   .  ִמּפִ

ַחְסֵד  ִסיָ�ה  ָ�ְבָרה  ַמִים ׁשָ   יּבְ לֹוםבְּ   ַהּנְ ִפיָנה  ָ�ְגָנה   ַלְיָלה   ּוְבִאיׁשֹון ,  ׁשָ ּה   ְלחֹוף  ַהּסְ ל   ַיּמָ .  ֵחיָפה־ ׁשֶ
ל   ְלֶ�ְזָרתוֹ   ְלצוּ ֶנְח   ַהּנֹוְסִעים  י  ׁשֶ ַכי  ַרּבִ ְלִא   ְבֹאַרח וּ ,  ַאֲהרֹן  ָמְרּדְ ָיָדם  ה ָ�לָ   י ּפִ הבָּ ַהיַּ   ֶאל  יחוֹ ִר בְ ַה לְ   ּבְ ר,  ׁשָ ֲאׁשֶ   ּכַ

ם  ִחיםלָּ ַהּמַ  ּלָ ים  ּכ0 ׂשִ ֶמֶרץ    ַאֲחָריו   ְמַחּפְ ָכל ּבְ ֵתי   ּבְ ִפיָנה  ַיְרּכְ ל ַהּסְ ְוא ָהָיה ּכָ ָ   ָרְתחוּ   יםכִּ ְר ּת0 ַה .  ֲ�ָמָלם־, ַאְך ַלׁשּ
ַ�ם ָטָרה,  ִמּזַ ׁשְ ָס   ִהיא  ַאף  ַהּמִ ּיְ ן  ַאַחר  יםִחּפּוׂשִ לַ   הִהְתּגַ ּנֵ ְסּתַ ָבר  הּוא  אּוָלם,  ַהּמִ תֹוךְ   ָהָיה  ּכְ   ֵחיָפה   ִעירָה   ּבְ
א ,  ַ�ְצָמּה  ר  ּבָ ּתֵ בֵ   ִהְסּתַ ְחּתוֹ ־ רֹובְק   יתּבְ ּפַ ִהְכִניסוֹ   ִמׁשְ ל  ַמְסֶוהבְּ   ִעיר ָה   ֶאל  ׁשֶ א  ַ�ְרִבי  חאלַּ ַפ   ׁשֶ י   ַהּנֹוׂשֵ   ַקְנַקּנֵ

ךְ   ָחָלב קוּ .  ָיֵחף   ּוִמְתַהּלֵ ֶמת   ָפהּתְ ּיֶ ב  ְמס0 י  ָיׁשַ ַכי  ַרּבִ ֵביתוֹ   ַאֲהרֹן  ָמְרּדְ ל  ּבְ רֹוב  ׁשֶ   ַאֲחָריו  יםַהִחּפּוׂשִ   אּוָלם,  ַהּקָ
רוּ   ָהְלכוּ  ּבְ אוּ .  ה ָק ּדְ ַה ְת ִה וְ   ָכהלְ ָה ְסִביבֹו    ת ַ� בַּ ּטַ ְוַה   ְוִהְתּגַ ּבָ ׁשֶ יַ� ,  ֶנֶפׁש ־ ַ�ד  ַמִים  ּכְ ָאֵרַח   ִהּצִ מֹוצָ   ַהּמְ ,  ַאֲחרֹון  אּכְ

ַלִים  חוֹ י ִר בְ ַה לְ  ֵדי,  וֹ נ ָק זְ   ֲהָסַרת   ְלַאַחר   ִלירּוׁשָ ּלֹא   ּכְ ַקע .  ַיְצִליחּו ְלַזהֹותוֹ   ׁשֶ י  ׁשָ ַכי  ַרּבִ ִהְרהּוִרים   ַאֲהרֹן  ָמְרּדְ   ּבְ
ָהַפךְ   ּוְלַאַחר ,  נּוִגים ר" :  ַנְפׁשוֹ ־ רַמ בְּ לֹו    ָאַמר  ָבר ּדָ בַּ   ׁשֶ ּבֵ י   ִמְסּתַ א   עֹוָלםלָ   ר ֵת וֹ י   ֲאִני   ָקרֹוב   ּכִ   רֵמֲאׁשֶ   ַהּבָ

ה  ָלעֹוָלם ִנים  ּוְבֵאילוּ ,  ַהּזֶ ִלי  םׁשָ   ֵאפֹוא  אֹוִפיַ�   ּפָ אַקּדִ   יְקָנאַהּדִ   ּבְ ְכֵאב  ְוִנְזַ�ק"?  יׁשָ " ּבִ ים  לֹא:    ְלָכךְ   ַאְסּכִ
ׁשּום  ה "! ֹאֶפן ּבְ ס   ֵאַרע ְוִהּנֵ ים. ַהּנֵ ׁשִ ּלָ ׂשוּ   ַהּבַ ִחּפְ ַכי  יְוַרבִּ   ׁש ָא וֹ נ   ָאְמרוּ  ַאֲחָריו  ׁשֶ ֲחבֹוא ָצא יָ   ַאֲהרֹן ָמְרּדְ   .  ֵמַהּמַ

חֹוָרה"  יָ�ה  ַהּסְ לֵ   ַמּגִ ׁשְ ךְ ",  מּות ּבִ ב  ּכָ ְבָרק  ִנְכּתַ ּמִ 0   ּבַ ׁשּ ַלְיָמה  רגַּ ׁשֶ ְלׁשֹון   ְירּוׁשָ ַלח,  ְסָתִרים־ּבִ יתוֹ   לֶא   ְוִנׁשְ   ּבֵ
ל י   ִגידנָּ ַה   ׁשֶ ּתוֹ .  ן יְ ֵט ׁשְ נְ יְ פַ   דוִ ּדָ   ַרּבִ ָנה  ְלִמי  ָנכֹון־ ל ֶא   ֵהִביָנה  ִאׁשְ ּוָ ְסָ�ָרה   ָתהְוָ�לְ ,  ַהּכַ ית  לֶא   ּבִ ֶנֶסת־ּבֵ   ַהּכְ

ְפֶאֶרת  ָרֵאל'  'ּתִ ל   ִיׂשְ י  ׁשֶ יָקה  ק" בַּ   ִניָסן  ַרּבִ ִעיר ָהַ�ּתִ ר ּבָ ָרה,  ֲאׁשֶ ְ ִלים ּמִ לַ   ּוִבׂשּ ּלְ י  יםגִ ָא ְד ּמ0 ַה   ְתּפַ ַכי   'ר'  ּכִ   ָמְרּדְ
יַ�   ְועֹוֵמד  ַחי  ַאֲהרֹן ַלִים'   ְלַהּגִ יַ� ,  ןִמכֵּ   רְלַאַח   ִדיםֲאָח   ָיִמים.  ִלירּוׁשָ י  ִהּגִ ַכי  ַרּבִ ַלִים  ַאֲהרֹן  ָמְרּדְ   ּוֵמָאז ,  ִלירּוׁשָ

