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ה ּבֹא ֶאל ־ ֶאלה' ַוּיֹאֶמר   ֶ�ְרעֹה ־מֹש    י, א)( ּפַ

י  ל ֶא  יעוּ   ִמּוֹוְרָקא  קִיְצָח   ַרּבִ ֶהם ,  יםנִ יָּ צ� ְמ   ִריםחוּ בַּ   י נֵ ׁשְ   ִהּגִ רוּ   ּבָ ּבְ דֹות   ּדִ .  ְלִבּתוֹ   ִנְכּבָ
ׁש  ּקֵ י  ּבִ ם־ ַ!ל  ִלְתהֹות  ָהַרּבִ ַאל,  ַקְנַקּנָ ת   ַמִהי: " ָהִראׁשֹון  ֶאת   ְוׁשָ ָרׁשַ בּוַ!   ּפָ ָ "?  ַהׁשּ

הַה  ע  ּלָ ֵאָלה   ִנְפּגַ ְ ׁשּוָטה  ֵמַהׁשּ י  ָהִייִתי   ָסבּור : " ְוֵהִגיב,  ַהּפְ ָהַרּבִ   ַ!ל  אֹוִתי  ִיְבַחן   ׁשֶ
ְלּפּול   ַ!ל  אוֹ   ָמָרא גְּ בַּ   ה ָקׁשָ   ְגָיהס�  ן'  תצוֹ 'ְק בִּ   ּפִ י   יִתי ֶהֱ!לֵ   ְולֹא,  ַהֹחש+ֶ ַדְעּתִ   ּבְ
יׁשֶ  ׁשּוָטה  ּכֹה  ָלהֵא ׁשְ   ינִ לֵ ָא ׁשְ יִ   ָהַרּבִ ינֹוק  ּפְ ַהּתִ ָא   ׁשֶ ַתק".  לִנׁשְ י  ׁשָ   ְוִהְזִמין ,  ָהַרּבִ

חּור  ֶאת ִני  ַהּבָ ֵ ם.  ַהׁשּ הַה   ּגַ ַאל   ּלָ ת   ַמִהי  ִנׁשְ ָרׁשַ בּוַ!   ּפָ ָ יבהּוא  וְ ,  ַהׁשּ ת: " ֵהׁשִ ָרׁשַ   ּפָ
ַמח".  אּבֹ  י  ׂשָ " ַאלְוׁשָ   ָהַרּבִ ה  יֹוֵדַ! :  ְרעֹה'־ לֶא   א'ּבֹ   ֶנֱאַמר  ּוַ! ַמדּ   ַאּתָ   'ֵלךְ   ְולֹא,  ּפַ
ְרעֹה'־ ל ֶא  ַה "? ּפַ ה ּוְכׁשֶ ַתק   ּלָ בֹוד־ִיְרַאת ִמּתֹוךְ  ׁשָ י  לוֹ   ֵהִאיר , ּכָ ִנים   ָהַרּבִ יר ּפָ :  ְוִהְסּבִ
בָּ ַה "  ה  ָאַמר  ה" ּקָ ְרעֹה'־ ל ֶא   א'ּבֹ   נוּ ַרבֵּ   ְלמֹש+ֶ יָון,  יּמִ ִע   ַיַחד  ּפַ ּמֹ   ּכֵ   ָרָצה   לֹא  הש+ֶ ׁשֶ

בָּ ַה ׁשֶ   ַ!ד  ְלַפְרעֹה  ת ָלֶלכֶ  ִעם'  ַיְבִטיחוֹ   ה" ּקָ ֶאְהֶיה  ר  ־ ְוָאֹנִכי  ֲאׁשֶ ְוהֹוֵריִתיָך  יָך  ּפִ
ר  ַדּבֵ ַחר  ּובוֹ ".  ַיַחד  ֲהִליָכה, בַּ אּבֹ   ׁשֹוןלְ בִּ   לוֹ   ָאַמר ְוָלֵכן, 'ּתְ י  ּבָ ָחָתן  ָהַרּבִ   .  ְלִבּתוֹ   ּכְ

�  

ָבֵנינּו ּוִבְב  ְנָ#ֵרינּו ּוִבְזֵקֵנינּו ֵנֵלְך ּבְ   ) י, ט(נֹוֵתנּו ּבִ

א ,  ז'יבֶ נִ וֹ ּפ ִמ ָהַרב   ַ!ם  ָנׂשָ ָבִרים   ּפַ יבּות  ּדְ ֲחׁשִ הֹור   ַהִחּנּוךְ   ּבַ ֶד   ַהּטָ ָרֵאל   ֶרךְ ּבְ   ִיׂשְ
" ְוָאַמר,  ָבאָס  תֹום :  ֵאין  ִמי   הּוא ,  ֲאֵליֶכם־ְולֹא   ָ!ֵלינוּ ־לֹא   ַהּיָ   ְוַאף .  הֹוִרים  לוֹ   ׁשֶ
ָרֵאל   םַ!  לו    ָיתֹום   ִנְקָרא  ִיׂשְ ֵאין  ׁשֶ ל־ ַ!ל  ַהחֹוָבה  ֶטֶלת וּ מ   ְוָלֵכן ,  ִניםבָּ ּכְ   ָאָדם  ּכָ

ָרֵאל ׂשְ ךְ   ִמּיִ ָניו   ְלַחּנֵ ֶדֶרךְ ּוְבנֹוָתיו   ּבָ   ָחִליָלה"2   ָיתֹום   ַ!ם  ְהֶיהנִ   לֹאָכְך  וְ , ַהּתֹוָרה  ּבְ
�  

ירּו ַל    )  י, יז ( יֶכםֵק ֱאלֹ   ה'ְוַהְעּתִ

י  ַ!ם  ִמּנֹוְבַהְרּדוֹ   ה'ן ֶפ יָ   ַאְבָרָהם   ַרּבִ ּפַ ר  ּקֵ ּבִ יֵאֶצל  ק  ְטֶמ   יֹוֵאל   ַרּבִ יָחתוֹ ,  רִמּסַ   ּוְבׂשִ
ר י  ַ!ל  ִנְפָלא  רוּ ִסּפ   לוֹ   ִסּפֵ ְנט  לְנּדְ ז�   ֵסף יוֹ   ַרּבִ ּלַ ה    ִמּסַ ּמָ ּנּו ְלֵמִדים ּכַ יד ִמּמֶ   ַ!ל   ִהְקּפִ
ת  ַ!ם.  ָהֱאֶמת  ִמּדַ יַ!   ּפַ ְלִמיָדיו  ד ָח ֶא ֵמ   ב ִמְכּתָ   ֵאָליו   ִהּגִ ה,  ִמּתַ ׁשָ ַבּקָ ירְלַה   ּבְ   ְעּתִ
ֲ!ב ׁש .  תוֹ יָ ְע ַר   ּורּבַ ּקֵ י   ּבִ ׁשוֹ ל  ּדְ נְ ז�   יֹוֵסף   ַרּבִ ּמְ ׁשַ יב  ִמּמְ ְלִמיד  ְלָהׁשִ י,  ַלּתַ ךְ   ָאְמָנם   ּכִ   ּכָ
ה  הּוא  יר  ַמְפִציר  ְוהּוא ,  עֹוׂשֶ ְתִפלּ   ּוַמְעּתִ ׁש   אּוָלם,  ּה ְלַמֲ!נָ ֹוָתיו  ּבִ ּמֵ   ב ַת כָּ   ַהְמׁשַ

בּמִ בַּ  ֶדֶרךְ   ְכּתָ בֹוד  ּבְ לִ   'ֲאַנְחנוּ   ּכָ ּלְ ָ!ָליו,    ם ּתֹ ַלְח   לְנּדְ ז�   יֹוֵסף  יַרבִּ   בֵסַר .  ים'ִמְתּפַ
ֵני ֵאין  'ִמּפְ ֲהֵרי,  ֱאֶמת   ֶזה  ׁשֶ ל  'ֲאִני'  ׁשֶ ּלֵ   ׁשֹון לְ בִּ   'ָאנּו'  ְולֹא ,  ָיִחיד  ׁשֹוןלְ בִּ   ִמְתּפַ
ים ם".  ַרּבִ ּיֵ ּסִ ׁשֶ י  ּכְ ר    ה'ן ֶפ יָ   ַאְבָרָהם  ַרּבִ ּפּור  ֶאתְלַסּפֵ ָאְזנֵ   ַהּסִ י  יּבְ ,  רְטֶמ ִמּסַ   ָהַרּבִ
ה: " ָאַמר ּמָ ר  ּכַ ָרָכיו   ִלְלמֹד  ֶאְפׁשָ ל  ִמּדְ יק  אֹותוֹ   ׁשֶ ּכֹה ,  ַצּדִ ק ׁשֶ ְקּדֵ ִמּדַ   ּדִ   ָהֱאֶמת תּבְ

ר  ַאף ֶאְפׁשָ י   לֹוַמרָהָיה    ׁשֶ ָבר   ּכִ ב  ַהּדָ ּפּור  עַמ ׁשֵ לְ ".  ֲ!ָנָוה  ׁשֹוןלְ בִּ   ִנְכּתַ   ֵהִגיב   ַהּסִ
י  ָברַה   ן" ָהַרְמבַּ   ַדַ!ת לְ   ֲהֵרי,  נוּ : " ְוָאַמר  ָהַרּבִ ֶקר  הּוא  ּדָ מּור  ׁשֶ י,  ּגָ ל  ּכִ ּלֵ   ָיִחיד  ִמְתּפַ

ים  ׁשֹוןלְ בִּ   ׁש ּמֵ ּתַ ׁשְ ְלִה   לוֹ   ֵאין י  ָטַרח".  ַרּבִ   קֹור ְמ   ֶאת   רּתֵ ַא לְ   ֹות בּ ַר   ַאְבָרָהם  ַרּבִ
ְבֵרי ִנים  רְלַאַח   ְוַרק,  ן" ָהַרְמבַּ   ּדִ ְדָבָר   אוֹ צָ ְמ   ׁשָ סּוקבַּ   יוּבִ ה"   ּפָ א  ְוַ!ּתָ אִתי   ָנא  ׂשָ   ַחּטָ

ַ!ם   ַאךְ  ירוּ   ַהּפַ ה"  ַלה' ֱאלֵֹקיֶכם  ְוַהְעּתִ ָרׁשָ ּפָ ּבַ ְרעֹה,  ׁשֶ ּפַ ירּו'  ָאַמר   ׁשֶ   ׁשֹוןלְ   'ְוַהְעּתִ
ֶדֶרךְ   יםבִּ ַר  ַדע   ַאף , רָס מוּ  ּבְ ּיָ יר  הּוא ְלַבּדוֹ   ה ש+ֶ ּמֹ ׁשֶ   ׁשֶ ְעּתִ ה , ַהּמַ   ׁשֹון לְ בִּ   ָאַמר ּומֹש+ֶ

י ּתַ ְע ְוַה '  ָיִחיד י ', " ְרּתִ ר  לֹא  ּכִ ּלֹא ,  יםבִּ ַר   ׁשֹוןלְ בִּ  המֹש+ֶ  ְיַדּבֵ ֶקר   יֹוִציא  ׁשֶ יו  ׁשֶ   ".  ִמּפִ
�  

  ) יג, ט(ָיְדָך ־ ְוָהָיה ְלָך ְלאֹות ַ#ל

ת  ּדַ ְס!� בַּ   ּבִ ִעיר  ֶנְכּדוֹ   ב ׁשַ יָ ,  קֶֹדׁש ־ ת ׁשַ ל  ַהּצָ י   ׁשֶ ָרֵאל  ַרּבִ ְך  טוֹ ׁשְ ְר ּפֶ קוּ   ִניָסן  ִיׂשְ
ַ!ל  אוֶ ֶק א ּמַ ִמ  ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות "   ּבַ ן  ָ!ִניׁשְ ֵלי   ֶאת   ְוִנְעַנע,  ְלָחנוֹ ׁש�   ַ!ל"  אָמ ֲח ּפַ ־ ּבֶ   ּכְ

ּפֹות ,  ָהֲאִכיָלה ה  ,ת וֹ גלֵ זְ ּמַ ַה וְ   ַהּכַ " ֶזה בָּ   ֶזה  אֹוָתם  ְוִהּכָ נִ   ַמעׁשְ .  ָנה",  יּבְ   ֵאָליו   ּפָ
" בּסָ ַה  ימֹות ,  ין  ֵאּלוּ ,  אֹות   ָלנוּ   ׁש יֵ   ַהֹחל  ּבִ ִפּלִ ל   ּתְ ל   ָיד־ׁשֶ ַ!ל    ֲאָבל.  רֹאׁש ־ְוׁשֶ

בַּ  ַהְינוּ ,  ָיְדָך'־ַ!ל   ְלאֹות   ְלךָ   'ְוָהָיה  רֶנֱאַמ   קֶֹדׁש ־ ת ׁשַ   ָהאֹות  ְלךָ   ִיְהֶיה  ֶזה  ָיְדךָ ־ ַ!ל  ּדְ
ּלֹא  ַטְלֵטל   ׁשֶ ְקֶצה  ֵפקְס בִּ  ר בָ ּדָ   דיָּ בַּ ּתְ א ,  מ� ְזּכֹר  ֶאּלָ י   ּתִ   "2  ָקדֹוׁש ַהּיֹום ַלֲאדֵֹנינוּ ־ּכִ

  
ר  ַסּפֵ ּתְ ב(  ּוְלַמַ#ן  ְתבוּ   -  )י,  ֲ!ֵלי  ּכָ ַהּתֹוָספֹות  ּבַ

ַהכַּ  ִסּפּור  ָנהוָּ ׁשֶ ָבִרים  ּבְ ת ַמ   ַ!ל  ַהּדְ ,  ה ְרּבֶ ַא ָה   ּכַ
ֶרךְ  ַהּדֶ ִפיָ!ֶליָה,    רּפֵ ְלַס   ׁשֶ נֶּ   ּכְ יֹוֵאל   ֱאַמר ׁשֶ ַ!ל   ּבְ
ה רוּ   ָ!ֶליָה   ָהַאְרּבֶ ַסּפֵ ִלְבֵניֶהם   ּוְבֵניֶכם   ִלְבֵניֶכם 
ַבת  ׁשֶ ,  ֶזהלָ   זֶמ ְוֶר .  ַאֵחר   ְלדֹור  ּוְבֵניֶהם רּתֵ ַסּפֵ ,  ּתְ

ה ִהיא   ִגיַמְטִרּיָ ה ַוֲחָגִבים ּבְ ת ַאְרּבֶ ַמּכַ  ) מגדנות(. ּבְ
�  

ַפְרעֹה  ֵני  ּפְ ֵמֵאת  ֹאָתם  יא(  ַוְיָגֶרׁש  מּוָבא   -  )י, 
ְדָרׁש  ּמִ י,  ּבַ ּמִ ֵרׁש   ׁשֶ ּגֵ ה  ֶאת   ׁשֶ ֵמֵאת   ְוַאֲהרֹן  מֹש+ֶ

ֵני  ְרעֹה  ּפְ ְלָ#   היָ ָה ,  ּפַ ן  ם ּבִ ָהָיה,  עֹורבְּ ־ ּבֶ יֹוֲ!צוֹ   ׁשֶ
ע ל   ָהָרׁשָ ְרעֹה  ׁשֶ י ,  ֶזהלָ   ז ֶמ ְוֶר .  ּפַ ָראׁשֵ בֹות  ׁשֶ ַהּתֵ