ָנה   יִמּדֵ  ָנה   ׁשָ ׁשָ ת   עֹוֵרךְ   היָ ָה ,  לִנצַּ   ּבוֹ   ֲאִריךְ ּתַ בַּ   ּבְ ּדַ ה־ה וֶּ לַ ְמ   ְס�0 ֵבית   ַמְלּכָ ֶנֶסת־ ּבְ ל  ַהּכְ   אן איַּ בִּ   י ֲחִסיֵד   ׁשֶ
כּוַנת  ׁשְ י   ּבִ ּתֵ ְירּוׁשָ   ןיְ ֵט ׁשְ נְ ֶר וֹ ה־ּבָ ז  ֶמְרּכַ ּבְ ר  ָהָיה  םְוׁשָ ,  ַלִיםׁשֶ ְלׁשֹונוֹ   וֹ ת לָ צָּ ַה   ִסּפּור  ֶאת   ְמַסּפֵ ְמֶלֶצת   ּבִ ,  ַהּנִ

ר ֲאׁשֶ ם  ּכַ ּלָ ִקים  ּכ0 ּתָ יו  ְלמֹוָצא  ְמר0 ַדְרּכֹו ַאְרָצה ים  ׁשִ גָּ ְר נִ וְ   ,ּפִ ְוָתה אֹותֹו ּבְ ּלִ ְפָלָאה ׁשֶ ים ַהּמ0 ּסִ ֶרת ַהּנִ ְרׁשֶ ַ �  .ִמׁשּ

  
  
  

ְבֵרי ים  ָהאֹור  ִמּדִ דֹוׁש  ַהַחּיִ ה  ַ�ל  ַהּקָ ָרׁשָ   ַהּפָ
י   -  )טו,  לב(  ' ְוגוֹ   םיִ אַת ָמ   יםזִּ ִע  ַמְעּתִ   ינִ ֵק זְ   יִמּמֹוִר   ׁשָ

ן   ,ל" זצוק  ּוֵ ְתּכַ ּנִ ּבֹון   ַיֲ$קֹב   ׁשֶ ֶחׁשְ ַלח  ּבַ ָ ׁשּ ֲ$ֵלי   ׁשֶ ים ־ ִמּבַ   ַחּיִ
ּבֹון  ֶחׁשְ עֹולֶ   ִעיר ׂשֵ   ּכְ ַלח   ֶזהלָ וְ ,  תק"ף  ּבוֹ   הׁשֶ ּבֹון   ׁשָ ֶחׁשְ   ּבְ

ים  ,ת"מ  ּוְרֵחִלים  יםזִּ ִע  ים לֹ ׁשְ   ּוְגַמּלִ ֵניֶהם  ִעם  ש(ִ   ֵהם   ּבְ
ים ִ ׁשּ רֹות   ,ת"ק   ֲהֵרי   ,ׁשִ ים  ּוָפִרים  ּפָ ִ   ִרים יָ ְע וַ   ֲאתֹונֹות  ֲחִמׁשּ

יםלֹ ׁשְ    : וֹ ְקּפ ּתָ  ר בֵּ ְלׁשַ , תק"ף ֲהֵרי  ,ש(ִ
ן־ ַ�ל רּוׁש   -  )לג ,  לב(  'וֹ ְוג   ֹיאְכלוּ ־ לֹא   ּכֵ ְעזֵ   ַצד לְ   ,ּפֵ ְזּדַ ּנִ   ַ$ ׁשֶ

יד ַה  ד,   קֹור ִמּמְ   ּגִ ָ ַהּקְ ַלט   הׁשּ ה  ּבוֹ   ְוׁשָ ִלּפָ ִחיָנה   ַהּקְ   זוֹ   ּבְ
ָכל ִהיא  ָמקֹום ־ ּבְ י  ַהּבֹוֵרא  ָרּה ָס ֲא וַ   ִנְטְמָאה   ׁשֶ ,  ַהּיֹוֵדַ$   הּוא   ּכִ

י  ֶזהבָּ   סֹוד   ְוִתְמָצא  יד   ּכִ   ן ּמָ ִס   ְוהּוא  ַ$ם ַט   ּבוֹ   ֵאין   ֶזה  ּגִ
ה  ִלְבִחיַנת  ִלּפָ י  ַהּקְ ּה   ֵאין  ּכִ ֶ$ְקָרה   ן יוָ ּכֵ   ַ$ם ַט   ּבָ ּנֶ ָ ְקד,   ׁשֶ   הׁשּ

ּנוּ  ִטים  ֶזהבָּ   ְוֵיׁש ,  ִמּמֶ ׁשָ א   לֹוַמר   ּפְ ר   ֶאּלָ ָהִעּקָ מוֹ   ׁשֶ   ּכְ
י  ַתְבּתִ ּכָ   : ׁשֶ

בֹ  ֵלם  ַיֲ�ֹקב  א ַוּיָ וָּ   הַמ   ָלַדַ$ת  ָצִריךְ   -  )יח,  לג (  ׁשָ   ָנתוֹ ּכַ
אֹוְמרוֹ  ֵלם  ּבְ ָרׁשֹות  ָאְמרוּ   ל "זַ   ַרּבֹוֵתינוּ וְ ,  ׁשָ   ָצִריךְ   עֹוד .  ּדְ

ַנת  ָלַדַ$ת ּוָ תּוב  ּכַ אֹוְמרוֹ   ַהּכָ בֹאוֹ   ּבְ ּדַ   ּבְ   ָידּוַ$   ֵאין  ֲאָרם   ןִמּפַ
"י.  ֶזה בָּ   ןוָּ ַהְמכ,  ִ ֵרׁש   ַז"ל   ְוַרׁשּ ָאָדם  ,ּפֵ   ן יַּ $, יְ   ְוכּו'  ָהאֹוֵמר   ּכְ

ָבָריו  ּפּוִרי   הּוא   ָידּוַ$   ֶזה   ר בָ ְוָד   .ּדְ   ָאֵכן .  ַהּקֹוְדִמים  םִמּסִ
י   ,ִנְרֶאה  תּוב  יֹוִדיַ$   ּכִ י   ,ַהּכָ ֶ   ה ַמ   ּכִ ָכָסיו   ר ּסֵ ִח ׁשּ   ַיֲ$קֹב   ִמּנְ
ר   ְנָחה ּמִ ּבַ   ָאִבינוּ  ִלים   ,ו ְלֵ$ׂשָ  ָנַתן  ֲאׁשֶ ִח  ֶחְסרֹונוֹ   ה' ִהׁשְ   ר ּסֵ ׁשֶ

ָכָסיו ֵהִביא  ִמּנְ ּדַ   ׁשֶ בֹ   אֹוְמרוֹ   ְוהּוא ,  ֲאָרם  ןִמּפַ   ַיֲ�ֹקב   א ַוּיָ
ֵלם ןֹו  א בֹ ּבְ   'וֹ ְוג  ׁשָ ּדָ רּוׁש   ,'ְוגוֹ   ִמּפַ ֵלם  ּפֵ ְנָכִסים  ׁשָ עּור   ּבִ ׁשִ   ּכְ
ּדַ   ּבֹואוֹ  ִמְנָחה   םֵמֶה   ה כָּ נִּ ׁשֶ   ַגםֲה וַ ,  ֲאָרם  ןִמּפַ דֹוָלה  ּבְ   ּגְ

י ־ ַ$ל־ ַאף ְרכַּ   ְוִהיא,  לוֹ   ם ּלֵ ׁשִ   ה'   ֵכן ־ ּפִ ַתן  ל כֹּ   תּבִ ּנָ   ה'   לוֹ   ׁשֶ
מוֹ  י ּכְ ּתִ ַרׁשְ ּפֵ   :ָלה ְע ַמ ְל  ׁשֶ

ִחּדּוׁש   אּוַלי   -  ) ה,  לה(  ' ְוגוֹ   ִהי יְ ַו   וּ ע ּסָ יִּ וַ  ִמיֵ$   ׁשֶ י  ,נוּ ַיׁשְ   ֲהַגם   ּכִ
ְסעוּ  ּנָ ם   ׁשֶ ָ יד   ְוֶזה   ִמׁשּ י ־ ַ$ל־ ַאף  ,ִריָחה בְּ ַה   ף נַ ֲ$   ַ$ל   ַיּגִ   ֵכן ־ ּפִ

ת  ִהי יְ וַ  ֶרךְ   ֶזה ־ ַ$ל  אוֹ .  'ְוגוֹ   ִחּתַ ָראוּ   ֲהַגם   ,ַהּדֶ   טוּ לְ ּמָ ׁשֶ   ׁשֶ
ָדם   ָתהָמ יֵא   ֲ$ֵליֶהם  ָנְפָלה  ֵכן־ י ּפִ ־ ַ$ל־ ַאף  ,ָלֶהם  ְוָהְלכוּ   ִמּיָ

ימוּ   ָרְדפוּ  ְולֹא   :םָת יָט ִל ְמ   ַ$ל ְוִהְסּכִ

  
  

בהפטרת פרשת וישלח קוראים את כל ספר עובדיה 
אחד   פרק  בן  הספר   עםשהוא  והוא  פסוקים,  כ"א 

ֲעַׂשר, ואין בו לא  ־ הקצר ביותר בתנ"ך והרביעי בתרי
ג  היה  שעובדיה  אמרו  חז"ל  סתומה.  ולא  ר  פתוחה 

ולכן   איוב,  של  רעו  התימני  אליפז  מצאצאי  אדומי 
כתב,   הלבושים  בעל  בנבואה.  אביו  שם  נזכר  לא 
בה  וישלח  בפרשת  ההפטרה  את  קוראים  כן  שמפני 
על   מסופר  ובהפטרה  אדום,  הוא  ֵעָׂשו  על  מסופר 

 " ְלֵעָׂשו  וגם כדברי המדרש שדברי יעקב  ַעד מפלתו, 
ֶאל־ֲאֶׁשר ֵׂשִעיָרה־ָאֹבא  יֲאדִֹני   " " בזמן  ְוָעלּו  תקיימו 

ֶאת ִלְׁשּפֹט  ִצּיֹון  ְּבַהר  לַ ־מֹוִׁשִעים  ְוָהְיָתה  ֵעָׂשו  ה'  ַהר 
סנהדרין  ַהְּמלּוָכה במסכת  הנבואה.  בסוף  שנאמר   "

 " הוא  זה  שעובדיה  ַעל מובא,  ֲאֶׁשר  "  ַהָּבִית־ֹעַבְדָיהּו 
מפני   שברחו  נביאים  בני  מאה  אחאב  בימי  שהציל 

איש במערה וכלכלם  איזבל, והחביא אותם חמישים  
לחם ומים, ובזכות זה זכה לנביאות, ודרש רבי יצחק  
רשעים   שני  בין  הדר  עובדיהו  יבוא  הקב"ה,  "אמר 
בין   שדר  הרשע  עשו  על  וינבא  מעשיהם  למד  ולא 

אבן אולם  מעשיהם".  למד  ולא  צדיקים  עזרא  ־שני 
שם  שהרי  אחאב,  שבימי  עובדיה  הוא  שאין  כתב, 

את  ירא  שהיה  עליו  היה    ה',־נאמר  נביא  היה  ואם 
על הנכבדת  ־נקרא  המעלה  "שהיא  הנבואה  שם 

ַהֶּזה ִלְבֵני  ־ְוָגֻלת ַהֵחלביותר". בנבואת עובדיה נאמר " 
ֲאֶׁשר ַעד־ִיְׂשָרֵאל  ֲאֶׁשר    , ָצְרַפת־ְּכַנֲעִנים  ם  ְירּוָׁשלִַ ְוָגֻלת 

"צרפת היא  ִּבְסָפַרד 'הפותרים':  בשם  ורש"י מפרש   ,"
ע"ז, ספרד תרגם יונתן  המלכות שקוראין פרנצ"א בל 

שבמקרא   צרפת  את  המזהים  יש  אך  אספמיא". 
שבלבנון   ָסָרַפְנד  כעיר  מלכים,  בספר  גם  המוזכרת 
השוכנת בין צור לצידון. גם ספרד נקראה לפנים חצי  
האי האיברי, ואילו ספרד שבספר עובדיה מזוהה עם  

תורכיה,   במערב  כיום  הקטנה,  שבאסיה  אך  ְסַפְרד 
  הודי נקבע שם המקום לדורות. בעקבות הזיהוי הי

  

ְבֵרי ִמים   ּדִ  ַהּיָ
 

ִניֵני ים   אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

 
יל  ֶא  מּוֵאל  ַרּבִ ְנט  ׁשְ ל   ּה בָּ ַר   ַסּלַ ַלִים־ׁשֶ יַ� ,  ְירּוׁשָ ַ�ם  ִהּגִ ְקֵני  ֶאָחד  ּפַ ִפיו  תוֹ לָ ֵא ׁשְ וּ   ָהִעיר  ִמּזִ ִנים: " ּבְ   ִלי   ׁש יֶ   ּבָ

ָאֶמִריָקה ר ,  ּבְ י־ תנַּ גִ ְמ לִ   ֲאׁשֶ ֶדֶרךְ   הֹוְלִכים  ֵאיָנם   ִלּבִ   ְוֵהם   , ֵהם  ָממֹון  ֵליֲ� בַּ   אּוָלם ,  ֹות צְ ְוַהּמִ   ַהּתֹוָרה  ּבְ
ְס   ילַ ֵא   ׁשֹוְלִחים  ם ִמּכַ ֵדי  ּפָ ִזְקנּוִתי  ינִ ֵד ֲ� ְס לִ   ּכְ א.  ּבְ ר  ִאם   ינִ ַפ ְק נוֹ   יבִּ לִּ ׁשֶ   ֶאּלָ ּתָ ם  ֵלָהנֹות   ִלי  מ0 ְסּפָ ֵכן ,  ִמּכַ ּתָ ּיִ   ׁשֶ

ת  ִחּלּול  ִמּתֹוךְ   ֲאֵליֶהם  ּוָבא ּבָ מּוֵאל  יַרבִּ   ה ַנֲ�נָ ".  ׁשַ " לוֹ   ְוָאַמר  ׁשְ ה  ַ� ֵד וֹ י:  אי  ַאּתָ ַוּדַ י   ּבְ   ָאִבינוּ   ַיֲ�קֹב  ּכִ
וֵ� ֵמ   ֵראיָ ִהְת  ֵני  ַרק  ׂשָ ּבּוד   ת ִמְצוַ   ִמּפְ ָהְיָתה  ָאב־ּכִ ִ ַר   ְמָפֵרׁש   ְוֵכן,  וֹ לּ   ׁשֶ ָ�ה  י" ׁשּ ׁשָ ּבְ ָרָאה  ׁשֶ   ֶאת  ַיֲ�קֹב  ׁשֶ