ה ֵהם ,ְרעֹהַפ   ֵניּפְ  ִגיַמְטִרּיָ ְלָ#ם ֶזהוּ   ּבְ  )שם(. ּבִ
�  

מֹהּו  ־לֹא  ה ּכָ ה  -  )י, יד(ָהָיה ֵכן ַאְרּבֶ ִגיַמְטִרּיָ ,  400  ּבְ
ָהיוּ   י נִ בֵ אוּ ְר   ַיְלקּוט   ִדְבֵרי כְּ  ם    ׁשֶ ַאְך  ,  ִמיִנים  400ׁשָ
ָהיוּ   מּוָבא הנֶ ּקָ ַה   ֵסֶפרבְּ  ְבָ#הַרק  ׁשֶ  ) שם (. ִמיִנים ׁשִ

�  

ָיִמ  ְבַ#ת  יֶכם ׁשִ ָבּתֵ ּבְ ֵצא  ִיּמָ לֹא  ֹאר  ׂשְ יט(  ים  -   )יב, 
ְבַ#ת ִזים   ָיִמים  ׁשִ י  יֵמ יְ   ַ!ל  ְמַרּמְ ֵהם   ָהָאָדם  ַחּיֵ ׁשֶ

ָנה  ִעיםְב ׁשִ  ְ ַה ,  ׁשָ ְדָך  ַגֲאָוהְל ת  זֶ ְמַרּמֶ   אֹורׂשּ ּוְלַלּמֶ  ,
י   ִמים  ָכלבְּ ּכִ ֵצא   לֹא  לוּ ַהלָּ   ַהּיָ ֲאָוה   ִתּמָ ַהּגַ

יֶכם ָבּתֵ ְלַב   ַהְינוּ ,  ּבְ  )רבי זאב מקאוועל הי"ד(. ְבֶכםּבִ
�  

ְסעּו ְבֵני  ּכָֹתה־ ַוּיִ ָרֵאל ֵמַרְעְמֵסס ס, ב ַת כָּ   -  )יב, לז (  ִיׂשְ
ּמֹ ,  ֵייְח בַּ   נוּ ַרבֵּ  ה ָלֶהם    ִמיד ֶהֱ#   ה ש+ֶ ׁשֶ ְצאוּ   ַחּמָ ּיָ ׁשֶ ּכְ

ַהֲ!ָמַדת  מּוָבא   ָמָרא גְּ ּובַ ,  ֵמַרְעְמֵסס ה   ׁשֶ ַהַחּמָ
ה  ִהיא ָ�לֹש ֵני ,  ָיִמים  ׁשְ אֹותוֹ ׁשֶ   ִמּפְ ָהְלכוּ   ַהּיֹום  ּבְ
ַבת  ִמיל  120 ֲהלַ   ןוָ יְוכֵ ַאַחת,  ־ּבְ ּמַ ינֹוִני   ָאָדם  ךְ ׁשֶ ּבֵ
יֹום ְרָסאֹות  10  הּוא   ּבְ ֵהם   ּפַ ָרֵאל וְ ,  ִמיל  40  ׁשֶ ִיׂשְ
ְרָסאֹות   30  ָאז  ָהְלכוּ  ה   ךְ לַ ֲה ַמ   ּפַ ָ�לֹש ָלֵכן ,  םיִמ יָ   ׁשְ

ה   ֶהֱ!ִמיד המֹש+ֶ ה  ַחּמָ ָ�לֹש  )ורהחנוכת הת(. ָיִמים   ׁשְ
�  

ׁש  ׁשֵ ד   -  )שם (  ֵמאֹות ֶאֶלף ַרְגִלי ־ּכְ ָהיוּ   ְמַלּמֵ ם   ׁשֶ ּלָ ּכ�
י ,  לֶרגֶ   ׁשֹוןלְ   ֲ!ֵליֶהם  ֶנֱאַמר  ְוָלֵכן,  ֱאֶמת  ַאְנׁשֵ
ֲהֵרי י   ׁשֶ ִנינּו ּכִ ֶ ַל ׁשָ  )אמרי אמת(2 ַרְגַלִים  ֵאין  ֶקרׁשּ

�  

רוּ  ּבְ ַתח  -  )יב, מו(  בוֹ ־ְוֶ#ֶצם לֹא ִתׁשְ ָיִחיד   ׁשֹוןלְ בִּ   ּפָ
ִמן ־ִמן   תֹוִציא־א לֹ  ִית  חּוָצה־ַהּבַ ר  ׂשָ ם ,  ַהּבָ ְוִסּיֵ
רוּ   לֹא  ים בִּ ַר   ׁשֹוןלְ בִּ  ּבְ אן.  בוֹ ־ ִתׁשְ ין ּדִ לַ   זֶמ ֶר   ּוִמּכָ

ְלִמייְּ בַּ   ַהּמּוָבא ְוֵאין ,  ׁשֹוֵבר  ר ַאַח   ׁשֹוֵבר   ֵיׁש ,  רּוׁשַ
ַהְינוּ ,  מֹוִציא  ר ַאַח   מֹוִציא  נַ   ּדְ ְברוּ   םיִ ׁשְ ָ ׁשּ ֶאת  ׁשֶ
נַ ,  ִביםַחיָּ   ָהֶ!ֶצם הֹוִציאוּ   ם יִ ּוׁשְ ְוָלֵכן ,  טּוִריםּפְ   ָה ׁשֶ
י  ָיִחידְלׁשֹון  בִּ   תֹוִציא־לֹא   ֶנֱאַמר ִני  ּכִ ֵ ,  רטוּ ּפָ   ַהׁשּ

ים  ׁשֹון לְ בִּ   ֶנֱאַמר   ָהֶ!ֶצם  ְוַ!ל  רוּ לֹא    ַרּבִ ּבְ י ,  ִתׁשְ ּכִ
ֵניֶהם ִבים   ׁשְ ם  ׁשֶ   ךָ ְד ְלַלּמֶ .  ַחּיָ ּבְ   ַהּתֹוָרהּגַ ה ׁשֶ ַ#ל־ּפֶ
לָּ  ְרמּוָזה ְכָתב   ֹוָרהּת ּבַ ּה ּכ� ּבִ  ) הגר"א מווילנא(. ׁשֶ

�  
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ִמְצַרִים  י ּבְ ְלּתִ ר ִהְתַ#ּלַ   ֵאת ֲאׁשֶ

י ָפר,  אןיַ 'בְּ צַ   ַ!ְרִבּיֵ ל  יוּ ָה ,  אןלַ 'וְ כַ   חֹוז ְמ בִּ   ָקָטן  ִניָמ י ּתֵ   ּכְ ִניָנה  ְלָמׁשָ ׁשוּ ִט לְ   ְוִלׁשְ   ָהיוּ   ֵהם.  תרוּ ֲ! בַ וּ   ת ּפְ
ַאף   ֵאּלוּ כָּ ,  ָהיוּ   ּוְסָכִלים  םי ּבּוִר   אּוָלם,  ֲחרּוִצים  ֲאָדָמה־ ְועֹוְבֵדי  צֹאןוָ   רָק בָּ   ילֵ ּדְ גַ ְמ ,  טֹוִבים  ִחיםא לַּ ַפ   ָאְמָנם   ׁשֶ
ִלים  ֵאיָנם  בּתֹ כְ לִ וְ   ִלְקרֹא ּגָ ֵדי  ַ!ד  ת גֶ לֶ ְפ מ�   םָת ימוּ ִמ ְת וּ ,  ְמס� חּוךְ   ּכְ ַפ .  ּגִ יו  ָקָטן  ָיהָה   םָר גוּ ְמ   רּכְ ,  יםְמַ!ּטִ   ַוֲאָנׁשָ

ֶהם  ָהָיה  ְולֹא  ִקי ַה   ֶאָחד   ֲאִפּלוּ   ּבָ ֵרי  ּבָ ִעּקְ ָתם  ּבְ ֵדי  ית ִמ לְ ְס ּמ� ַה   ּדָ .  ּוִמְנֲהֵגיֶהם  םָת לָ ְפ ּתִ   ֵסֶדר  ֶאת   םָד ְלַלּמְ   ּכְ
ָפר ָסמּוְך ַלּכְ ם   ָ!ִני  ְיהּוִדי   ֹוֵרר ִהְתגּ   ּבְ ׁשֵ ל־יׁש בִּ .  יִר זֶ עוֹ   ִיְחָיא   ןבֶּ   ְסַ!ְדָיה  ּבְ ה  ְוֵהיָכן,  ָהָיה  ַמּזָ ּסָ ּנִ לַֹח   ׁשֶ ,  ָיד  ִלׁשְ

ְלטוּ  ֵאָרה   ׁשָ יתוֹ .  תֶר ֶ! גְ ּמִ ַה וְ   ַהּמְ ְחסֹור,  ּוָבנֹות   ָבִנים בְּ   ְמבָֹרךְ   ָהָיה   ּבֵ   רֹואֹות  ֵ!יָניו,  ַבעֶק   ַח ֵר וֹ א ּבֹו    ָהָיה   ְוַהּמַ
ַרֲ!בֹון   ְוָכלֹות ֵני   ּבְ יתוֹ ־ּבְ יָ!ם   ָידוֹ   ְלֵאל   ְוֵאין   ּבֵ ַ!ם,    .ְלהֹוׁשִ ר ּפַ ֲאׁשֶ ל  לוּ כָּ   ּכַ ֵביתוֹ   יןצִּ ּקִ ַה ־ ּכָ ְסַ!ְדָיה    ָיָצא,  ּבְ
יג ִ רּוטֹות   ְלַהׂשּ ֵדי  רּפָ ְס ִמ   ּפְ ָפר  ֶאל  ִנְקַלע  יוָד דוּ נְ בִּ .  ץַח לַ ־ ּוַמִים  ַצר־ם ֶח לֶ   ּכְ ל   ַהּכְ ֵני  ׁשֶ ה  ,  אןיַ 'בְּ צַ   ּבְ   ִהְבִזיק ְוִהּנֵ
מֹחוֹ   נֹוָ!ז  ַרְעיֹון יָמ   יְיהּוֵד   ברֹ כְּ .  ּבְ ִהְתגּ   ןּתֵ ִלי  עּדַ וַ ִהְת ,  יםַ!ְרבִ ִעם ָה   ֹוְררוּ ׁשֶ יר   יתִמ לְ ְס ּמ� ַה   ת ּדָ לַ   ָרצֹון  ּבְ   ְוִהּכִ

יָחּה   ּה יגָ ׂשִ   ֶאת  ר  רֵת וֹ י  טֹוב,  ְוׂשִ ְסְלִמי  ֵמֲאׁשֶ ֶטן  ָאדּוק  מ� ָדה  ִמּבֶ ּקֹות   ּתֹוךְ .  ּוִמּלֵ   ֹותוּ ְלׁשַ   ִהְצִליַח   ְספּורֹות   ּדַ
ל  ַמְרֶאה ְלַ!ְצמוֹ  ת   ִאיׁש   ׁשֶ ְסְלִמי  ּדָ ֱאָמן מ� ק,  ְלָדתוֹ   ַהּנֶ ּפֵ ם  ַ!ל  ְוִהְתּדַ ְלּתָ ל  ּדַ ה  ׁשֶ ּמָ   ִאיׁש . " יםִר ָ! בְ נִ   יםיִּ ִר פְ כַּ   ּכַ

ת ר ",  ֲאִני  ּדָ ים   ְלׁשֹוְמָ!יו  ִסּפֵ ׁשִ ּפְ ִעים  ַהּטִ ְפּתָ " ְוַהמ� ּנֹוַדע   ְוֵכיָון ,  י  ִלי  ׁשֶ ִקיִאים  ֵאיְנֶכם   ּכִ נוּ   ה לָ ְפ ּתִ בַּ   ּבְ ּלָ   ׁשֶ
ַמֲאִמיִנים ִרים  יםיִּ ִמ לְ ְס מ�   ּכְ ׁשֵ ד   ֲאִני   מּוָכן,  ּכְ ים   ֶאת   ֶאְתֶכם   ְלַלּמֵ ּקִ ִטים  ַהח� ּפָ ׁשְ ם   ַאף  ּתּוְכלוּ   ְלַמַ!ן  , ְוַהּמִ   ַאּתֶ

בַּ   ָהֱאלִֹקים  ְלֶחֶסד  ְוִתְזּכוּ   ,יןּדִ כַּ   ִלְנהֹג ְמחוּ   יםיִּ ִר פְ כַּ ַה ".  רֹוִמיםּמְ ׁשֶ ַמע  לְ   ׂשָ ָ!תוֹ ׁשֵ ִדיָבה  ַהּצָ   לֹא   ל לָ כְ וּ ,  ַהּנְ
ם־ַ!ל  לוּ ֶהֱ!  ְעּתָ י  ּדַ ר  ְיהּוִדי  ּכִ ׁשֵ   . ּוְבָ!ְרָמתוֹ  תוֹ חוּ ּקְ פִ בְּ   לׁשֹולָ   םָת אוֹ   ךְ י לִ הוֹ לְ   ַמְצִליַח ר ׁשֶ ֲא , ִלְפֵניֶהם  עֹוֵמד  ּכָ

ר  ָיִמים ה  ִמְסּפָ ָפר  ְסַ!ְדָיה  ָ!ׂשָ ּכְ הּוא,  ּבַ ׁשֶ ד  ּכְ סּוִקים  ִחיםא לַּ ַפ ֶאת ַה   ְמַלּמֵ ַאב  אֹוָתם,  ׁשֹוִנים   ּפְ ְכָלל   ׁשָ   ּבִ
נוּ   ַהּקֶֹדׁש   ֵבי ְת ִמכִּ  ּלָ הּוא   ,ׁשֶ ׁשֶ סּוֵקי   ֵהם  ּלוּ ִא כְּ ֲ!ֵליֶהם    ֲ!ִרים ַמ   ּכְ דוְ ,  םיָא בִ נְ   ּפְ יַצד   אֹוָתם   ִלּמֵ   ִלְכרַֹ!   ּכֵ

ֲחוֹות  ּתַ ְדָבָר   ָ!ׂשוּ   לוּ ְוַהלָּ ,  ּוְלִהׁשְ ְכָבׂשִ   יוּכִ י  ,ֵמֵאָליו  מּוָבן.  ַצְיָתִנים  יםּכִ ְלִמיָדיו'   ָהיוּ   ִאם   ּכִ   ֵאֶצל   ִניםִנְבָח   'ּתַ
ת   ִאיׁש  ְסְלִמי  ּדָ י  םָד מוּ לְ ּתַ   ַ!ל  מ� ִלים  ָהיוּ   ֵהם,  ְסַ!ְדָיה  ִמּפִ ד  הּוא  ן כֵּ ׁשֶ ,  ַאְפִסי  ִצּיּון  ְמַקּבְ ָבִרים   אֹוָתם  ִלּמֵ   ּדְ

ְטִעים ָנה  ִאם  ,מ� ַכּוָ ה  ּבְ ִחּלָ ֵדי   ּתְ ֶהם  תוֹ ּט ׁשַ לְ   ּכְ יָטה  ת ַפ לָ ְח ְוַה   ְיִדיָ!ה   ֹחֶסר  ִמּתֹוךְ   ִאםוְ ,  ּבָ יָטהבְּ   ׁשִ   אּוָלם ,  ׁשִ
ל   רוֹ ִעּקָ  ָבר־ׁשֶ ַ!ְדָיה  ּדָ ּסְ ָרָכה   ָרָאה  ׁשֶ ֲ!ָמלוֹ   ּבְ בּול  ְללֹא   ְוֶהֱ!ִריצּוהוּ   ּבוֹ   ֶהֱאִמינוּ   יםיִּ ִר פְ כַּ ַה וְ   ,ּבַ ָכרוֹ   ֶאת .  ּגְ   ׂשְ

ל  ְסַ!ְדָיה   ָהָיה יָ   ְמַקּבֵ ָהָיה,  ְרָחָבה  ד ּבְ ָפר  יֹוֵצא  ּוְכׁשֶ ָבׂשִ   ֵאָליו  ִהְתַלּווּ   ֵמַהּכְ ל  יםזִּ ְוִע   ם יּכְ ּבֵ ּקִ   יו ינָ ִמ ֲא ּמַ ִמ   ׁשֶ
ה ,  םי ִא ָת ַהּפְ  ּמָ י   ּכַ ּקֵ ים   ׂשַ ִבינֹות,  ֹות ְוִקְטִניּ   ִחּטִ ֵמ   ְלֵביתוֹ   בׁשָ ָהָיה  וְ ,  ָחָלב  ּומּוְצֵרי   ּגְ יעוּ .  ֵלב  ְוטֹוב  ַח ׂשָ   ָיִמים   ִהּגִ

ל  ְלֵביתוֹ   טֹוִבים  ל   ָיִמים ,  ְסַ!ְדָיה  ׁשֶ ַפע   ׁשֶ י  ׁשֶ ְלּתִ ִ ,  ִנְדֶלה  ּבִ דֹוָלה   ָהְיָתה   תיִ בַּ בַּ   ָחה ְמ ְוַהׂשּ   ָהָיה   לֹא   הּוא .  ּגְ
ה  ִלְטרַֹח   ָצִריךְ  ָכל  ּוְבעֹוד ,  ַהְרּבֵ בּוַ!   ְיֵמי  ּבְ ָ יׁש   ָהָיה   ַהׁשּ נּוי  ְזַמּנוֹ   ֶאת   ַמְקּדִ יַ!   היָ ָה ,  ּתֹוָרה  ְלִלּמּוד  ַהּפָ   י ִמּדֵ   ַמּגִ

י  יֹום  ִ ׁשּ ל  ָתם ֱאמּונָ   יֹום ,  ׁשִ ְסְלִמים   ׁשֶ ָבִרים   לְלגֵּ גַ ְמ ,  'רוֹ פָ 'כְּ   ל ֶא ,  ַהּמ� בּוַ!   יִמּדֵ   ָדם ּמְ לַ ּוְמ   יוינָ ִמ ֲא ַמ   ִעם  ּדְ   ׁשָ
ָבִרים ים'  'ּדְ ָדה  אֹוָתם, ֲחָדׁשִ ּבוֹ  ּבָ ךְ   ִמּלִ ֶמׁשֶ בּוַ!   ְימֹות   ּבְ ָ הּוא    ְלֵביתוֹ   ב ְוׁשָ , ַהׁשּ ׁשֶ ֵבדּכְ   . ַרב   ָמזֹוןּובְ   ִמְקֶנהבְּ  ּכָ

ִמים  יִזים   ַהּיָ ה ,  ֶזה  רַאַח   ֶזהבָּ   ָ!ְברוּ   ָהַ!ּלִ ָפר   ֶאל   ע ִנְקלַ ,  ֶאָחד  יֹום.  רבֶ ׁשֶ וָ   ׁשֹד   ְוִהּנֵ ת  ִאיׁש   ַהּכְ י'  ּדָ ,  'ֲאִמּתִ
ָאדּוק  דָח ֶא  אר־ַ!ד   ית ִמ לְ ְס ּמ� ַה   ת ּדָ בַּ   ׁשֶ ֵני  ֶאת   ְלַגּלֹות   םַה ִנְד ְוהּוא    ,ַצּוָ ָפר  ּבְ   ִמי . " םָת יָ! ִר כְ בִ וּ   םָת לָ ְפ ִת בְּ   ַהּכְ

ד ךְ   ִלְנהֹג   ֶאְתֶכם  ִלּמֵ ַאל "?  ּכָ ַזַ!   ׁשָ ִמיִמים   ים יִּ ִר פְ כַּ ַה וְ ,  םּבְ יבוּ   ַהּתְ נוּ   ' היָּ ּקִ ַפ ַה ': " ֵהׁשִ ּלָ יַ!   ֶזה ,  ׁשֶ ּגִ ּמַ   ֵאֵלינוּ   ׁשֶ
י י   יֹום  ִמּדַ ִ ׁשּ ִליַח   ׁשִ ׁשָ ַמִים  ּכְ ָ ד לַ ְמ וּ ,  ִמׁשּ ָידוֹ   נֹוְתָרה   לֹא ".  אֹוָתנוּ   ּמֵ ל  ּבְ א  ָהִאיׁש   ׁשֶ ֵתר   ֶאּלָ   יֹום   ַ!ד  ָפר כְּ בַּ   ְלִהּוָ

י ִ ׁשּ רֹוב  ׁשִ ֵדי  ,ַהּקָ מוֹ   ִלְפּגֹש+  ּכְ ִליַח   ֶאת  ֵ!יָניו  ּבְ ָ ה.  ַקְנַקּנוֹ ־ ַ!ל  ְוִלְתהֹות   ,ַהּמּוָזר  ַהׁשּ ְרּכוֹ ־ֶאת  ְסַ!ְדָיה  עֹוׂשֶ   ּדַ
ִמיָּ  ַצֲ!ֵד   סְוִנְכנָ   ָיִמיָמה   ִמיםּכְ ָפר  ֶאל   ּוד ִרּק ־י ּבְ ִלי   ,ַהּכְ י  ָהאֹוֵרַח   ַ!ל   ָלַדַ!ת  ּבְ ְלּתִ ּמְ   ָקרּוא ־ ַהּבִ ה צַ ׁשֶ   ה ַמ . " לוֹ   ּפֶ

רּפֵ  ְנָהִגים  ׁשֶ ִהְנַחְלּתָ   ַהּמּוָזִרים   ַהּמִ ָפר  י ִלְבנֵ   ׁשֶ ַאל"?  ַהּכְ הַה   ׁשָ   ְלֵאיזוֹ   ַמֵהר   ִחיׁש   יןבִ ֵה   ּוְסַ!ְדָיה ,  ַזַ!םבְּ   ּלָ
ם   ֲאָבל.  ִנְקַלע  ָצָרה ַדְרּכָ ל  ּכְ ת  ְיהּוִדים  ׁשֶ ֵ ָניו־ ַ!ל   הלָ ֶהֱ! ,  ַמֵהר  ִהְתַ!ׁשּ ת   ּפָ ֶדת   ְרִציִנית   ֲאֶרׁשֶ :  ָאַמר וְ ,  ּוִמְתַחּסֶ

ה   ִמי "  בֹוא   ַאּתָ ּתָ ד   ׁשֶ ִריָ!ה  הלָ ְפ ּתִ ַה   חּסַ נ�   ֶאת  אֹוִתי   ְלַלּמֵ ָרָאה"?  ְוַהּכְ ַה   ּוְכׁשֶ ה ׁשֶ יךְ   ּלָ ָבָריו ־ַ!ל   ד מֹ ֲ! לַ   ַמְמׁשִ   ּדְ
ה,  ְנבֹוִכים  עֹוְמִדים   יםיִּ ִר פְ כַּ ַה וְ  הַה   ֶאת   ֹות נּ ׁשַ לְ   ִנּסָ יׁשָ דֹורֹון  ָהאֹוֵרַח   ֶאל   נֹותְפ לִ וְ   ּגִ ְנִעיַמת  ַצחּפָ   הּוא .  ּבְ   ּבִ

ֶהם  הלַָ ְפ ּתִ ַה  ּלָ הּוא ,  ׁשֶ ׁשֶ ִחיל  ּכְ ין   ַמׁשְ ָבִרים  ּבֵ ִטים   ַהּדְ ּפָ ָ בַּ   ִמׁשְ ֶרת   הָפ ׂשּ ּבֶ יַ!   ּוָבֶהם,  ַהְמד� ק   ִאיׁש לָ   ִהּצִ   ְלִהְתַחּלֵ
ֶוה  ּמוֹ ִע  ֶוה   ׁשָ ׁשָ ִמְנָחָתם   ּבְ ל  ּבְ ם  אּוָלם  .ים יִּ ִר ְפ כַּ ַה   ׁשֶ ֹתֶקף  ָטַ!ן  הלָּ ְוַה  , ִהְצִליָחה  לֹא  זוֹ   ֵ!ָצה ּגַ י   ּבְ   ִאיׁש   הּוא ּכִ

ת  ה  ּדָ ֵאינוֹ   ִמְתַחּזֶ מֹאלוֹ   ִמיִמינוֹ   יֹוֵדַ!   ׁשֶ ֵרי  ִלׁשְ ִעּקְ קֹול   ְסַ!ְדָיה  ָקָרא"!  ָהֲאהּוִבים   ַאַחי  ָנא  ְמעוּ ׁשִ . " ָתםָד   ּבְ   ּבְ
ָ!ְמדוּ   יםיִּ ִר פְ כַּ ַה   לֶא  ִביבוֹ   ׁשֶ א  ָהִאיׁש , " ִמּסְ ּבָ א  ֵאינוֹ   ֲאֵליֶכם  ׁשֶ זּוי  לכֵ ְונוֹ   ןרָ ְק ׁשַ   ֶאּלָ ׁשֶ   ,ּבָ יג   לוֹ   ֵאיןֶאָחד    ׂשִ

יַח  ִמְנָהגֵ   ְוׂשִ ם   ן וָ יכֵּ   ַאךְ .  נוּ י ּבְ ּגַ ךְ   טֹוֵ!ן   הּוא  ׁשֶ ִמְבָחן   מּולוֹ   ד מֹ ֲ! לַ   ֲאִני   מּוָכן ,  ילַ ָ!   ּכָ ְפֵניֶכם  ּבְ ם ,  ּבִ   ְוַאּתֶ
טוּ  ּפְ ׁשְ ֶטֶרם   ְועֹוד ".  ַהּנֹוֵכל   י ּוִמ   ָהֱאֶמת   ִאיׁש   הּוא   ִמי  ּתִ י   ּבְ ת   ה' יָּ ּקִ ַפ 'ַה   קִהְסּפִ ֵ ַאל  ְסַ!ְדָיה  ָרא ָק ,  ְלִהְתַ!ׁשּ :  ְוׁשָ

ָפֵנינוּ   ְלַהְקִריא  ּתּוַכל  ִאם   ְוִנְרֶאה  ָהָבה"  ה   ּבְ ּמָ סּוִקים  ּכַ ת,  ְרָאן'וּ 'ַהּק   ר פֶ ּסֵ ִמ   ּפְ ָפָרׁשַ ֵני   ּבְ ה ַה ".  אןיַ 'בְּ צַ   ּבְ   ּלָ
ל  ְלּבֵ ן   ר ּוְלַאַח ,  ֶרַגעלְ   ִהְתּבַ ֶרק   ללָ כְּ   ֵאין   ֲאָבל : " ָקָרא  ִמּכֵ ֶזה   ּפֶ ה   ּוְסַ!ְדָיה "!  ּכָ ָרִקים   ֵאילוּ : " ִהְקׁשָ ן,  ־ ִאם  ּפְ ּכֵ
ה ַה   ֵהֵחל "?  ֶפרּסֵ בַּ   מֹוִפיִעים מֹות  ֶאת  ְלָפֵרט  ּלָ ָרִקים  ׁשְ ָר : " ַהּפְ ָרה   תׁשַ ּפָ ֶרק  -"  ּפָ יֹוֵתר  ָהָארֹךְ   ַהּפֶ ּק   ּבְ ,  ְרָאןוּ ּבַ

ת ", " ןאַר ְמ ַ!   ית בֵּ "  ָרׁשַ ָקר  ּפָ ֵני   ל ֶא   ָקָרא  הּוְסַ!ְדיָ .  עֹודוָ ",  ַהּבָ ָפר  ּבְ קֹול  ַהּכְ ם  ׁשֹוְמִעיםֲה : " ָרם  ּבְ ם ?  ַאּתֶ ּלָ   ְלכ�
ָר   ֵיׁש  הּפָ ָרה   ֲאִפּלוּ ,  ׁשָ ָקר ־ּוְלֶבן   ַלּפָ ֵני  ָלֶכם   ַרק   ֲאָבל ,  ֵיׁש   ַהּבָ ָר   ֵאין  אן'יַ 'בְּ צַ   'ּבְ הּפָ ָבר "!  ׁשָ יַח   ַהּדָ ֵני   ֶאת   ִהְרּתִ   ּבְ

ָפר  ָכִלים  ַהּכְ ֵהִבינוּ ,  ַהּסְ י   ׁשֶ ׁש   הלָּ ַה   ּכִ ֶפר  ' ְרָקם ּפִ '   ֶאת   ִלְמֹחק  ְמַבּקֵ ּסֵ לוּ   ַאַחת־ּוְבַבת ,  ּבַ   ה יָּ ּקִ ַפ ַה   ַ!ל   ִהְתַנּפְ
ה  הוּ יסוּ נִ ֱה וֶ ,  בָֹהלַהְמ  ֶחְרּפָ ָפר־ִמן   ּבְ ֵהם,  ַהּכְ ׁשֶ   ךְ רֹ ְד לִ   ָיֵ!ז  ְלַבל  אֹותוֹ   ּוַמְזִהיִרים  ֲאָבִניםבַּ   אֹותוֹ   רֹוְגִמים  ּכְ

ה ְלַאַחר ׁשֶ ,  ֶאְצָלם  ׁשּוב ּזָ ְרָקם   ּבִ ְמִחיַקת ּפִ ִנים  ֹות בּ ַר   ְועֹוד .  אֹוָתם ּבִ ָ ׁשּ שׂ   ְסַ!ְדָיה   ה יָ ָה ,  ּבַ ּפָ יַ!   ַהְמח�   י ִמּדֵ   ַמּגִ
י  יֹום ִ ׁשּ ֵני  ל ֶא   ׁשִ הּוא,  אןיַ 'בְּ צַ   ּבְ ׁשֶ ם  ּכְ ל  ָחם מֹ ־ ֶאת   ְמַפּטֵ ֹוִטים  ׁשֶ ִסיִלים   ַהׁשּ ַמֲחזֹות   ַהּכְ ְוא   ּבְ ,  ּוַמּדּוִחים  ׁשָ
יַט  וֹ ל   ַמֲ!ִניִקים לוּ ְוַהלָּ  ם צֹאָנם   בִמּמֵ ִלי, ְוֶחְלּבָ הּוִדי  ָלַדַ!ת  ּבְ ּיְ ּקֵ   ׁשֶ ִנים  ֶזה  ֲ!ֵליֶהם ִריםֲ! ַמ   ַח ּפִ   � 2 ַרּבֹות ׁשָ

  
  

י  ִית"ַה  גְר ּבֶ ְר ּבֶ יְל זִ   בּ יְ ֵל  ְיהּוָדה הש�ֶ מֹ  ַרּבִ ל"ַזּצַ  "ןנָ ֲ# ַר   ּזַ

ָבטג'   ַהִהּלּוָלא ְליֹום ׁשְ  תרכ"ה  ּבִ
  

ּה  ל  ַהּנֹוָדע  ַרּבָ נֵ   ֵלידוֹ ּוִמגְּ ,  ָנאְט קוֹ   ׁשֶ ַלִים   יַרּבָ . ְירּוׁשָ
ֱאָצֵאי   ִיֲחסוּ   אֹוָתּה  -  ָקָראֵכן  וְ   ,ךְ אֹוֶיְרבַּ   ת ַח ּפַ ִמׁשְ   ִמּצֶ

ָטעּות י   ְלָמָרן  ּבְ ַנת.  ארוֹ ָק   ֵסףיוֹ   ַרּבִ ׁשְ   ָ!ָלה   ז "תרי  ּבִ
ַלִים  ַהְנָהַגת  קלֶ ֵח   ְוָנַטל,  ִלירּוׁשָ ּוב   ּבְ ׁשּ   ׁש ּדֵ ַח ְת ּמִ ַה   ַהּיִ