א  ָרֵחל ֵני,  ּוָבָכה  קֹולוֹ   ֶאת   ָנׂשָ ָהיוּ   ִמּפְ א  זיַפ לִ ֱא ׁשֶ   רְלַאַח   ֵריָקִנּיֹות   ָיָדיו  ׁשֶ ִמְצוַ   ְלהֹוְרגוֹ   ּבָ ,  וׂשָ ֵ�   ָאִביו  ת ּבְ
ל  לוֹ   ָנַתן  ֲ�קֹבְויַ  ֶ   הַמ   ּכָ ָידוֹ ׁשּ י  ּבְ ֵמת   ָחׁשּוב  ֶהָ�ִני  ּכִ ים  ְונֹוַתר,  ּכְ ַחּיִ יר   ַיֲ�קֹב  ַ�ל  ָהָיה  ְוִלְכאֹוָרה.  ּבַ   ְלַהְסּבִ

ֵאין  ֶלֱאִליַפז מַֹ�   לוֹ   ׁשֶ קֹול   ִלׁשְ הּוא  ָאִביו  ּבְ ׁשֶ ה  ּכְ מוֹ   ֲחמּוָרה  ֲ�ֵבָרה  ַלֲ�בֹר  ָ�ָליו  ְמַצּוֶ א   ,ְרִציָחה  ּכְ   ֶאּלָ
ֲ�קֹבׁשֶ  ם  זֱאִליַפ   ֶאת   ִלְמֹנַ�   ָרָצה  לֹא  ּיַ ַקּיֵ ּבּוד  ת ִמְצוַ   ִמּלְ ֵני,  ָאב־ ּכִ ָרָצה  ִמּפְ ְהֶיה  ׁשֶ ּתִ   ה וָ צְ ִמ   ְלָפחֹות   לוֹ   ׁשֶ

ה  ְוַאף.  ָראּוי כָּ   ַאַחת ֶניךָ   ְוִאם,  ָאִבינוּ   ַיֲ�קֹב  בֹות ְק ִע בְּ   ָלֶלֶכת   ָצִריךְ   ַאּתָ בּוִקים  ּבָ ִמְצוַ   ֲ�ַדִין  ּדְ ּבוּ   תּבְ ,  ָאב־ד ּכִ
ְצָוה ֶאת   םְלַקיֵּ   ם ֶה ֵמ  עְמנַ ּתִ   ַאל  דֹוָלה  ַהּמִ ה  ל וֹ ְוָיכ וֹ זּ ַה  ַהּגְ ׁש   ַאּתָ ּמֵ ּתַ ֵדי   םּפָ ְס כַ בְּ  ְלִהׁשְ   ".  ְצָוהּמִ בַּ  ָתםוֹ כּ זַ לְ   ּכְ
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ַ�ם  ֲאלוּ ׁשָ  י  ֶאת   ּפַ ן  ,עֶואלֶּ ִמ   רבֶּ ־ ּדֹב  ַרּבִ א'ַקּדִ   ָבא'ַהּסָ   ּבֶ " ֵמרּוִז'ין  יׁשָ ָמָרא  ָאנוּ   מֹוְצִאים  ַמּדּוַ� :  ּגְ י ,  ּבַ   ּכִ
יִדים  ם ייִּ ִר כְ נָּ ַה  ּבּוד  ַ�ל  ַמְקּפִ ר  ֵמ   רֵת וֹ י  ָאב־ ּכִ ֵניֲאׁשֶ ָרֵאל  ּבְ ֵני ׁשֶ : " ְוַנֲ�נוּ "?  ִיׂשְ   ְוָגְמרוּ   ִנְמנוּ   ,ל" ֲחזַ   ָאְמרוּ ִמּפְ

ּטֹוב ּלֹא  ָלָאָדם  לוֹ   ׁשֶ ְבָרא  ִנְבָרא  ׁשֶ ּנִ ֶ ן־ְוִאם ,  ִמׁשּ יר  הּוִדיַהיְּ   ֵאין  ּכֵ .  עֹוָלם לָ   הוּ יאוּ בִ ֱה ׁשֶ   ְלהֹוָריו  הטֹובָ   ַמּכִ
ְכִרי  לצֶ ֵא   אּוָלם ָבר  ַהּנָ י,  ךְ ֶפ ְלֵה   ַהּדָ ְבָרא  לוֹ   טֹוב  ּכִ ּנִ ּלֹ   ׁשֶ ֶ ד ֶאת לְ   הּוא נֹוֶטה   ְוָלֵכן, ִנְבָרא  אִמׁשּ   "/ ָאִביו ־ַכּבֵ
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יעוּ   נוֹ ּובְ   ָאב ַ�ם  ִהּגִ ִפיֶהם  ָלהֵא ׁשְ וּ   ׁש " ִאי  זֹוןֲח ַה   ֶאל  ּפַ ל  ּה ָת ׁשָ לְ ח0   בֶק ֵ� .  ּבְ   ִלְמנּוָחה   קּוָקהזְּ ַה   םֵא ָה   ׁשֶ
ֶ ְממ0  ׁש ,  ֶכת ׁשּ ּקֵ ן   ּבִ ַמד   ַהּבֵ ּלָ יָבה   ׁשֶ יׁשִ ַלִים   ּבִ ירּוׁשָ ָסמּוךְ   קַר בְּ   ִלְבֵני  ַלֲ�בֹר  ּבִ ֵדי ,  הֹוָריו  ִלְמגּוֵרי  ּבְ ּיּוַכל   ּכְ   ׁשֶ
ִית   ַ� ְלַסיֵּ  ּבַ ָבר  ָטַ�ן  ָהָאב  אּוָלם ,  הֹוָריו  יִמיןלִ   דמֹ ֲ� לַ וְ   ּבַ ַהּדָ ּטּול   לוֹ   ִיְגרֹם  ׁשֶ ְלַמד   לוֹ   ְוָ�ִדיף  ּתֹוָרה־ ּבִ ּיִ   ׁשֶ

ַהְתָמָדה יָבהיְ בַּ   ּבְ ַלִים   ׁשִ ירּוׁשָ בּוַ�   ֶזה   ָהָיה .  ּבִ ׁשְ ִטיַרת   ִלְפֵני  םיִ ּכִ ִהְרֵהר  ּוְלַאַחר ,  ִאיׁש ־זֹוןֲח ַה   ּפְ   ְמַ�ט   ׁשֶ
ִאי"ׁש    ָאַמר ְנךָ : " ָאבלָ ַהֲחזֹון  ֵני,  צֹוֵדק  ּבִ ם   ִמּפְ ּגַ יָבהיְ ־ רחוּ בַּ   ׁשֶ ְצַות  ִמ   רטוּ ּפָ   ֵאינוֹ   ׁשִ ּבּודּמִ ד ",  םֵא ־ ּכִ   ּוִמּיָ