ּה  ה   הּוא.  ּבָ ית  ְלרֹאׁש   ִהְתַמּנָ ין־ ּבֵ רֹאׁש   ְוָחַתם ,  ַהּדִ  ּכְ
ִרים  ִעְניְ   ַהְמַדּבְ ָ!ה   י נֵ ּבְ ָ חֹוָמה   ָ!ַמד .  ַהׁשּ צּוָרה   ּכְ   ַ!ל   ּבְ

ַלִים   חֹוַמת   ר ַמ ׁשְ ִמ  ֶנגֶ   ָלַחם   ּוְבִיחּוד ,  ְירּוׁשָ  ֵאּלוּ   דּכְ
ְק  ּבִ הֹור  ַהִחּנּוךְ   חֹומֹות  תֶא   ַ! ְלַקֲ!ֵק   ׁשוּ ׁשֶ  ְוָאַסר,  ַהּטָ

ּמּוד   ֶאת י  ַהּלִ ָבּתֵ ֶהם   ר ֶפ ַהּסֵ   ּבְ ּלָ   ָ!ָליו   ֵהִעיד .  ׁשֶ
ן ַלִים  ־ ּבֶ יְירּוׁשָ יק  ִאיׁש   ָהָיה "  ּכִ ֲאִפּלוּ ,  ַצּדִ   צּוַרת   ׁשֶ

 !ַ ל.  יֹוֵדַ!   ָהָיה   לֹא  ַמְטּבֵ עֹות  ּכָ ב י  ָהָיה   ַהּיֹום   ׁשְ  ֹוׁשֵ
ף ּטָ יתוֹ   ְמ!� ַטּלִ יןבִּ   רּתָ כְ ּומ�   ּבְ  ֹוָרה ּת בַּ   קַס ָ! ְך  ְוכָ ,  ְתִפּלִ

ּלֹא ַ!ד  ַסע  ׁשֶ ע ּפָ ין ְללֹא  תוֹ ּמ ַא  ַאְרּבַ ִפּלִ ְלִמיִדים . ּתְ   ּתַ
ֵני  ים בִּ ַר  ַלִים   ִמּבְ ִאים   ָהיוּ   ְירּוׁשָ ֹמַ!   ְלֵביתוֹ   ּבָ   ֶאת   ִלׁשְ

ְפָלִאים   יוָר עוּ ׁשִ  ִמיַ!   ה יָ ָה וְ ,  ַהּנִ ְפֵני   אֹוָתם   ַמׁשְ   ּבִ
ְלִמיָדיו ֱאָהִבים   ּתַ ּלֹא   ַהּנֶ ל   תְמנָ ־ ַ!ל  ׁשֶ ָרס  ְלַקּבֵ י ,  ּפְ   ּכִ

א  נוֹ בְּ  נּות  ְמקֹומוֹ ־ ְמַמּלֵ ַרּבָ  לוֹ   ׁשֹוֵלַח   ָהָיה   ָנאְט קוֹ   ּבְ
ָנה   יֹום   ָהָיה   ְולֹא.  קוֹ וּ ּפ ִס   יּדֵ  ָ ׁשּ ִמיַ!   לֹא  וֹ בּ ׁשֶ   ּבַ   ִהׁשְ

  ד ָח ֶא   ֵמֶ!ֶרב   ד ְלבַ ,  ַיֲ!בֹר  ְולֹא  ֹחק ,  יוָר עוּ ׁשִ   ֶאת
ָ בַּ   ָהִיינוּ   ֶ!ֶרב   ּוְבאֹותוֹ ',  ל'ְט יַהנִּ   ֵליל'בְּ   ָנה ׁשּ

ִצים  ל  ִמְתַקּבְ ְלִמיִדים   ּכָ ֵביתוֹ   ַהּתַ   ָלנוּ   רּפֵ ַס ְמ   ה יָ ָה וְ ,  ּבְ
ת  ילֵ לוּ ֲ! ּתַ ִמ   ְמַ!ט  ְמִדיַנת   ים ִק נְ ַר ְפ ַה   ּכַ ר   ּפֹוִלין   ּבִ   ֲאׁשֶ

ת  ָהיוּ  בְּ   ִמּכַ ֱאמּונָ   ריבִּ ְס ַמ   ה יָ ָה וְ ,  ְצִבי  יַת ׁשַ  ִהיא  ָתם ׁשֶ
ְצרּות  דֹותִמּתֹולְ  ְלִמיָדיו".  ַהּנַ   ַהּלֹוְמִדים   ֵלידוֹ גְּ   ָהיוּ   ּתַ

ַלִים  ירּוׁשָ ָחד,  ּבִ ֶהם   ְוַהְמי� ּבָ י  ָהָיה   ׁשֶ ַ!   ַרּבִ   ְצִבי   ְיהֹוׁש�
יָראׁשַ   לכְ יִמ  ַ!ל   ּפִ ַ!ם ".  ַהּקֶֹדׁש   ִציץ "  ּבַ א  ּפַ ּטֵ  ִהְתּבַ

ְלִמיד ּתֹוָר   ֶזה   ּתַ ּבַ ִהְתִמיד  "ׁשֶ ַרּבֹו,  ּכְ יה   נוּ ַרבֵּ   ֵאֶצל  ּכִ
ְך    ָלַמְדנוּ  ם   ןכֵּ ׁשֶ ,  ְיָמָמה ַה   עֹותׁשְ   ד"כ ֶמׁשֶ ֶאְמַצע   ּגַ   ּבְ
ָנה  ֵ ְבנוּ  ַהׁשּ יו"2 ָחׁשַ ַמְענּו ִמּפִ ָ ׁשּ ּמּוד ׁשֶ ִעְנְיֵני ַהּלִ   ּבְ

  
ובייחוד כפי שהיה במצרים    כיום, קשה לנו להבין מהי מכת חושך,

אפשר לממש   היה  החושך "שכל ששם  האור  ־ את  כי  עב,  יהיה  כך 
אבן  שכתב  כפי  הנר"  ולא  יידלק  לא  אש  פרט  ־ של  ומוסיף  עזרא, 

אדם   יוכל  שלא  עב  חושך  יבוא  אוקיינוס  בים  "והנה  מעניין: 
להפריש בין יום ובין לילה, ויעמוד זה לפעמים חמישה ימים, ואני  
התואר   את  קיבל  שבטבע  המאור  כוח  רבות".  פעמים  שם  הייתי 

ָהִעְנָּבר,  הלט כמו  כלומר  אלקטרון'  'כמו  דהיינו  'אלקטריקוס'  יני 
פיסות   עם  ִעְנָּבר  של  שפשוף  שלאחר  ידוע  היה  קדם  שבימי  כיוון 
האנרגיה   בזכות  ושערות,  עלים  נייר,  פיסות  אליו  נדבקות  בד, 
אלקטרון   שהמלה  וכיוון  סטטי'.  'חשמל  כיום  שמכונה  שנוצרה 

השבעים   בתרגום  " לדב   כפירוש מופיעה  הנביא  יחזקאל  ְּכֵעין  רי 
ָהֵאׁש   ִמּתֹו גוון    - "  ַהַחְׁשַמל  וכעין  כך  ששמו  מלאך  שם  "שהוא 

שלו ראה מתוך האש" כפירוש רש"י, או "הזך אשר באש המנוקה  
העש  י  ןמן  לא  שכמעט  וחשמל  ו עד  שהיא,  כמו  להשיגו  העין  כל 

מל   חש  מורכבת,  מלה  המילול    - היא  מן  ולשתוק  לחשות  שראוי 
בשום דמיון"והדיבור   לתארו  אין  כי  דוד'  בו  'מצודת  וכן  כפירוש   ,

"חשמל   בחגיגה  ממללות"  - אמרו חז"ל  אש  המלה    -   חיות  חדרה 
רבים   אולם  שונות.  בהטיות  מרובע  שורש  קיבלה  ואף  ללשוננו, 
בכינוי מקודש זה ולהטותו לעניינים שבחול,   נמנעים מלהשתמש 

משה   רבי  שכתב  כפי  'עלעקטרי'  לכנותו  ועוד  והעדיפו  פיינשטיין 
אבן  הוא  הענבר  והרמב"ם  ־ רבים.  עצים באדמה,  משרף  שנוצר  חן 

מזהה אותו עם כיפת הירדן שבקטורת. אחד החוקרים הראשונים  
שאומנם   תק"נ,  בשנת  שמת  ְפַרְנְקִלין  ֶּבְנָּג'ִמין  היה  החשמל,  של 
ככוח   אותה  הגדיר  הוא  אולם  התופעה,  את  שגילה  הראשון  אינו 

וה  בבריאה  כי  המוטבע  והוכיח  החיובי והשלילי,  המטען  את  גדיר 
ַּכִּליא   הברק הוא התפרקות מטען חשמלי. הוא נחשב גם כממציא 
דהיינו   ַהֲאָרָקה,  ויוצר  הבתים  גגות  על  העומד  ברזל  מוט  ַהָּבָרק, 
שנוצרה   מלה  הארץ,  כדור  אל  וחיבורו  הברק  של  חשמלי  בידוד 

ַאְרָקא   הארמית  נמנע   - מהמלה  וכך  לארץ,  התחשמלות  חיבור  ת 
ובעלי  כבר  ־ לאדם  כי  לציין,  מעניין  אולם  הברק.  מאנרגיית  חיים 

בתוספתא,   כמופיע  הברק  כליא  את  הכירו  חיברחז"ל  רבי    אותה 
בין   ברזל  שהנותנת  התנאים,  בסוף  הקדוש  רבנו  מתלמידי  חייא 

"כי כן הטבע שהברזל מושך   , האפרוחים מפני הברק, הרי זה מותר
'מצפ  כפירוש  הרעם",  רבנו  אליו  כתב  וכן  לתוספתא.  שמואל'  ה 

מבול   יביא  שלא  נשבע  שהקב"ה  ידעו  הפלגה  דור  שאנשי  בחיי, 
של מים, אבל חששו מפני מבול של אש, ולכן ביקשו להקים מגדל  
בזכות   וייבלעו  הברקים  ייתפסו  שבו  כדי  ברק,  כליא  ועליו  גבוה 

  וכך יינצלו כולם ממבול של אש.    ,ההארקה שבמגדל עד קרקעיתו

ַ#ת   יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות



 

 

  

ׁש  כֹור ־ ִלי ָכל־ ַקּדֶ   ּבְ
  

ן  ְדיֹון   ַ!ל  מֹוֵפת־ יִסּפּוֵר   י נֵ ׁשְ   ְלַהּלָ ן  ּפִ ר ,  ַהּבֵ ָחה  הְלַמְרֵא   ַהּקֹוֵרא  ֵלב  ֶאת   ַמְפִעיִמים  ֲאׁשֶ ּגָ ָרִטית  ַהַהׁשְ   ַהּפְ
ְפָלָאה ל   ַהּמ� ָגאֹון  עֹוֵסק  ָהִראׁשֹון.  ֵמרֹאׁש   ַהּדֹורֹות   קֹוֵרא  ׁשֶ ְלִמי  ּבְ כָּ   ְירּוׁשַ ם,  ח ִנׁשְ ׁשֵ י  ּבְ ים  ַרּבִ ְלִטיֵאל  ַחּיִ   ּפַ

יׁשֹוק יְ ֵמֵא  ַנת   נֹוַלד  הּוא.  ׁשִ ׁשְ בִּ   ה יָּ יבִ ִא   ה ָר יָ ֲ! בָּ   ו" תרל  ּבִ ִליָטא   א נָ ְד רוֹ הוֹ   חֹוזְמ ׁשֶ ְצִעיר  .ּבְ   יןּדִ ַר בְּ   ָלַמד   ּותוֹ ּבִ
טוְ   אָק ְד וֹ בּ לַ ְס וּ  ּלֵ ִזְכרֹונוֹ   ִהְתּבַ ם  הַנֲ!ׂשָ וְ   ,ה'יָּ ֵמִאיבִ   'ָהִעּלּוי  הנָּ ּכ� ,  ּוִבְבִקיאּותוֹ   ּבְ ָבר־ ְלׁשֵ עֹולַ   ּדָ יבֹות   םּבְ .  ַהְיׁשִ

יתֹו   ָנה ֶאת ּבֵ יׁשֹוקיְ ֵא בְּ   ּבָ ה ,  ׁשִ ןלְ   ְוִהְתַמּנָ יבָ   ֶצֶדק ־ מֹוֵרה  ,ַדּיָ ָניו ִנְפְטרּו ַ!ל .  ה ְורֹאׁש ַהְיׁשִ ֵני ּבָ עֹוָדם  ־ ׁשְ ָניו ּבְ ּפָ
חּוֵרי ֶחֶמד וְ  ּתֹוָרה.  ְוֶאת  נֹוַתר ֲ!ִריִרי,  הּוא  ּבַ ַנת ֶנָחָמתֹו ָמָצא ּבַ ׁשְ ַכר  רְלַאַח   ָ!ָלה ַאְרָצה  ה" תרצ  ּבִ ּמָ   ֶאת  ׁשֶ

ב,  ָהַרב  ְרכּוׁשוֹ  ֵ כּוַנת   ְוִהְתַיׁשּ ׁשְ י  ּבִ ּתֵ ַליִ   ין'ִט יְ נֵ   'ּבָ ירּוׁשָ ּבִ הּוא קֹוֵבַ!  ,  םׁשֶ ׁשֶ בוֹ   ֶאתּכְ ֵבית   מֹוׁשָ ֶנֶסת ־ ּבְ   'ֹאֶהל   ַהּכְ
כּוַנת בִּ ׁשֶ   ָרה'ׂשָ  ַלִים  ֵלידוֹ גְּ .  ה כָ מוּ ּסְ ַה   ָ!ִרים ׁשְ   ֵמָאה  ׁשְ ירוּ   ְירּוׁשָ ֲאִרי   ּבוֹ   ִהּכִ ָ!ָלה  ּכַ ֶבל  ׁשֶ   הוּ וּ נּ ִמ וּ ,  ִמּבָ

יד  ַמּגִ עּוִרים־ ּכְ יַבת   ׁשִ יׁשִ ים'  'ֵ!ץ  ּבִ ר,  ַהּנֹוַדַ!ת   ַחּיִ ֲאׁשֶ מּותוֹ   ּכַ ל  'ְיהּוִדי   הוָּ ַה ְמ   ּדְ ָרתוֹ ,  ס'" ׁשַ   ׁשֶ ַהְגּדָ ל  ּכְ י  ׁשֶ   ַרּבִ
לֹום   ֵסףוֹ י יב   ׁשָ ירוֹ   ֶאְלָיׁשִ ִהּכִ ים   ּמוֹ ִע   ִנְכַנס  ְוַאף ,  ָרה'ׂשָ   לֶה 'אֹ בְּ   יו ִלּמּוָד   יִמיֵמ   ׁשֶ יַח   ְלִעּתִ ׂשִ יף   ּתֹוָרִני  ּבְ .  ַמּקִ

ּבוֹ   ַהּתֹוָרה  ת ַק ׁשְ ֶח   ִמּתֹוךְ  יֶהם  עֹוֶלה  היָ ָה ,  ׁשֶ ל  ְלָבּתֵ אֹונֵ   ׁשֶ ַלִים  יּגְ ל   ְירּוׁשָ ְלּפֵ םִע   ּוִמְתּפַ   ין בֵּ   .ָכה לָ ֲה   רבַ ְד בִּ   ּמָ
ָאר ְ ים   ּפֹוֵקד   ָהָיה  ,ַהׁשּ יתוֹ   ֶאת  ְלִעּתִ ל   ּבֵ י  ׁשֶ אֹוֵני   ֵלי וֹ דִמגְּ ,  קנְ ַר פְ   ַסחּפֶ   ְצִבי  ַרּבִ א ,  ָהִעיר  ּגְ   ּמוֹ ִע   ְונֹוֵתן   ְונֹוׂשֵ
ִדְבֵרי י  ָהָיה  גֵה וֹ נ.  תֹוָרה ־ ּבְ ַסח   ְצִבי  ַרּבִ מֹוֵתיֶהם  ֶאת   סוֹ ָק נְ ִפ בְּ   םׁשֹ ְר לִ ,  ּפֶ ל  ׁשְ ְלִמיֵדי   ׁשֶ םִע   ַהֲחָכִמים־ּתַ   ָ!ַסק   ּמָ
ּתֹוָרה יר,  ּבַ ָמם  ּוַמְזּכִ ׁשְ ֶלא־ ר בַ ּדְ   ֵאַרע  ְוָכאן.  םיֶה ׁשֵ וּ דּ ִח וְ   ם יֶה ֵת לוֹ ֵא ׁשְ   ֶאת  ּבִ ַרם,  ּפֶ ּגָ ׁשּות  ׁשֶ .  ֲ!צּוָמה   ְלִהְתַרּגְ

ִנים  ִלְפֵני ָ!ה,  רּפָ ְס ִמ   ׁשָ ׁשָ כְּ   ּבְ ל   ָתָביוׁשֶ י  ׁשֶ ַסח   ְצִבי  ַרּבִ ַחת   ּתֹוָרִנית   ֲ!ִריָכה  ָ!ְברוּ   ּפֶ ם  ּתַ ֵ ,  קֶֹדׁש'  ת ַר ְד 'ַה   ַהׁשּ
לּ  ֵאָלה,  ָתִביםכְּ ין ַה בֵּ   ָהעֹוְרִכים  וּ ּגִ ַאל   ׁשְ ָ ׁשּ י  ׁשֶ ים   ַרּבִ ְלִטיֵאל   ַחּיִ י  ֶאת  ּפַ ִדין ,ַסחּפֶ   ְצִבי  ַרּבִ ְדיֹון   ּבְ ן ּפִ   ֵפק ְס בִּ   ַהּבֵ

ְבֵרי  רַאַח   רתוּ לָ   ָהעֹוְרִכים   ֵהֵחּלוּ .  לֶפ נֵ  ָ!ְסקוּ   ְדמֹוִניםַהּקַ   ּדִ א  ׁשֶ נֹוׂשֵ ה ,  ֶזה  ּבְ לּ   ְוִהּנֵ ֶלא   הְלַמְרבֵּ   וּ ּגִ   ַהּפֶ
ּתֹוְממּות  י,  ְוַהִהׁשְ א  ּכִ ָבר   ֶזה   נֹוׂשֵ ָ!תוֹ   ִנּדֹון  ּכְ ׁשְ ל   ָחֵבר־ ְלִמידּתַ ,  ָהִראׁשֹוִנים  ֵלי וֹ דִמגְּ   ֶאָחד   ְיֵדי ־ַ!ל   ּבִ   ׁשֶ

ֲ!ֵלי  ַאֲחרֹון   ג ְר וּ בּ נְ ֶט רוֹ ֵמ   ם" ַמֲהַר  ָ!ה  הּוְלַמְרבֵּ ,  ַהּתֹוָספֹות   ּבַ מוֹ   ַהַהְפּתָ ם  ָהָיה   ׁשְ ן־ ּגַ ֵ   ּכֵ ִדיר  םַהׁשּ י  ַהּנָ ים   ַרּבִ   ַחּיִ
ְלִטיֵאל  ְכָתב   נֹוַתר  ִחּבּורוֹ !  ּפַ ךְ   ָיד־ּבִ ֶמׁשֶ ל  ֹות בּ ַר   ֵמאֹות   ּבְ ִנים  ׁשֶ ךְ ,  אֹור  ָרָאה  ֹות ְמַ!ּט   ִנים ׁשָ   ִלְפֵני  ְוַרק,  ׁשָ   ּכָ

י ַרּבִ ים  ׁשֶ ְלִטיֵאל   ַחּיִ ִני  ּפַ ֵ ַחי ,  ַהׁשּ אי,  נוּ ֵר דוֹ לְ   ָסמּוךְ   ׁשֶ ַוּדַ יר   לֹא   ּבְ ֶלא   ּוְבֹאַרח  ,יוׁשָ וּ דּ ִח   ֶאת  ִהּכִ ֵני   אוּ בְּ נַ ְת ִה   ּפֶ   ׁשְ
ִאים  ְנִביִאים ם  ַהּנֹוׂשְ ִסְגנֹון,  ְוָנִדיר  ֵזֶהה   ׁשֵ ים  ּכֹה  ָהיוּ   ָהעֹוְרִכים .  ֶאָחד   ּבְ ׁשִ ָ!לוּ   ַ!ד ,  ִנְרּגָ ָבר   ֶאת   רּפֵ ְלַס   ׁשֶ   ַהּדָ

לֹום  יֹוֵסף  יְלַרבִּ  יב  ׁשָ יר,  ֶאְלָיׁשִ ִהּכִ י  ֶאת   ָאמּורכָּ   ׁשֶ ים  ַרּבִ ְלִטיֵאל  ַחּיִ ִני  ּפַ ֵ   תֶר ִנכֶּ   ָהְיָתה  תוֹ מוּ ְמ וֹ ּת ׁשְ ִה וְ ,  ַהׁשּ
ָחה  הְלַמְרֵא  ּגָ ְלִאית  ַהַהׁשְ י.  ַהּפִ ים  ַרּבִ ְלִט   ַחּיִ ִני  יֵאלּפַ ֵ יֹום  רַט ְפ נִ   ַהׁשּ בֹוד  ּוְמנּוָחתוֹ ,  תש"י  ֲאָדרבַּ   ג'  ּבְ ַהר   ּכָ   ּבְ

יִתים ִקי    ַהּזֵ "ּבָ ֶנֱחַרת:  ְבּתֹו  ַמּצַ ְוַ!ל  ר,  אּדֶ ּבַ ְיח'  ׁשֵ ּבְ ית  ַמּנִ ַהּזְ בּוָרתֹו  ִמּקְ תשל"א  ַתּמּוז  ּבְ ה'  ּבְ ָהֳ!ַבר  ם  ְלׁשָ
ְלִמי"  ְבִלי ִוירּוׁשַ "ס ּבַ ׁשַ ָבִריםַה   ְוִיְהיוּ . ּבְ ָמתוֹ   ְלִעּלּוי  ּדְ ל  ִנׁשְ אֹון ׁשֶ כָּ   ּגָ נִּ ,  ֶזה חִנׁשְ ִלי ֶזַרע ַאֲחָריו  רַט ְפ ׁשֶ   .  ּבְ

ה ְלִא   ּוַמֲ!ׂשֶ ְדיֹון   ִעם   ף נֹוָס   יּפִ ן  ּפִ ר,  ַהּבֵ י   ִסּפֵ יַח   , רבֶ יחוֹ לִּ זֶ   עֹון ְמ ׁשִ   ַרּבִ ּגִ ׁשְ ל   ַהּנֹוָדע  ַהּמַ יַבת   ׁשֶ   ַחְכֵמי   ְיׁשִ
ִליןל�  ה .  ּבְ ֲ!ׂשֶ ל    ֵמֲחִסיָדיו  ד ָח ֶא ִעם    ע ֵאַר   ַהּמַ י ׁשֶ ּדִ   ַיֲ!קֹב  ַאְבָרָהם  ַרּבִ ר ,  יגּוָראִמּסַ ִנים   ּוךְ שׂ ֲח   ָהָיה  ֲאׁשֶ   ּבָ

ַרּבֹו    ְוִהְפִציר יר ְלַה ּבְ ֵקד  ָ!ָליו   ְעּתִ ל  ֶזַרעבְּ   ְלִהּפָ ִפּלֹות   ְוָאְמָנם .  ָמאיָּ ַק ־ ׁשֶ ן  נֹוַלד  ִאיׁש לָ וְ   ִריּפֶ   ָ!ׂשוּ   ַהּתְ כֹור  ּבֵ ,  ּבְ
הִצּפִ   רְלַאַח  ה   ּיָ ּכָ ִרית   ת ַח ְמ ׂשִ   לֶא .  ֲאר� ם,  מֹוִניםֲה   ָנֲהרוּ   ַהּבְ ּלָ פוּ   ְוכ� ּתְ ּתַ ְמָחָתם  ִהׁשְ ׂשִ דֹוָלה  ּבְ ל  ַהּגְ ,  ַההֹוִרים  ׁשֶ

ת ּדַ ִרית   ּוְס!� ַיד   ָהְיָתה  ַהּבְ ֶלךְ ־ּכְ בּועֹות   ָ!ְברוּ .  ַהּמֶ ָהָאב   ןוָ יְוכֵ ,  רּפָ ְס ִמ   ׁשָ יםּמֶ לַ   ִלְנסַֹ!   ץלַ ֱא נֶ   ׁשֶ   ב ֶק ֵ!   ְרַחּקִ
ּלֹא   יוָק ָס ֲ!  חּוי  ָסְבלוּ   ׁשֶ ּנוּ   ִנְמַנע ,  ּדִ נוֹ ־ ֶאת   ֹותִלְפדּ   ִמּמֶ כֹורוֹ   ּבְ ַ!ְצמוֹ   ּבְ הָלֵכן  וְ ,  ּבְ ׁש   ֲחֵברוֹ   ֶאת   ִמּנָ ּמֵ ׁשַ ּיְ   ׁשֶ

ִליַח  ׁשָ ְמקֹומוֹ   ּכְ ן־ְלִפְדיֹון   ּבִ ר .  ַהּבֵ ּבֵ ַה   ִמְסּתַ הׁשֶ ר  ִאיׁש   ָהָיה  ּלָ ּזָ ל  ְמפ� ְלּבָ ְצָוה  ּוְדַבר,  ּוְמב� כַּ   ַהּמִ ּבוֹ   ח ִנׁשְ .  ִמּלִ
טּוַח   ָהָיה  ָהָאב י   ּבָ ִליַח   ּכִ ָ ה   ַהׁשּ ִליחּותוֹ ֶאת    ָ!ׂשָ ה  אּוָלם,  ׁשְ ן  ְלַמֲ!ׂשֶ לֹש+   ָ!ְברוּ .  הִנְפּדָ   לֹא  ַהּבֵ ֵרה   ׁשְ   ֶ!ׂשְ
ָנה  ֶלד   ׁשָ יַ!   ְוַהּיֶ ִרים  ַההֹוִרים .  ְלִמְצֹות  ִהּגִ ָ ׁשּ ת  ִכינוּ ֵה   ַהְמא� ּדַ הֹוָד ,  ְמֹפֶאֶרת   ִמְצָוה ־ְס!� כוּ   ַ!ל  ה' לַ   ָיהּבְ ּזָ   ׁשֶ

ָנם  ֶאת   ִלְראֹות  דֹוָלה  ַהֲחִגיָגה  אּוָלם,  ֹות צְ ַהּמִ   ְלעֹל  סִנְכנָ   םיָר ּקִ יַ וְ   םיָד ִח יְ   ּבְ ָמה  ַהּגְ ּיְ ַמּפַ   ִהְסּתַ   ְוֶ!ֶצב  ֶנֶפׁש ־ ח ּבְ
דֹול ֶזה   . ּגָ ר  ָהָיה  ֲאׁשֶ ַ!ר  ּכַ את  הּוג נָּ כַּ   ָקם   ַהּנַ ָר ־ֶאת  ָלׂשֵ ךְ בְּ   ֵהִכין   אֹוָתּה ,  תוֹ ׁשָ ּדְ קּוָפה  ֶמׁשֶ ה  ּתְ ּכָ הוּ וּ ,  ֲאר� ֶ   ַמׁשּ
י  מּוָזר  הּדְ בַּ   ָאְמָנם  ִהְתִחיל   הּוא .  ֵאַרע מּוָבן    ּוִבְלּתִ ּיֹות   ה כָ רוּ ֲ! ָה   ָרׁשָ לוּ   ְלֶפַתע  אּוָלם ,  ְלַתְלּפִ ְלּבְ ָבָריו   ִהְתּבַ   ּדְ

יו ּנֹות   רֹות בָ ֲה   ָיְצאוּ   ּוִמּפִ ִהְצָטְרפוּ   ְמׁש� י  ׁשֶ ּתֵ ים  ִלׁשְ י  ִמּלִ ְלּתִ " מּוָבנֹות   ּבִ ְמָחה:  ֱאָסִפים".  ןיְ ֵט ׁשְ ְר בֶּ ילְ זִ   ׂשִ   ַהּנֶ
אוּ   ַההֹוִרים,  הוּ ְוָתָמ   ָראוּ  ה  ַצַ!ר  ִהְתַמּלְ בוּ   ְוַאף,  ּובּוׁשָ ָחׁשְ ה  ׁשֶ ִחּלָ י  ּתְ ָבר  ּכִ ּלוּ ,  ּוֶמַתח   ַחץלַ   ִמּתֹוךְ   נֹוֵבַ!   ַהּדָ   ּגִ

י   ָתםְלֶחְרּדָ  ה  ַהּתֹוָפָ!ה ּכִ ּנָ ן. ּפֹוֶסֶקת  ֵאיָנּה   ַהְמׁש� ָקר ַהּבֵ ֵ  ַ!ל  ְוׁשּוב ׁשּוב  ָחַזר  ָהֵ!ת ־ְוָכל, רבֵּ ַד לְ   ָחַדל  ַהּיָ   םַהׁשּ
י  ְלּתִ ר   ַהּבִ ּכָ ְמָחה"   מ� ין  ים גִ ָא ְד ּמ� ַה   ַההֹוִרים   ִהְתרֹוְצצוּ .  " ןיְ ֵט ׁשְ ְר בֶּ ילְ זִ   ׂשִ ם־ יֵ! דוּ יְ   רֹוְפִאים  ּבֵ ם   אּוָלם ,  ׁשֵ ּלָ   ּכ�
יַצד  ָיְדעוּ   ְולֹא  ,אֹוִנים  ְסֵריַח   ָ!ְמדוּ  י  ןעֹ ְט לִ   ִנּסוּ   ָבר'ָד ־ יֵ! 'יֹוְד .  ָכה וּ ֲאר  לוֹ   ְלַהֲ!לֹות   ּכֵ ּבּוק  ּכִ ַ!ר   ִנְכַנס  ּדִ ּנַ   ּבַ

ןְס ַהּמִ  ית   בֹות ַמצֵּ   ֶאת   קּדֹ בְ לִ   ְוֵהֵחּלוּ ,  ּכֵ ם  נֹוַח ָמ   רַאַח   ִמיןלְ ָהַ! ־ ּבֵ ׁשֵ ָיָדם   ֶחֶרס  ֶהֱ!לוּ   אּוָלם,  ֶזה  ּבְ   ָהָאב   ָנַטל.  ּבְ
ֵדי,  וֹ בּ ַר   לֶא יגּוָרא  ְלַסּדִ   ַיַחד  ְוָנַסע,  נוֹ בְּ ־ֶאת ָפָניו  ְלַתּנֹות   ּכְ דֹוָלה  ָצָרתוֹ   ֶאת   ּבְ יט  ,  םיָ! גִּ ַה בְּ .  ַהּגְ יִהּבִ ַ!רבַּ   ָהַרּבִ   ּנַ