ַלח  ה' ׁשֶ   אֹוָתם  ךְ ּוֵבַר   הֹוִסיף ן  ִיְצָטֵרךְ   לֹא ָכְך  וְ ,  הָמ לֵ ׁשְ   ְרפּוָאה  ֵאםלָ   ִיׁשְ ל   ַהּבֵ ִביָלּה   ּתֹוָרתוֹ   ֶאת   ְלַבּטֵ ׁשְ .  ּבִ
ן,   ַהּבֵ ר  ִסּפֵ יְלָיִמים  ה  ָאִביו  ּכִ ָ ל  ִהְתַקׁשּ ה  ְלַקּבֵ ִחּלָ ַסק  ֶאת   ּתְ ינוֹ ־ ּפְ ל  ּדִ ה  ,ׁש " ִאי  זֹוןֲח ַה   ׁשֶ ַח   ְוִנּסָ   ְלִהְתַוּכֵ

ים לֹא  הּוא  ַאךְ , ְוׁשּוב ׁשּוב  ּמוֹ ִע  ן  ,ּמוֹ ִע  ִהְסּכִ ֱאֶמת  ָ�ַבר  ְוַהּבֵ ֵדי  הֹוָריו ְלַיד  ִלְלמֹד  ּבֶ ּיּוַכל  ּכְ   . ם ׁשָ ּמְ ְלׁשַ   ׁשֶ
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י א    ְיהּוָדה  המֹ לֹ ׁשְ   ַרּבִ ַ�לֵמֵרְיׁשָ ל  ," ֶלֶחם עִֹני "   ּבַ ַ�ם   ִקּבֵ י  ֵמָאִביו  הֹוָרָאה  ּפַ   יֹום   יִמּדֵ   ְמַ�ט   ָלנּוַח   ָ�ָליו   ּכִ
ת   ִלְפֵני ִפּלַ ְנָחה  ּתְ ֵדי,  ַהּמִ ק  ּכְ דֹוָלה  תוֹ יָ� יגִ ִמ   ְמַ�ט  ְלִהְתַחּזֵ ִלּמּוד  ַהּגְ ה  ַיֲ�מֹד  ֶטֶרם  ַהּתֹוָרה  ּבְ ְתִפּלָ   ִלְפֵני   ּבִ
יד,  הֹוָרַאת ָאִביו  ֵמָאז וּ .  קֹונוֹ  ל   ךְ כָּ ־ַ�ל   ִהְקּפִ ֵחֶלק,  ָיָמיו־ּכָ ְצוַ   ּכְ ּבּוד  ת ִמּמִ ַ�ם.  ָאב ־ ּכִ ר ,  ּפַ ֲאׁשֶ   לוֹ   נֹוְתרוּ   ּכַ
ּקֹות  ַרק ה  ַ�ד  ְספּורֹות   ּדַ ִפּלָ ַכב ךְ לַ ָה , ַהּתְ ה ַד כְּ   ְוׁשָ ֵדי  ַרק ַאַחת  ּקָ ֲ�ֶלה  ּכְ ּיַ ָידוֹ   ׁשֶ   .  ָאִביו  הֹוָרַאת  ֶאת םְלַקיֵּ   ּבְ
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י יַבת   רֹאׁש ,  ַהּכֵֹהן  יבִ צְ   ַאְבָרָהם  ַרּבִ יֵר וּ   ַאֲהרֹן  דֹת ּתֹולְ   ְיׁשִ ּקִ ַלִים  יִמּיַ ח0   גֵה וֹ נ ָהָיה    ,ְירּוׁשָ   ּוִרים ְוִהדּ   ְמרֹות ּבְ
ים ל   ַרּבִ ּבֵ ּקִ ל  אּוָלם ,  ַ�ְצמוֹ ־ַ�ל   ׁשֶ ָבר  ִנְזַהר  ָיָמיו־ ּכָ ַהּדָ ּבֹון   ַ�ל  ִיְהֶיה  לֹא  ׁשֶ ֶדֶרךְ .  ֲאֵחִרים  ֶחׁשְ ָלל   ּבְ   ּכְ

ל ּדֵ ּתַ ַנת   ַאךְ ,  ָברַהּדָ ־ֶאת  יַ� ְלַהְצנִ   ִהׁשְ ׁשְ ט  הֹוָריו  ַ�ל  ת לוּ בֵ ֲא ָה   ּבִ ּלֵ ָברְמַ�ט    ִהְתּבַ ּתֹוֵקק ֵמַחד  .  ַהּדָ   ִהׁשְ
ת   יִמּדֵ   ְלַמְפִטיר  תַלֲ�לוֹ  ּבָ ִמְנַה   טֹוב־ְויֹום   ׁשַ ַנת   ד" ַחבַּ   גּכְ ׁשְ ָח   ן וָ יכֵּ   אּוָלם ,  ָהֲאֵבלּות   ּבִ א  ׁש ׁשַ ׁשֶ ּמָ   ָיבֹוא   ׁשֶ
ָבר ּבֹון  ַ�ל  ַהּדָ ִלי  ֶחׁשְ ּלְ ֵבית  ֲאֵחִרים  םִמְתּפַ ֶנֶסת ־ּבְ ל  ּבוֹ   ִריםָ� ׁשְ   ֵמָאהבְּ   ד" ַחבַּ   ַהּכְ ּלֵ ְצָטְרכוּ ,  ִהְתּפַ ּיִ ר   ׁשֶ   ְלַוּתֵ

ְפִטיר  ַ�ל ּנוּ   יֹוֵתר  םלֵּ ְלׁשַ   אוֹ   ַהּמַ ב  ִמּמֶ ה־ ֶאת   ש:ִלְרכֹּ   םָא וֹ ּבְ ים,  ָהֲ�ִלּיָ ת   יִמּדֵ   ִהְקּדִ ּבָ ְ ' לַ   ְוָהַלךְ   ׁשַ לַ ׁשּ   ' ךְ ִטיּבְ
ל ִמים    םׁשָ ,  ִריםָ� ׁשְ   ֵמָאה   ׁשֶ ים  ִניםיָ ִמנְ ִמְתַקּיְ ה  ֵמָהֵנץ  ֵהֵחל   ַרּבִ ַא   ְלַמְפִטיר   הלָ ָ� וְ ,  ַהַחּמָ   ים נִ יָ נְ ּמִ ַה   דַח ּבְ

ִמים ְקּדָ ן   ר ְלַאַח .  ַהּמ0 יַ�   ִמּכֵ ַ�ל   תֶס נֶ כְּ ַה ־יתבֵּ ֶאל    ִהּגִ ְנָיא   ּבַ עּור  סֹרְמ לִ   ַהּתַ ן   רּוְלַאַח   ת ֲחִסידוּ   ׁשִ   ִמּכֵ
ל ּלֵ ִלי  ,ִהְתּפַ ַהּמִ   ִמּבְ ִליםׁשֶ ּלְ י  עוּ ְד יֵ  ְתּפַ ָבר   ּכִ יםּכְ ּכִ עֹות   ִלְפֵני  קּום   ִהׁשְ ּכֹות  ׁשָ ֵדי   ֲאר0   . ְלַמְפִטיר   ת ַלֲ�לוֹ  ּכְ

�  

בֹוד ֶהֱ�ִניק  ָקרְוַהיְ   ַהּכָ י  ׁשֶ י  ְלחֹוְתנוֹ   ךְ אֹוֶיְרבַּ   ַזְלָמן  המֹ לֹ ׁשְ   ַרּבִ ים,  ַוֲחמֹותוֹ   יןִק ְמ ַח רוּ   בּ יְ לֵ   ַרּבִ   ר פֶ ֵס   ְמַהּוִ
ל  ר ָס מוּ  ל.  ׁש ַמּמָ ־ ׁשֶ יו ־ ּכָ ִדיָרה  ֹוֵררִהְתגּ   ַחּיָ ּתוֹ   י הֹוֵר   ת י ְלבֵ   ְסמּוָכה   ּבְ ךְ ,  ִאׁשְ ִנים   לבֵ ִמּיוֹ   ָלהְלַמְע   ּוְבֶמׁשֶ   ׁשָ

ֶהם  ָנַהג   ּוָאיו ִנׂשּ   ֵמָאז בֹוד  ּבָ ב   חֹוְתנוֹ .  ָ�צּום  ּכָ רֹאׁש   ָיׁשַ ְלָחן   ּבְ 0 י  ַהׁשּ ְחּתִ ּפַ ׁשְ ִטיָרתוֹ   רְלַאַח   ְוַאף ,  ַהּמִ   ב ֵסַר   ּפְ
ְמקֹומוֹ   ת בֶ ׁשֶ לָ  ֵני  ּבִ ֶהֱאִריָכה  תוֹ מוֹ ֲח   בֹודכְּ   ִמּפְ ְמַ�ט  ַ�ד  ָיִמים   ׁשֶ ָנה  ֵמָאה  ּכִ ִטיָרָתּה   ר ְלַאַח   ַרק. ׁשָ   ה יָ ָה וְ , ּפְ

ָבר  ֶזה ָ�ׂשֹור  ּכְ יו  ָהַאֲחרֹון  ּבֶ ֵני  ְלַהְפָצרֹות   ַנעִנכְ ,  ְלַחּיָ ב  וֹ ּת ְח ּפַ ִמׁשְ   ּבְ רֹאׁש   ְוָיׁשַ ְלָחן  ּבְ 0   ַרק   זֹאת   ְוַגם,  ַהׁשּ
ּדֹות  ְס�0 ת   ּבִ ּבָ ְלַבד   ְוַחג  ׁשַ ִית   ת יַר וִ ֲא   ֶאת   נוֹ בְּ   ְמָתֵאר  ְוָכךְ .  ּבִ ְדלוּ   ּבוֹ   ַהּבַ " ּגָ יָלִדים  ָאנוּ :  ַדְלנוּ ,  ּכִ ַבִית   ּגָ   ּבוֹ   ּבְ

י ִית   ָראׁשֵ ךְ .  אְבּתָ ְוַס   אבָּ ַס   ָהיוּ   ַהּבַ ֶמׁשֶ ִנים   רֹות ׂשְ ַ�   ּבְ ִבים  ֵהם   ָהיוּ   ׁשָ רֹאׁש   יֹוׁשְ ְלָחן  ּבְ 0 תֹותבְּ   ַהׁשּ ּבָ   ׁשַ
ִית־ ֶאת   ִהְנִהיגוּ   ּוְבֶ�ֶצם,  מֹוֲ�ִדיםּובְ  א.  ַהּבַ יךְ   ַאּבָ ל  ִהְמׁשִ ִנים  ּכָ ָ ד  ת בֶ ׁשֶ לָ   ַהׁשּ ּצַ ִאּלוּ ,  ּבַ   ָצִעיר   ָחָתן  הּוא  ּכְ

ָנה   חֹוְתנוֹ   ִלְפֵני  ָ ׁשּ ֹאֶפן   ְוַאף.  ּוָאיו ִנׂשּ   ר ְלַאַח   ָהִראׁשֹוָנה   ּבַ ּבְ ָ�ה  ָאָדם ־ְלָכל  ֵיׁש   ִטְבִעי   ׁשֶ ֶ ִמ   ּדֵ ַהְנָהַגת  וֹ לּ ׁשּ   ּבְ
ִית  ְפָרט,  ְוַכּדֹוֶמה  ִליָלִדים  ִהְתַיֲחסּות בַּ   ,ַהּבַ א  ּבִ ָהְיָתה  ַאּבָ ָ�ה  וֹ לּ   ׁשֶ רּוָרה  ּדֵ ָכל   ּבְ ָבר־ּבְ עֹוָלם   ֲהֵרי,  ּדָ ּמֵ   ׁשֶ

ַמְענוּ   לֹא  ּנוּ   ׁשָ א  ִנֵהל  ּבוֹ   ָהֹאֶפן   ַ�ל  ָרה ָ� ֶה   ׁשּום  ִמּמֶ ְלָחן־ֶאת  ַסּבָ 0 ְלָחן  ֶאת  ִנֵהל   ְוָכךְ ,  ַהׁשּ 0 י   ַהׁשּ ְחּתִ ּפַ ׁשְ   ַהּמִ
ךְ  ֶמׁשֶ ים  ּבְ לֹש:ִ ָנה  ְוָחֵמׁש   ׁשְ יָלִדים.  ׁשָ ּנֹוְלדוּ   ּכִ ב  ׁשֶ ּצָ ה  ַלּמַ ְבנוּ ,  ַהּזֶ ךְ   ָחׁשַ ּכָ ְבִעי  רֶד ּסֵ ַה   הּוא   ׁשֶ   ְוָכךְ   ַהּטִ

ל  ִמְתַנֵהל ִית   ּכָ ָרֵאלבְּ   ּבַ ְרנּו    ְלַאַחר  ַרק  ַאךְ ,  ִיׂשְ ּגַ ִהְתּבַ ֵאיזוֹ   ֵהַבּנוּ ׁשֶ ֶחֶדת   ֲאִויָרה  ּבְ ַדְלנוּ   ְמי0   ָסֵפק   ֵאין.  ּגָ
י ִלּבִ י,  ּבְ ָבר  ּכִ ַרׁש   ַהּדָ א   ּדָ ים־ַ�ל   ּכֹחֹות   ֵמַאּבָ ּיִ ֲהֵרי ,  ֱאנֹוׁשִ ָ�ה  ׁשֶ ׁשָ ָהָיה  ּבְ ָבר   ׁשֶ יָבה ־ רֹאׁש   ּכְ   ָוִתיק   ְיׁשִ