ַמע ּנוּ   ְוׁשָ ֵ   ֶאת   ִמּמֶ ן  רּוְלַאַח ,  ַהּמּוָזר  םַהׁשּ ה  ִמּכֵ הוֹ   ָהָאב  ַ!ל  ִצּוָ ַסּדִ   ת ִלׁשְ ְראוּ   ַ!ד  ָמה־ְזַמן  יגּוָראּבְ ּקָ ּיִ   ֵאָליו   ׁשֶ
ָ!ה,  דָח ֶא   ַלְיָלה .  ׁשּוב ׁשָ ֶחֶרת   ּבְ יַ! ,  ְמֹאד   ְמא� ִליַח   ִהּגִ י  לוֹ   ְוהֹוִדיַ!   ָהָאב  ֶאל  ׁשָ י   ּכִ ֹאל  רֹוֶצה  ָהַרּבִ   אֹותוֹ   ִלׁשְ
ַבר " ָמה ־ ּדְ ִדיָת   ַהִאם,  ָנא  רמֹ ֱא .  ְנךָ ־ֶאת  ּפָ ִדין  ּבִ י.  "?  ַהּתֹוָרה   ּכְ ָהַרּבִ ַאל  ל   ָהָאבׁשָ ְלּבֵ   ּוְלַאַחר ,  ֶרַגעלְ   ִהְתּבַ
ּפִ  ׁש ׁשֶ ּפֵ ִזְכרֹונוֹ   ׁשְ ִדיִתי   ֲאִני לֹא: " ָאַמר ּבְ ן ,  אֹותוֹ  ּפָ ּכֵ י  ׁשֶ יִתי   ֲאָבל, ִמְסָחִרי  ְלֶרֶגל  ָאז ָנַסְעּתִ ִליַח   ִמּנִ   ִלְפּדֹותוֹ   ׁשָ

ְמקֹוִמי  רּור ".  ּבִ י  ה לָ ֶהֱ!   רָקצָ   ּבֵ ִליַח   ּכִ ָ א  לֹא  ַהׁשּ ְפִקידוֹ   ֶאת  ִמּלֵ ַ!ר  ,ּתַ ר  ה זֶ "   .ֵמעֹוָלם   הִנְפּדָ   לֹא  ְוַהּנַ ׁשֶ   ּפֵ
 ֵ ַ!ר   םַהׁשּ ַהּנַ י ְוׁשּוב  ׁשּוב  אֹוֵמר   ׁשֶ ָהַרּבִ יר  ִהְסּבִ ה '   אֹוִתּיֹות  -  ְמָחה''ׂשִ " .  ",  ָ ֵטיְ ־ רבֶּ ילְ 'זִ וְ ,  ' ֲחִמׁשּ רּוׁשוֹ   ן'ׁשְ   ּפֵ

ל  ְסָלִעים ' ֶסף־ ׁשֶ ַהְינוּ ,  'ּכֶ ה  ּדְ ָ ֶסף   ְסָלִעים  ֲחִמׁשּ ן  ְלִפְדיֹון   ּכֶ ָח   ּכֵֹהן  הּוָבא  ֲאָתר ־ַ!ל".  ַהּבֵ קֹום  ֶאל  סְמי� ,  ַהּמָ
ד ַ!ר  י ֵר ַאֲח   ּוִמּיָ ַהּנַ ֲהָלָכה  הִנְפּדָ   ׁשֶ ְעּתוֹ   ת ְצִלילוּ   ֵאָליו  ָחְזָרה,  ּכַ ב  ְוהּוא  ּדַ ַאַחד  רבֵּ ְלַד   ׁשָ   ּוְמַ!ְנֵין .  ָהָאָדם  ּכְ
ן י,  ְלַצּיֵ ה  ּכִ ם  ֵאַרע  ֶזהלָ   ּדֹוֶמה  ַמֲ!ׂשֶ י  ִעם   ּגַ לֶ   ָחַזר  םׁשָ   ְוַאף,  ְלזִמבֶּ   ַאֲהרֹן  ַרּבִ ֵ   ַ!ל  ְוׁשּוב  ׁשּוב  דַהּיֶ ה  םַהׁשּ   , ַהּזֶ

י ְדיֹון  לוֹ   ַלֲ!רֹךְ   ההֹוָר   ְוָהַרּבִ ן  ּפִ ּלֹא  ְלַאַחר  ַהּבֵ ין  ְוִדּבּורוֹ ,  ֵמעֹוָלם  ה ִנְפּדָ   ׁשֶ ּקִ ב  ַהּתַ �  .ְלֶפֶלא   ִהייְ וַ   ,ֵאָליו  ׁשָ

  
  
  

  

ְבֵרי ים  ָהאֹור  ִמּדִ דֹוׁש  ַהַחּיִ ה  ַ!ל  ַהּקָ ָרׁשָ   ַהּפָ
  

ר  ּוְלַמַ#ן ַסּפֵ   ּוְלַמַ!ן   ֹנַ!ם־י ִאְמֵר ת  ְנִעימוּ   ךָ לְ   ְוֶזה  -  )ב,  י (  'ְוגוֹ   ּתְ
ר ַסּפֵ ָאְזנֵ   ּתְ ְנךָ   י ּבְ ּפּור,  ֶזה  ןִעְניָ   ּבִ ְמָנע  ִמן  ְוַהּסִ ְה   ַהּנִ ּיִ ָבר  ֶיהׁשֶ  ַהּדָ
ִמיד ִזְכרֹוְנךָ  ּתָ ֶאְמָצעּות זּוַלת ּבְ י  ּבְ ּתֵ ִמיהֹותׁשְ ר  תֵא ַחת ַא ָה , ּתְ   ֲאׁשֶ

י  ְלּתִ ִמְצַרִים ִהְתַ#ּלַ ִמיָּ  ֲהֵרי , ּבְ ָה  ֲהַגם ַאַחת הּתְ ה  ה'ה יָ ׁשֶ   ָלֶהם  עֹוׂשֶ
ֵאין  תָצרוֹ  ֶהם  ׁשֶ ֲ!   דּדוּ ׁשִ   ּבָ ְבִעּיּות  כֹותָר ַהּמַ י ־ַ!ל־ףַא ,  ְוַהּטִ ֵכן  ־ּפִ
רֹות  רֹב  ְלַצד ּכֹות  ַהּצָ ר,  ְוַהּמַ ה   ְוָכל  ַמּכֹות  ֶ!ׂשֶ ל   ָהְיָתה  ַמּכָ   ׁשֶ

ע ה  לֹא,  ַמּכֹותָחֵמׁש  וְ   ַאְרּבַ ה,  ּגֹוי ־ְלָכל  ֵכן  ָ!ׂשָ ָבר  ִהּנֵ מּוּהַ   ַהּדָ , ּתָ
י   י יֵר כִ ְד   אלָ   ְלַבד  זוֹ   הּוְתִמיָּ  רוּ   ְולֹא  ִאיְנׁשֵ   ְוָאַמר .  ה'  הַמֲ!ׂשֵ   ְיַסּפְ
רּוׁש ,  י ַת תֹ אֹ ־ְוֶאת ה  תתוֹ אוֹ ָה   ּפֵ ָ!ׂשָ ִמיָּ ,  ה'  ׁשֶ ִנית   הּתְ ם,  ׁשֵ ּגַ לֹא  ׁשֶ  ּבְ
ֶלא  רבַ ּדְ   הּוא   ֵמַ!ְצמוֹ   ָהאֹות  ִמְצַרִים  ןִעְניַ  י    ּוְבֶאְמָצעּות,  ּפֶ ּתֵ ׁשְ

ָלאֹות ר  ּפְ ַסּפֵ ָאְזנֵ   ּתְ ְנךָ ־ןּובֶ   ִבְנךָ   י ּבְ   ּפּור ּסִ בַּ   ן וָּ ַהְמכ,   ְוַתְכִלית,  'ְוגוֹ   ּבִ
י   םִויַדְעּתֶ   הּוא ,  ֶזה  זּוַלת  ָהֱאמּונֹות  יבוּ זִ כְ ַת וְ   ,עֹוד  ְוֵאין  ה'  ֲאִני ־ּכִ
ְמָצא   ְוֵכן ּדִ   ּתִ ׁשֶ נוּ   רבֵּ ּכְ ַהר רּוְך הּוא  בָּ   ה'  ִאּתָ ָבָריו   ַתחּפֶ ,  י ִסינַ   ּבְ   ּדְ

ַר  ר  ָהאֹות  ךָ לְ   ְוֶזה,  יךָ ֱאלֶֹק   ה'   ָאֹנִכי   ָאַמר  ךְ ִיְתּבָ  הֹוֵצאִתיךָ   ֲאׁשֶ
ים  ְוהּוא,  ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ ִהְקּדִ ָבָריו  ׁשֶ אן  ּדְ ם  ְוָאַמר  ּכָ  ִויַדְעּתֶ

י  י , ה' ֲאִני ־ּכִ ירוּ  ּכִ חּוׁש  ֶזהבָּ  ַיּכִ ֶ  הַמ , ָהֱאמּוָנה ק ֶד ֶצ  ָהְראּות  ּבְ   ּלֹא ׁשּ
יג ִ רּוךְ . ָהעֹוָלם־ַ!ד ֵמָהעֹוָלם ָאָדם ִהׂשּ ר ּבָ ן ֲאׁשֶ ה ּכֵ   : ָלנוּ  ָ!ׂשָ

�  

ן  -  )מב,  יב(  'ְוגוֹ   ִריםּמ, ׁשִ   ֵליל תּובַה   ְיַכּוֵ ה    ִלְרמֹז  ּכָ ָ  יםִנּסִ ֲחִמׁשּ
ְפָלִאים ם  מ, ַמּנָ ּזְ יֵמי )  א.  זוֹ   ַלְיָלה  ׁשֶ ה,  ַאְבָרָהם  ּבִ ִהּכָ ׁשֶ  ֶאת  ּכְ
ָ!ה   יִציַאת)  ב.  ַלְיָלה   ֲ!ֵליֶהם  ֵלקָח יֵּ וַ   ְמָלִכיםַאְרּבָ ,  ִמְצַרִים  ּבִ

ְכִתיב ְיָלה  ִצי ֲח בַּ   ִהי יְ וַ   ּדִ יֵמי )  ג.  ַהּלַ ה  ּבִ ִהכָּ   ִחְזִקּיָ ׁשֶ ְבִריֵאל   הּכְ   ּגַ
ְכִתיב,  ַסְנֵחִריב  הַמֲחנֵ  ְיָלה  ִהי יְ וַ   ּדִ ּלַ יֵמי )  ד.  ַההּוא  ּבַ ַכי   ּבִ  ָמְרּדְ

ר ְיָלה,  ְוֶאְסּתֵ ּלַ ַנת  ָנְדָדה  ַההּוא  ּבַ ֶלךְ   ׁשְ ה)  ה.  ַהּמֶ ּלָ א, .  ִתיָדהָהֲ!   ּגְ
ֶנֶגד י ,  ה'ַל   הּוא  ִריםּמ, ׁשִ   ֵליל  ָאַמר  ַאְבָרָהם  ֵנס   ּכְ ֶאְמָצעּות  ּכִ   ס ַהנֵּ   ּבְ

תוֹ   יתלֵּ גַּ ְת נִ  ַר   ֲאִמּתָ אֹוְמָרם  ךְ ִיְתּבָ ׁש   ל" זַ   ּכְ ּיֵ ּמֹות  ׁשֶ ּלֹא  ֵמָהא,  ָהיוּ   ׁשֶ
ֵנס  ַמֲאִמיִנים ֵנס  ְוֶהֱאִמינוּ   יםּדִ ׂשְ כַּ   רֵמאוּ   תוֹ לָ ּצָ ַה   ּבְ ַאת   ּבְ   ַהּכָ
ָ!ה   . ִיםִמְצָר   ֵמֶאֶרץ  ְלהֹוִציָאם  ָאַמר  ִמְצַרִים  ּוְכֶנֶגד.  ְמָלִכיםַאְרּבָ

ְיָלה־הּוא  ָאַמר  הוּ ִחְזִקיָּ   ֵנס  ּוְכֶנֶגד דּוַ!   ַהּלַ ִדְבֵרי  ָרׁשּוםּכָ   ָלֶכם  ַהּיָ   ּבְ
ְיָלה  ִהי יְ וַ  ָנִביא ּלַ ַכי   ֵנס ּוְכֶנֶגד. 'ְוגוֹ   ךְ ַמְלַא   אֵצ יֵּ וַ  ַההּוא ּבַ   ָאַמר  ָמְרּדְ
ה ה  ּוְכֶנֶגד.  ה' ַל   ַהּזֶ ּלָ א, ֵני ־ְלָכל  ִריםּמ, ׁשִ   ָאַמר  ִתיָדהָהֲ!   ּגְ ָרֵאל  ּבְ   ִיׂשְ

רּוׁשוֹ  ,דֹרָֹתםְל    :יבָקִר  ּוִבְזַמן ָלאגָ ֲ! בַּ  ַהּדֹורֹות ְלסֹוף ּפֵ

  
  

אחד המפעלים החשובים של רבי אברהם חיים נאה,  
שנודע כאחד מגדולי פוסקי דורו ו'כבעל השיעורים',  

על חב"ד"  כולל  "לוח  ייסוד  אדמו"ר ־היה  מנהגי  פי 
תרפ"ה,  משנת  לצאת  שהחל  התניא,  בעל  הזקן 

לצ  פלא  וממשיך  ודבר  אנו.  ימינו  עד  שנה  מדי  את 
ממנו  נשמט  כאשר  תש"י,  שנת  של  בלוח  אירע 
בטעות הציון של שבת פרשת בא שחל באותה שנה  
הסתלק  בו  כי  נודע  מעשה  ולאחר  בשבט,  בעשרה 
עצמו   חיים  ורבי  עולמו.  לבית  הריי"צ מליובאוויטש 
מציין לדבר זה בספרו "שיעור מקווה" אחר שמזכיר 

כוס מדידת  "נסתלק    את  הריי"צ:  רבו  של  הקידוש 
שבט   י'  בא  פרשת  קודש  שבת  ביום  מרומים  לגנזי 
דשנתנו תש"י, ובלוח בית הכנסת מנהגי חב"ד נשמט  

ויהי לפלא". וסיפרה   ,מהדפוס השבת הזה פרשת בא
בתו: "היו מספר אנשים אחראיים ביותר שהגיהו את  
בלוח מצוינת   ההגהות  ולמרות  הדפוס,  לפני  הכתוב 

שת וארא ג' בשבט, ולאחר מכן שבת פרשת  שבת פר
בשבט   י'  שבת  ואילו  בחודש,  בי"ז  אשר  בשלח 
נשמטה לגמרי מהלוח. מדוע לא הבחין אף אחד מן  
ואם   להגיה,  זכיתי  עצמי  אני  גם  בטעות?  המגיהים 
אני לא הבחנתי בהשמטת התאריך, איך קרה שאבי  
רק  זה?  תאריך  על  פרטית  בהשגחה  דילג  עצמו 

  ".  הזו תבררה משמעותה של הטעותלאחר י' שבט ה
�  

מיקירי ירושלים היה רבי מיכאל הרמן, ומגדולי בני  
קודש   בשבת  מלעלוב.  בידרמן  דוד'ל  רבי  חבורת 
שנה   מתשעים  למעלה  בן  והוא  תשכ"ב,  בא  פרשת 
אך בריא אולם, נפרד מבני משפחתו והתנבא כי ביום  
ופתקה   נפטר.  יום  באותו  ואומנם  הולך,  הוא  רביעי 

מתורתו  נפלאה מחצית  להעביר  מתחייב  הוא  בה   ,
מתורתי   חצי  שאתן  "אמרתי  אחריו:  הותיר  לזוגתו, 

שתחי דבורה  ברכה    ה. לזוגתי  לנו  ישלח  ב"ה  השם 
  חיים ושלום עד עולם, מעולם ועד עולם אמן סלה".  

ְבֵרי ִמים   ּדִ  ַהּיָ
 

ִניֵני ים   אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

 
יַהִחדּ   ׁש ַר ּדָ  ְמָצִאים: " מ " יִר ָה   ּוׁשֵ ּנִ ׁשֶ בבְּ   ּכְ ל  ַמּצָ ִני  ֶאת   רֹוִאים  ֵאין  -  ָאִחיו'־ֶאת  ִאיׁש   ָראוּ ־'לֹא   ׁשֶ ֵ   ְוֵאין   ַהׁשּ

יו'  ִאיׁש   ָקמוּ ־ לֹאוְ '  ֲאַזי, ֶחֶסד  ּמוֹ ִע  ּגֹוְמִלים ְחּתָ קּוָמה  ָאָדםלָ   ֵאיןוְ  ִמּתַ ת ַמ   ךָ לְ   ְוֵאין ,ּתְ ךְ   ּכַ   . ִמּזוֹ  ה ָקׁשָ   ֹחש+ֶ
�  

ְפָלא ִמּדַ   מ� ַצַ!ר  פּות ּתְ ּתַ ׁשְ ִה   ת ּבְ י  ה יָ ָה ,  ַהּזּוַלת  ּבְ ְרַמן  ָנן ֶאְלָח   ַרּבִ ּלוּ   ת ָהֲ!ִנּיוּ .  ַוּסֶ   ַבע ֶק ־ יאֹוְרֵח   ָהיוּ   תְוַהּדַ
יבָ בִּ  ְלִמיִדים ,  תוֹ יׁשִ י  ַאף   ִהְנִהיג  ּוְכמֹוֶהם,  ּוַמְחסֹור  בָ! ָר   ִמּתֹוךְ   ָלְמדוּ   ְוַהּתַ ֵביתוֹ   ֶאְלָחָנן   ַרּבִ כַּ ,  ּבְ ר ׁשֶ   ֲאׁשֶ

ְלִמיִדיםֵאין   ִלים  ַהּתַ ם  אֹוְכִלים  ֵאין,  ןזוֹ ָמ   ְמַקּבְ ָ ׁשֶ כְּ   ְוַאף.  ֵביתוֹ בְּ   ּגַ ׁש ,  ֹוָלהגּ בַּ   הָה ׁשּ ּקֵ בָ ִמ בְּ   תוֹ יָ ְע ַר ֵמ   ּבִ   ו יְכּתָ
ּלֹא  ֲ!ִניק  ׁשֶ ְלִמיִד ַה ֵמ   רֵת וֹ י  ָמזֹון   יםִד לָ יְ לַ   ּתַ יעוּ .  םי ּתַ ָבִרים   ִהּגִ ךְ   ִליֵדי  ַהּדְ ָטןׁשֶ ,  ּכָ נֹו ַהּקָ א  ּבְ ּטֵ   ַלֲחֵברוֹ   ִהְתּבַ
ְהיֹות   יֹוֵתר   רּוַ! גָּ   ְלךָ   ֵאין: " הבָּ ַר   ְמִרירּות   ִמּתֹוךְ  יֶּ   ָיתֹום  ִמּלִ א   לוֹ   ׁש ׁשֶ י  2ַאּבָ י  ָיתֹום  ַ!ל  ּכִ ים   ֲאִמּתִ   ָהֲאָנׁשִ

יֶּ   ילַ ָ!   ְוִאּלוּ ,  ְוחֹוְמִלים  ְמַרֲחִמים א  ִלי  ׁש ׁשֶ ם  ֲהֵרי,  ַאּבָ ׁש   ּגַ ּיֵ ׁשֶ ָסִפים  ּמוֹ ִע   ּכְ הּוא  ּכְ ס  ׁשֶ   ַמֵהר ְמ   הּוא,  ְמַגּיֵ
ית ֵר   ַ! רֹ פְ לִ  יֵדי  ַהחֹובֹות   ֶאת   אׁשִ עּוִרים  ְלַמּגִ ִ י,  ַהׁשּ   ר ּוְלַאַח ,  ַהֲהָלָכה  ְלִפי  ָלנוּ   ְוקֹוְדִמים  יויָר כִ ׂשְ   ֵהם  ּכִ

ן ָאר   ַלּסֹוֲחִרים ,  ַהחֹובֹות ־ְלַבֲ!ֵלי   ִמּכֵ ים  ְוִלׁשְ ת ת  ֶר ִנְגזֶ   ינוּ ְוָ!לֵ .  ַהּנֹוׁשִ ֲאַנְחנוּ   ַ!ד,  בָרָ!   ֶחְרּפַ   עֹוְמִדים   ׁשֶ
ִמיד סֹוף  ּתָ ן  ּוַפַ!ם  "2ַהּתֹור  ּבְ ן  ִהְתַחּנֵ קּוִנים־ ּבֶ ׁש : " ְלִאּמוֹ   ַהּזְ ל  דָח ֶא   חּוט  ַרק   ִלְטעֹם  ֲאִני  ְמַבּקֵ   ר ׂשַ בְּ   ׁשֶ

ן,  ףעוֹ  ּכֵ קּוָפה  זוֹ   ׁשֶ ה  ּתְ ּכָ ֲאִפּלוּ   ֲאר� ֶזה  ַמֲאָכל  ָרִאיִתי   לֹא   ׁשֶ ֵ!יַני  ּכָ ָיָדּה   ָהָיה  לֹאוְ ",  ּבְ ל    ּבְ ה ׁשֶ ֵדי   זוֹ   ֲ!ִנּיָ   ּכְ
ר.  וֹ ׁש ּקָ ב� ְמ   ֶאת  לוֹ   ָלֵתת  ה  דֵ!   ְוִסּפֵ " ְרִאּיָ ֵביתוֹ   ָהִייִתי:  ל   ּבְ י  ׁשֶ יוֹ ,  ֶאְלָחָנן  ַרּבִ   ִהְצִליחוּ   לֹא   ים ִא בָּ גַּ ַה ׁשֶ ם  ּבְ

י   םֶח לֶ   ֶלֱאסֹף  ָחַזר . ַהּצֶֹרךְ  ּדֵ ׁשֶ יָבה ּכְ ה, ֵמַהְיׁשִ יׁשָ ִנית  לוֹ   ִהּגִ ּת   ָחָלב   ּכֹוס  ָהַרּבָ ַאף  וְ  ב ֵסַר  הּוא   אּוָלם, ֹותִלׁשְ
ִפי  ֹאֶכל   ָיבֹוא  'ֵאיךְ   .ָמה וּ א ְמ   ַ!ם ָט   לֹא  ֵני   ּבְ ּבְ ׁשֶ יָבה   ּכְ ְכֵאב  ָאַמר?  ֶחם' לֶּ לַ   ְרֵ!ִבים  ַהְיׁשִ ר ".  ּבִ   ִנְקַלע   ְוַכֲאׁשֶ

ַ!ם ִים  ְלרֹוֵפא  יוָד דוּ נְ בִּ   ּפַ ּנַ יַ! ,  ַחם  ֵלב  ּוַבַ!ל  ֹות צְ ּוִמ   ּתֹוָרה  ׁשֹוֵמר,  ְיהּוִדי  ׁשִ ה    לוֹ   ִהּצִ ִפיו   לוֹ   ְלַהְתִקיןַהּלָ   ּבְ
ִים  ּנַ ם  ֹוָתבֹותּת   ׁשִ ִחּנָ ְלִמיִדים  אּוָלם ,  לכֹ ֱא לֶ   ' ה ּמֶ בַּ '   ָחֵסר   ִלי : " ָאַמר  הּוא  ַאךְ ,  ּבְ י  ַלּתַ ּלִ בְ   ׁשֶ   ֵאין   ָרנֹוִביץ'ּבִ

ן־ ִאם מּוָטב. ל כֹ ֱא לֶּ   'ה ַמ ' ב  ּכֵ ַנּדֵ ּתְ ִביָלם  ׁשֶ ׁשְ מּוָרה  ֶאת  ּבִ ית  ַהּתְ ְסּפִ ל  ַהּכַ ִים  ׁשֶ ּנַ ִ י  ַהּתֹוָתבֹות  ַהׁשּ ּלִ   "2  ׁשֶ
�  

חֹ  ר ,  ט" תש  ֵטֵבת   ֶדׁש ּבְ ֲאׁשֶ י   ָהָיה  ּכַ ַכי   הש+ֶ מֹ   ַרּבִ יֶדְרַמן   ָמְרּדְ ָ בַּ   בוֹ לּ לֶּ ִמ   ּבִ ,  תוֹ גָ ָה נְ ַה לְ   תָהִראׁשֹונוֹ   ִנים ׁשּ
ְזַמן יֵדי  ה� ַלִים   יםַהֲחִסיִד   דַח ַא   ּבִ ירּוׁשָ ן'   'ִפְדיֹוןלְ   ּבִ ב  ַהְמיָֹ!ד  ֹוםיּ בַּ .  ַהּבֵ ָהל  ָיׁשַ ֵבית   ַהּקָ ְדָרׁש ־ּבְ   ַהּמִ
בָ  ּבְ י ׁשֶ ה־ּתֵ ְלָחנֹות   ְלַיד  ַוְרׁשָ ין,  ֲ!רּוִכים  ׁש� י  בֹואלְ   ְוִהְמּתִ א.  ָהַרּבִ י  ֶאּלָ ָהַרּבִ ָהָיה  ,ׁשֶ יתוֹ   ָלבֹוא  ָאמּור   ׁשֶ   ִמּבֵ

ֵתל ּבְ ׁש   ,ָאִביב־ׁשֶ יַ!   ּבֹוׁשֵ ם ,  ְלַהּגִ ּלָ אוּ   ְוכ� ָאָגה  ִהְתַמּלְ לֹש+  ר ְלַאַח   ַרק.  מוֹ לוֹ ׁשְ לִ   ּדְ ׁשָ עֹות   ּכְ יַ! ,  ׁשָ   י ָהַרבִּ   ִהּגִ
ְמָחה  נֹות ְוקֹוְר   זֹוְרחֹות   ִניםפָ בְּ   ְלֶפַתע ִ ד,  ִמׂשּ ׁש   ּוִמּיָ ת   לֶא   ִנּגַ ּדַ ה  ִסּיּום  ִעם.  הוָ צְ ַהּמִ   ְס!� ּדָ �!   ר ּוְלַאַח   ַהּסְ

ּבּור ַהּצִ רִהְתּפַ   ׁשֶ ָנה,  ְלֵביתוֹ   ּזֵ י   ּפָ ׁשוֹ   ָהַרּבִ ּמְ ׁש   ִלְמׁשַ ּנוּ   ּוִבּקֵ   ר'   ָהרֹוֵפא  לצֶ ֵא   ְלִבּקּור  ֵאָליו  ְלִהְתַלּוֹות   ִמּמֶ
ֵאִבים  ֲאִני  ָחׁש . " קּוק  ַנחּום ִצּדֵ   ּכְ י  ָאַמר",  ּגּוִפי   יּבְ ה,  ָלרֹוֵפא  ָהַרּבִ ה  ְוִהּלָ ּלָ ד  ּגִ י  ִמּיָ ְ ִמ   סֹוֵבל  הּוא  ּכִ   ִרים בָ ׁשּ

לָ   ֲחמּוִרים ּצְ בְּ   עֹותּבַ " ֵזהוּ ָח ׁשֶ י .  יַצד   ֵמִבין  ֵאיֶנּנִ ּסּוִרים  זֹוֵ!ק  ֵאיְנךָ   ּכֵ אּות   ָהרֹוֵפא   ָקָרא "!  ִמּיִ ּתָ ִהׁשְ ,  ּבְ
" ְוהֹוִסיף י:  ל  ֵאיֶנּנִ ּגָ ֵאִבים  ַ!ל  ְלַהְבִליג  לוֹ ָיכ  ָאָדם   ֵאיךְ   ְלָהִבין  ְמס� ים  ּכֹה  ּכְ ִלי,  ָקׁשִ   ֲאִפּלוּ   ְלהֹוִציא  ִמּבְ

ה   ֲאָנָחה ֵרר".  ַקּלָ י,  ִהְתּבָ ַדְרּכוֹ   ּכִ ל   ּבְ ֶרךְ ־ם ֵא   ַ!ל ,  ָאִביב־ ִמּתֵ מֹוַר   ַהּדֶ ךְ ,  לֶט ְס ּקַ ַה   דּבְ   ּבוֹ   ָהאֹוטֹוּבּוס   ִהְתַהּפֵ
י  ָנַסע ר  ְוהּוא  ָהַרּבִ ְרּדֵ ַחְסֵד .  הֹוםּתְ לַ   ִהּדַ ם  ָיְצאוּ   ַמִיםׁשָ   יּבְ ּלָ ּוְבִריִאים  ּכ� ֵלִמים  א,  ׁשְ ּלֹא  ֶאּלָ י   ,ָחׁשוּ   ׁשֶ   ּכִ

ַ!ת  ׁשְ כּות   ּבִ ים   ָנְפלוּ   ַהִהְתַהּפְ י  ַ!ל  ֵמַהּנֹוְסִעים  ַרּבִ ה   , ָהַרּבִ ְלעֹוָתיו   ְוַכּמָ רוּ   ִמּצַ ּבְ ׁשוֹ .  ִנׁשְ ּמְ ׁשַ ְלוָ   ִמּמְ ּנִ   ה ׁשֶ
ַרׁש   ֵאָליו ּלֹא   ּדָ ר  ׁשֶ ּתְ   ְיַסּפֵ ּתַ ת    ֵפיְלִמׁשְ ּדַ ְדיֹון ְס!� ן  ּפִ אּוָנה  ַ!ל   ַהּבֵ ְרָתה  ַהּתְ ּקָ ֵדי ,  ׁשֶ ּלֹא  ּכְ   ֶאת   ְלָהֵפר  ׁשֶ
 ִ ים   ָהיוּ   יו ָר וּ ּס יִ .  ָחה ְמ ַהׂשּ כָ ,  אׂשִֹמנְּ   ָקׁשִ ךְ   ל אּוָלם ּבְ ה   ֶמׁשֶ ּדָ �! ֵלוֹות  ִנים ּפָ   ֶהְרָאה   ַהּסְ ֵמחֹות   ׁשְ הּוא ,  ּוׂשְ ׁשֶ   ּכְ

א  הבְּ  יובָ אוֹ כְ ַמ  ֶאת  נֹוׂשֵ יו  ַאַחת  ֲאָנָחה  ֲאִפּלוּ  הֹוִציא  ְולֹא, דּוִמּיָ ֵדי  ִמּפִ ּלֹא  ּכְ ִפים־ ֶאת  רְלַצֵ!   ׁשֶ ּתְ ּתַ ׁשְ   .  ַהּמִ
�  

ֶאל    ֶאָחד א  י ּבָ ַכי   ַרּבִ ים  ָמְרּדְ ׁש  ,  לֹוִניםִמּסְ   ַחּיִ ירּוִבּקֵ ִהְתגּ   ָאִחיו  ֶאת   הְלטֹובָ   ְלַהְזּכִ ר  ,  פֹוִליןבְּ   ֹוֵררׁשֶ ֲאׁשֶ
ַכי  יַרבִּ   חוֹ לָ ׁשְ .  יםִט יְס נִ מוּ וֹ ּק ַה   ייֵד בִּ   ֶלאכֶּ בַּ   רֱאַס נֶ  ים  ָמְרּדְ י  לֶא   ַחּיִ י  אוֹ   ְלזִמבֶּ   ַאֲהרֹן  ַרּבִ ים  ַרּבִ   ֵמִאיר   ַחּיִ

יְז'ִניץ " ִמּוִ י ,  יִקים   ֵהם  ּכִ א".  ְקִויְטל  ִלְקרֹא  ְויֹוְדִעים  ַצּדִ י  ֶאל   ִאיׁש ָה   ּבָ יְז'ִניץ  ָהַרּבִ ר,  ִמּוִ ּפֵ ּסִ   ַ!ל   לוֹ   ּוְכׁשֶ
נָּ   ָאִחיו ֶלא  ק ֵמ ׁשֶ ּכֶ ׁש   ְוֵיׁש   ָהרּוִסי  ּבַ ל  ֲחׁשָ ַקּבֵ ּיְ י   ֵהֵחל ,  עֹוָלם־ר ַמֲאַס   ׁשֶ ַצֲ!רוֹ   ְלִהְצַטֵ!ר  ָהַרּבִ ל   ּבְ   . ָאחָה   ׁשֶ