ינוּ   ַוֲאָלִפים יו  ְלמֹוָצא  ִהְמּתִ ִביבוֹ ,  ּפִ בוּ   ִמּסְ ָניו  ָיׁשְ ,  יו ָת וֹ דּ כְ נֶ וְ   ְנָכָדיו,  יוָת וֹ לּ כַ וְ   ֲחָתָניו,  ּוִאיםשׂ ַהנְּ   ּוְבנֹוָתיו  ּבָ
ם  ּלָ ב  הּוא  ְוִאּלוּ ,  תוֹ גָ ָה נְ ַה ־ ֶאת   ִלְראֹות   ָרצוּ   ְוכ0 ד־ִמן   יֹוׁשֵ   ֵאילוּ   םֵמ ּתוֹ ּוִמׁשְ   ֵ�לּפַ ְת ִמ   ֲאִני  ַהּיֹום  ְוַ�ד.  ַהּצַ
יִּ   ּכֹחֹות  ים  ים ַנְפׁשִ ִקיַ�  ֲ�צּוִמים ְוגּוָפִנּיִ א  ִהׁשְ ֹאֶפן, ַוֲחמֹותוֹ   יוִמ ָח   דבוֹ כְ בִּ  ַאּבָ יַנת ֱאנֹוׁש   ּבְ ֲ�ֶלה ִמּבִ   ".  ַהּנַ

  

ְזַרח " ֶמׁש ־ַוּיִ ֶ �ל ְוגֹו'לֹו ַהׁשַּ �ךְ  -" ְיֵרכוֹ ־ ְוהּוא צֵֹלַ ְנָהג ּכָ ים לֶצ ֵא  ַהּמִ ּכַ , ַרּבִ רׁשֶ ֶמׁש  ָלֶהם  זֹוַרַחת ֲאׁשֶ ְ   ְוֵהם ַהַהְצָלָחה ׁשֶ ָרָכה ְורֹוִאים ִריםִמְתַ�ׁשּ �ָמָלם ּבְֲ   ,ּבַ
ד ְדָבִרים םָכ ֵר יְ ־ַ�ל צֹוְלִעים ֵהם ִמּיָ ין ַהּנֹוְגִעים ּבִ קֹום ָאָדם ּבֵ י ַ�לֵהם  ּפֹוְסִחים, ַלּמָ ּתֵ ים ׁשְ ִעּפִ ּתֹוָרה ּוְמַזְלְזִלים ַהּסְ  כתב סופר)(7  ְצֹותּמִ ּוַב  ּבַ

  
�םַ יַ�   ּפַ י   ֶאל  ִהּגִ ְלּבִ ם  ֶאָחד   ְיהּוִדי   ם"ַהּמַ ׁשֵ   ּוְבָידוֹ ,  ַיֲ�ֹקב  ּבְ
ַתב   ִחּבּור  ּכָ ֵ ּבַ ֹו  ָרא ְק וּ   ׁשֶ ן.  ַיֲ�ֹקב'  ר אֶמ ּיֹ 'ַו   םׁשּ י   ִעּיֵ ְלּבִ   ם "ַהּמַ

ִחּבּור  הּוא   ְוָרָאה   ּבַ ר   ִמּתֶֹכן  ֵריק   ׁשֶ בגִּ   ְוַהְמַחּבֵ ָבִרים  ּבוֹ   ּבֵ   ּדְ
ל טּות־ ׁשֶ ין  לְלֵ� ִע ,  ָהִאיׁש   ַ�ל  ַרֲחָמנּותוֹ   ִמּתֹוךְ .  ׁשְ ּפֵ   ּבֵ   יּדַ
א   ר ֶפ ַהּסֵ  ּמָ ָבִרים  ּבוֹ   ִיְמָצא   ׁשֶ ל  ּדְ ָ ַל וְ ,  ַטַ�ם־ ׁשֶ   יֹוֵדַ� . "ְואׁשּ

ה  ָנה "?  ַאּתָ י   ּפָ ְלּבִ ר'  ֶאל  ם"ַהּמַ "'ַהְמַחּבֵ ר ,  ִעּקָ �ל ּפַ ְת ִמ   ּבְֵ  
ם  ֲאִני  ֵ ְצָלח   ֵמַהׁשּ ַחְרּתָ   ַהּמ: ּבָ ר ",  ךָ ְר וּ בּ ִח ְל   ׁשֶ ה ַה   ְוַכֲאׁשֶ   ּלָ

ָבָר   ֶנֱהָנה  יךְ ,  יו ִמּדְ י ַה   ִהְמׁשִ ְלּבִ " ְוָאַמר   ם"ּמַ   ֶאת   ֲהֵרי : 
 ֵ ה   םַהׁשּ ת  ֹוָרה ּת ּבַ   מֹוְצִאים  ָאנוּ   ַהּזֶ ָפָרׁשַ ַלח יִּ וַ   ּבְ ,  ׁשְ

ֱאַמר  ּנֶ ה   אּוָלם,  ַיֲ�ֹקב'  'ַוּיֹאֶמר   ׁשֶ   ַיֲ�ֹקב   ָאַמר   לֹא   ְלַמֲ�ׂשֶ
ׁשֵ ,  ָמה וּ א ְמ  ם  ׁשֶ   םּכְ ֶפר ּגַ ּסֵ ה   ּבַ   "7. ָמה וּ א ְמ   ֶנֱאַמר   לֹא   ַהּזֶ

  

  

  
ְל   ד ָח ֶא  ִרים  םוֹ ד ֱא   ֵכי ִמּמַ ְזּכָ ה ּבַ   ַהּמ: ָרׁשָ ם "   הּוא   ּפָ ׁשָ   ח:

יָמִני  ֵמֶאֶרץ ִמיםי  ֵר ְב ּוְבִד ",  ַהּתֵ ב  ַהּיָ מוֹ   ִנְכּתַ   ָמֵלא  ׁשְ
ם" יָמִני   ּיֹובִא   ַ� ֵר   זֱאִליַפ   ַאףְו   ",חּוׁשָ ַהּתֵ ה  ּנֶ   ב ַר .  ְמכ:

אֹון  ְסַ�ְדָיה  יָמן   ִהיא   ן'ּמָ יַ ְל ֶא   'ֶאֶרץ  ְרׁשוֹ ְמָפ   ּגָ   ּתֵ
ְקֵראת ּנִ �ְרִבית  ׁשֶַ ה נִּ ּמַ יַ ־ ֶאל'  ּבְ ַרס  'ּיָ ְע , ְוָכְך ּגָ ֶאת    ץ" ּבֵ ַהּיַ

ְמעֹון   'ׁשִ א  ּנָ ַהּתַ ם  ִמ ִני ָמ י ַהּתֵ ׁשֵ ה  ָהַיָ ׁשֶ יָמן '  מוֹ   ּתֵ   ּכְ
ּמָ  ה   ִצינוּ ׁשֶ ּמָ ָהיוּ   ִאיםנָּ ּתַ   ּכַ ִ ַר   ַאךְ ,  ֶרץָא ָל ־ ִמחּוץ  ׁשֶ   י"ׁשּ

ְרְטנּוָרא   ָהָיה ים  ִר ֲא ָב ְמ ְוַהּבַ ּבְ ָנה  ְמ ִמּתִ   ׁשֶ   ֶאֶרץ ׁשֶ
ָרֵאל ְרֶאה ,  ִיׂשְ '  ְוַכּנִ דּו  יְמִני ִנּקְ מוֹ '  ַהּתִ ֱאַמר   ּכְ ּנֶ   ֵאֶצל   ׁשֶ
ְמׁשֹון ְמִני'  ןַת 'ֲח   ׁשִ יר   ם"ַרְמּבַ ָה ,  ַהּתִ ְמעֹון   ֶאת  ַמְזּכִ   ׁשִ

א   ִני ָמ יַהּתֵ  ַתּנָ ר   ּכְ ְזּכַ ּנִ �ם  ַרק   ׁשֶַ ָנה ּבַ   ַאַחת  ּפַ ׁשְ ֶכת  ּבְ   ּמִ ַמּסֶ
ּכָ   יוּ ָה ְו ,  ָבמֹותיְ  ָ ׁשֶ   בוּ ְת ׁשֶ י   ֶזה ּבָ   ָגה ׁשּ ר   הּוא   ּכִ ְזּכָ ם   מ:   ּגַ

ַמּסֶ  ְכַת   ָהֱאֶמת  אּוָלם,  ְוַתֲ�ִנית  ָיַדִים  ְכּתֹותּבְ ּבִ ד ־ בׁשֶ   ַהּיָ
ָהָיה  ב  ם"ַרְמּבַ ָה   ִלְפֵני   ׁשֶ יֶהן  ִנְכּתַ ּתֵ ׁשְ ם־ ַ�ל  י נִ יְב ּתִ ַה   ּבִ   ׁשֵ

ְבנָ  ְמנָ   תּבַ ְר ָח   ה ּתִ ִעְקבֹות    ה ּתִ יְמִני. ּבְ �ם ַאַחת ַהּתִַ ְוַרק ּפַ
ׁש. ִסּפ  ַנאי ְלִאיׁש ִטּפֵ ם ְלִכּנּוי ּגְ   ּוֵרי ִדְמיֹונֹות, ָהַפְך חּוׁשָ

  

  

ַחץ ֹו ַוּיַ� 
�ֶצר ל ד ַוּיֵ ב ְמֹא� א ַיֲֽ�ֹק� �יָר      (לב, ח) ַוּיִ

בֹות ב   ַהּתֵ ַיֲֽ�ֹק� א  �יָר ַדְרגָּ   תמוֹ ָ� ְט מ:   ַוּיִ ֵני,  ְתִביר   א ּבְ   ִמּפְ
ְתִחּלָ  ּבִ ל  מֹוָראוֹ   ָנַפל ה  ׁשֶ �ל  וׂשָ ֵ�   ׁשֶַ   �ְמַ�ט    ְוָיַרד   ֹקבַיֲ
ת ְרּגַ חֹון  ִמּדַ ּטָ ּלוֹ   ַהּבִ ד   אּוָלם,  ׁשֶ ק  ִהְתַנֵ�ר   ִמּיָ   ְוִהְתַחּזֵ

חֹון ִבּטָ ַר   ה'ּבַ   ּבְ ַבת  ְוָלֵכן,  ךְ ִיְתּבָ ַחץ  ּתֵ   ְטֶ�ֶמת מ:   ַוּיַ�
ַטַ�ם ַהְינוּ ,  ְגִריׁש   ְזָלא ַא   ּבְ ד   ּדְ ּיָ ּמִ ֵרׁש   ׁשֶ ֲח   ֶאת  ּגֵ ָבהַהּמַ   ׁשָ

ּבוֹ   וֹ זּ ַה  א ְוִהְתַמ   ִמּלִ ה'.    ֱאמּוָנה ּבֶ   ּלֵ חֹון ּבַ   דברי יהודה) (ּוִבּטָ
�  

ֲחָסִדים�  ל ַהֽ י ִמּכֹ# ְנּתִ      (לב, יא) ָקֹט�

ְסָפִרים ִקים    ּבִ ּיָ ַבתְמד: י  ּתֵ ְנּתִ ְטֶ�ֶמת    ָקֹט) ַטַ�ם מ:   ּבְ
ָפִרים  ְרִביִעי  ַהּסְ רֹב  ּבְ ַאְך  ַטַ�ם  ִהיא ,  .  ְגִריׁש   ְזָלא ַא   ּבְ
ֵכן ֵני ִל   ִנְפָלא   ֶרֶמז  ִלְמצֹא   ְוִיּתָ �   ׁשְָ י  ִמיםַהּטְ ּכִ ֵניֶהם ,    ׁשְ

י  ֲחלּוִקים ּתֵ ׁשְ עֹות  ּבִ ַנת  ְדָרׁש ּמִ ּבַ   ַהּדֵ   ַיֲ�ֹקב   ְלַכּוָ
ֵאּלּו,   ְדָבִרים  �ֹקב  ָאַמר   ַחד ּבֲִ ּיַ ַדאי   ֵאיִני ָסַבר    ׁשֶ   ְלָכל   ּכְ

ֵני ,  ְוָהֱאֶמת  ַהֲחָסִדים �ֹקב  ִמּפְֲ ּיַ ָחה  ָזָכה   ׁשֶ ּגָ   ְלַהׁשְ
ֶחֶדת רֹום  ְמי: זְ   ִמּמָ   ָסִדים ֲח ַל   ְוָזָכה   ָלָבן  ֵאֶצל  ְמגּוָריו   ַמןּבִ

ַדאי   ֵאיִני   ָאַמר   ְוָלֵכן,  יםּבִ ַר  ַדאי  ָאַמר   ְוַחד ;  ּכְ ,  ֲאִני   ּכְ
ֲהֵרי   י   ןָב ָל   ִעםׁשֶ ְרּתִ י  ִמְצֹות  ג"ְוַתְריַ   ּגַ ַמְרּתִ   ְוָלֵכן   ׁשָ

ַדאי  �ם.  ֲאִני   ּכְַ ל   ְנִעיָמה ּבִ   הּוא   ׁש י ִר גְ   ְזָלא ַא   ְוַהּטַ   ׁשֶ
ֵאָלה  ַדאי   לֹא   ַהִאם  ַהְינוּ ּדְ ,  ׁשְ ר   ַאֲחֵרי?  ֲאִני  ּכְ   ֲאׁשֶ
ַמְקִלי  י   ּבְ ן־ ֶאת  ָ�ַבְרּתִ ְרּדֵ י   ַהּיַ ְמּתִ י  י נַ ּפָ ־ ַ�ל  ךָ ִיְרָאְת   ְוׂשַ   ּכִ

ֱאמּוָנה  י   ּבֶ �ם.  קֹוִני ־ ֶאת  ָ�ַבְדּתִַ   הּואי  ִביִע ְר   ְוַהּטַ
ִניחּוָתא  ַהְינוּ ,  ּבְ ַדאי   ֵאיִני   ּדְ י   ּכְ ל  ְוָקטְֹנּתִ   ַהֲחָסִדים ־ ִמּכָ

ל ֲהֵרי ,  ָהֱאֶמת־ ּוִמּכָ י  ַמְקִליִעם    ַרק   ׁשֶ �ַבְרּתִָ  
ן־ ֶאת ְרּדֵ ה   ַהּיַ ֵני   ָהִייִתי   ְוַ�ּתָ ֵאיִני  ְוַאף,  ַמֲחנֹות  ִלׁשְ   ׁשֶ

ַדאי  ׁש ,  ּכְ יֵלִני   ֲאִני   ְמַבּקֵ     ששים אלף)(.  ו ׂשָ ֵ�   ד ִמיַּ   ָנא   ַהּצִ

ׁש  ְדּגָ  מ:
 

 ח ּלָ מ: ְמ 

  ◌ִ 

ְטָ�ם    מ:
 