ר  ַמע   ְוַכֲאׁשֶ ָ ׁשֶ   ׁשָ ִויץ   הָה ׁשּ אֹוׁשְ ֹוָאה בַּ   ּבְ ַרץ,  ׁשּ ה    ְיהּוִדי: " ְוָקָרא  ַמר  יכִ בְ בִּ   ּפָ ׁשֶ ֶבל ַהּקָ ָ!ַבר ֶאת ַהּסֵ ל ׁשֶ   ׁשֶ
ֵבית   ים ִט יְס נִ מוּ וֹ ּק ַה   הוּ יבוּ ׁשִ יוֹ ,  לְוִנצַּ   יץוִ ׁשְ אוֹ  ֵ!ל  ָהִאיׁש .  ֲהפּוגֹות  ןיְלֵא   ּוָבָכה"?!  ַהּסַֹהר־ ּבְ ת  ִהְתּפַ ּדַ   ִמּמִ
ָרֵאל  ת בַ ֲה ַא  ל  ִיׂשְ י  ׁשֶ כְּ ,  ָהַרּבִ יר  אלֹ   ללָ ׁשֶ ְבֵרי  ֶאת   ְוֵהִבין,  ֲ!רוֹ צִּ ׁשֶ   ַ!ל  ְוִהְתַנֵחם,  יוָאִח ־ ֶאת   ִהּכִ י   ּדִ   ַרּבִ

ַכי ים   ָמְרּדְ הּוא  ַחּיִ ַר   ְלַבּסֹוף.  יְטל ְקוִ   ִלְקרֹא  יֹוֵדַ!   ׁשֶ י   ךְ ּבֵ ָכל  ָהַרּבִ יֵלב,  ־ ּבְ ְחֵרר   ָאִחיו  ּכִ ּתַ   י ׁשֵ ְמַבְק   ֵדיי ִמ   ִיׁשְ
ֲ!בֹר ְוָאְמָנם , ַנְפׁשוֹ  ְחֵרר ָיִמים ֹחֶדׁש   ּכַ ּתַ ה ַה  ִהׁשְ ֹאַרח ּלָ ְלִא   ּבְ יַ! ַאף    ְוִהְצִליַח  י ּפִ   . ָאֵמִריָקה לְ  ְלַהּגִ

�  

ֵמ  ְמָחָתם  ַח ׂשָ ׂשִ ל  ּבְ ָרֵאל  ׁשֶ ַצֲ!ָרם  רצַ ּוֵמ   ִיׂשְ י  היָ ָה ,  ּבְ   ַהֲחֵרִדית  ָהֵ!ָדה  ד" בַ ֲא גַּ   ,ְנדְפַריְ   ַאְרֵיה  הש+ֶ מֹ   ַרּבִ
ַלִים  ירּוׁשָ ָבר   ְולֹא.  ּבִ ל   ּדָ ָכךְ ־ה ַמ   ׁשֶ ֲהֵרי,  הּוא  ּבְ ָתה  ׁשֶ ְרֵ!ָלה   ּכֹוס  ֶאת   ׁשָ ּה ־ ַ!ד  ַהּתַ ּמָ מֹוַנת  ְוָכל ,  ּת�   ׁשְ

ַמְיָמה  ָ!לוּ   יוָא צָ ֱא צֶ  ָ ֹוָאה  ַהׁשּ ׁשּ ה  ּבַ ּמָ   תוֹ פוּ ּתְ ּתַ ׁשְ ִה   אּוָלם,  ָהַאֲחרֹון   יֹומוֹ   ַ!ד   ֲ!ִריִרי  נֹוַתר  ְוהּוא  ָהֲאי�
ְמַחת  ׂשִ ֹאֶפן  ָהְיָתה  ַהּזּוַלת   ּבְ ָחד  ּבְ אּות  ּוְמעֹוֵרר  ְמי� ּתָ יר  ְוֵהיִטיב  .ִהׁשְ :  יויָד ּפִ ְס ּמַ ִמ   ֶאָחד  זֹאת   ְלַהְגּדִ

ָהָיה"  ׁשֶ יַ!   ּכְ ף  ַמּגִ ּתֵ ּתַ ְמָחהבְּ   ְלִהׁשְ ֲ!ֵלי  ֶאת   ּוְמָבֵרךְ   ׂשִ ְמָחה  ּבַ ִ ָפָניו  ַהׂשּ ה  היָ ָה ,  ַהְמִאירֹות  ּבְ   ְלַהֲאִמין   ָקׁשֶ
ֵאין ה  ְנָכִדים  ֵמָאה  ָפחֹות לְ   לוֹ   ׁשֶ ַ!   2 " יםִע בֵּ ִר   רֹות ׂשְ ַ!   ְוַכּמָ ת   ִלְפֵני,  םּפַ ִפּלַ ֲחִרית   ּתְ יַ! ,  ׁשַ   ָאָדם   ֵאָליו  ִהּגִ
ירוֹ   לֹא   ל לָ כְּ   הּוא ׁשֶ   ֶאָחד יַ!   נוֹ בְּ   ּמוֹ ְוִע ,  ִהּכִ ִהּגִ אֹותוֹ   ֹותצְ ַהּמִ   ְלעֹל  ׁשֶ בַ ,  יֹום  ּבְ ין   לוֹ   ִניַח ְלָה   ְקׁשוֹ ּבְ ִפּלִ   ּתְ

יו   ִראׁשֹוָנהלָ  ַחּיָ ה  ְלַאַחר.  ּבְ ִפּלָ בְּ   ַהּתְ יםלְ   ת יַּ ִת ׁשְ בִּ   ָהִאיׁש   וֹ דּכִ ֵמחֹות   ִניםָפ בְּ   םכָ ְר בֵּ   ְוהּוא ,  ַחּיִ ַדְרּכוֹ   ׂשְ   ּכְ
ִמיד ָרכֹות ַ!ד ּתָ ּבְ ִלי ־, ְוִאֵחל ָלֶהם  ָחְזרוּ   .ַדי־ּבְ ׁשֶ ַנִים    ּכְ ְ ַ!ר  ַאלׁשָ ,  ְלֵביָתםַהׁשּ יַצד: " ָאִביו־ֶאת  ַהּנַ   ָקׁשּור   ּכֵ
נוּ   לֶא   ְנדְפַריְ   ָהַרב ְחּתֵ ּפַ ֵא   הּוא  ְוֵאיךְ   ִמׁשְ יב  ְוָהָאב"?  נוּ ֵר ׂשָ בְּ   רׁשְ י  ֵהׁשִ .  ם ּתָ ְח ּפַ ׁשְ ִמ   רֹובְק   ֵאינוֹ   ללָ כְּ   הּוא  ּכִ

ן־ִאם   ,ּוָמה"  ר,  ּכֵ ׁשֶ ְמָחה  ּפֵ ִ דֹוָלה   ַהׂשּ ּלוֹ   ַהּגְ נוּ   ׁשֶ ן  הׁשָ ְק ִה "?  ִאּתָ ֵאין   ָלה ֵא ׁשְ ,  ְתִמימּות בִּ   ַהּבֵ   ָ!ֶליָה   ׁשֶ
  . ת לַ וּ זּ ת ַה ַח ְמ ׂשִ ף בְּ ּתֵ ּתַ ׁשְ ִה ת לְ ֶד ֶח י� ְמ ַה  תוֹ ּדָ ִמ  ֶאת ,יםִמלִּ  ֶלף ֵמֶא  יֹוֵתר  ְלַהְבִהיר  ֵמיִטיָבה  ְוִהיא ,ַמֲ!ֶנה

  

ׁש " כֹור־ָכל  ִלי־ַקּדֶ ֶטר ּבְ ל ּפֶ ְבֵני ֶרֶחם־ּכָ ָרֵאל ּבִ ָאָדם ִיׂשְ ֵהָמה ּבָ ׁש ֵיׁש  -" הּוא ִלי ּוַבּבְ יב ְלַקּדֵ ל  ּוְלַהֲחׁשִ ַרֲחִמים ַח ּתֹ ְפ ִל  - 'ֶחםֶר   רֶט ּפֶ ' ַהּכֹל ְוִלְפֵניָאָדם,  ּכָ   ַ#ל ּבְ
ן ָרֵאל־ּבֶ ין, ִיׂשְ ֵהָמה'אֹו  ָאָדם  הּוא ִאם ּבֵ א 6 'ּבְ ּמָ ךְ  ִעְנָין ֶזה -" הּוא  ִלי" ֶנֱאַמר ָלֵכן"?  ָ#ָליו םֵח ְלַר  ְוֵאין הּוא   ֵהָמהּבְ  ֲהלֹא"  ּתֹאַמר ׁשֶ ּיָ ַ  (רמ"מ מדעש) 6ְלךָ  ְולֹא ַלה'  ַהׁשּ

  
ה  ֶא   ַמֲ#ׂשֶ ּלֹא   ד ָח ּבְ ָברוֹ   ּתֹוכוֹ   ָהָיה   ׁשֶ אי  ַהג נָ וְ ,  ּכְ ַקּנַ   ּכְ
עּות  ָמֵלא   ִלּבוֹ   ַאךְ ,  ה'  ִמְלֶחֶמת  ַהּלֹוֵחם   ֵמאֹוָתם ,  ְורַֹ#   ִרׁשְ

י  ַרּבִ ִלי   ׁשֶ יץֵמרוֹ   ַנְפּתָ ׁשִ נֹוָטִריקֹון  ֵרׁש ְוָד   'ם"רוּ ְפ '  ה נָּ ּכִ   ּפְ   ּבְ
עּות   ָמֵלא  -  ִמְצֹות'  יג יינִ ו ֵו   תעוּ ׁשְ ִר   ל 'פוּ    ט ָ# מ, וּ   ִרׁשְ

ִמְצֹות ּקֵ   ָאַמר 6  ּבְ יִתי  ֵמעֹוָלם: "ֶאָחד   ַח ּפִ ֵ ,  ְלָהִבין  ִהְתַקׁשּ
ְרעֹה   ָאַמר   ַמּדּוַ#  ְוָקא  ּפַ תַמ   ַ#ל  ּדַ ֵמָ#ַלי  '  ה ְרּבֶ ַא   ּכַ ְוָיֵסר 

ה ־ ַרק ֶאת ֶות ַהּזֶ ן?  'ַהּמָ ּכֵ ַתב  ַהּטּוִרים  ַ#לּבַ   ׁשֶ י  ּכָ   ַמִיםֲ# ּפַ   ּכִ
ַב   מֹוִפיָ#ה  ַנח '  תּתֵ ּתֹוָרה,  'ַוּיָ ה ּבָ   ָהִראׁשֹוָנה   ּבַ   ,ַאְרּבֶ
ה  ִנּיָ ְ ַנח   ְוַהׁשּ ּיֹום  'ַוּיָ ִביִעי'  ּבַ ְ ה   ךָ ְד ְלַלּמֶ ,  ַהׁשּ ָהַאְרּבֶ   ָנח   ׁשֶ

תּבְ  ּבָ ה   .ׁשַ ְרעֹה   ֵרא יָ ִהְת   ּוִמּזֶ 'ְפרּוֶמע    ִהיא   ִאם,  ְוָאַמר   ּפַ
ה',   ָבר   ךָ ְל   ֵאיןַמּכָ ן  ּדָ ּכָ ֶות"6    ְמס, ּמָ ה ִהיא ּכַ ה ְוָקׁשֶ ּנָ   ִמּמֶ

  

  

  
ַבת ֶמת  ָכךְ ּבְ ,  ֲחִריָגה   ַלְיָלה   ּתֵ ּיֶ ְסּתַ ּמִ ֵה   ׁשֶ   ׁשֹון ְל ּכִ   א " ּבְ

ים  ְוִסּיֶֹמת  ָבה ֵק נְ  ּה   ָהַרּבִ ּלָ   ַהְיִחיָדה  ְוִהיא ,  תֵלילוֹ   ִהיא   ׁשֶ
ֶמת ּיֶ ְסּתַ ֵה   ַהּמִ ֵ#יל  ְוִנְקֵראת  א " ּבְ ֶלא   ר ַב ְד וּ .  ִמּלְ   מּוָבא  ּפֶ

ם ׁשֵ יְלָנא   א "ָר גְּ ַה   ּבְ ַמּה ,  ִמּוִ ּתָ ֵליל   אֹוְמִרים   ַמּדּוַ#   ׁשֶ   ּבְ
נָּ נִּ   ה ַמ '   ח ַס ּפֶ  ּתַ ְיָלה   הׁשְ ה   ַהּלַ   ׁשֹון ְל   ַלְיָלה   ַוֲהֵרי ',  ַהּזֶ
ְיָלה ַה   לֹוַמר   ְוָצִריךְ   ה ָב ֵק נְ  א ?  ַהּזֹאת  ּלַ ַהּתֹוָרה  ֶאּלָ   ׁשֶ
ה ּפָ ּבַ   ר ֱאַמ נֶּ ּכַ   ָזָכר   ׁשֹוןְל ּבִ   ְיָלה ּלַ ַה ֶאת    ה ָת נְּ ּכִ    ֵליל   ָרׁשָ

ֵני ,  'הּוא '  ִריםּמ, ׁשִ  ְיָלה  ַ#ד   ָהַרּבֹות  יו ָת ֹוְצ ִמ   ִמּפְ ּלַ   ׁשֶ
ה   אּוָלם.  ָיִאיר   ֹוםיּ ּכַ  ל  ָקׁשֶ ָבר ־ ֶאת  ְלַקּבֵ   ַלְיָלה  ןּכֵ ׁשֶ ,  ַהּדָ

ָכל  ִמיד   הּוא   ךְ "נַּ ַהּתַ   ּבְ ֵצא   ְולֹא   ר ָזָכ   ׁשֹוןְל ּבִ   ּתָ ּמָ ף  ַא   ּתִ
ֵאין  אֹוְמִרים  ֵיׁש   ְוָלֵכן,  ָבה ֵק נְ   ׁשֹוןְל ּבִ   ַ#םּפַ  ָבִרים   ׁשֶ   ַהּדְ

י  א .  א"ָר גְּ ַה   ִמּפִ ם  ֶאּלָ ּגַ ָל   ׁשֶ ְ דֹוׁש   ה "ַהׁשּ ַמּה   ַהּקָ ן  ּתָ   ַ#ל   ּכֵ
ל  ִריםּפְ ַס ְמ   ְוָהיוּ " ְיָלה   אֹותוֹ   ּכָ ,  'אֹוָתּה'  קֹוםְמ ּבִ "  ַהּלַ

ַתב  ְוֵכן ַרג  ל"ַמֲהַר   ּכָ ְיָלה  ָזָכר   ִנְקָרא   ַהּיֹום"  ִמּפְ   ְוַהּלַ
ל  ַהְמָבֲאִרים  ְוֵיׁש ".  ָבה ֵק נְ  ּכָ ָבר   ׁשֶ ַ#ל  ּדָ ַח   ּבַ   ָזָכר   ִנְקָרא   ּכֹ

ֶנְגּדוֹ  ּכְ גֹון,  ה ָב ֵק נְ   ְוׁשֶ ֶמׁש   ּכְ     .ה ָל יְ ַל וָ   םיוֹ ְוֵכן  ,  ּוְלָבָנה   ׁשֶ
  

  

ה ָל� ֹו ּכָ 
ח ּלְ ׁשַ ֵר�  ּכְ ׁש ּגָ      (יא, א)ׁש ְיָגֵר�

ַבת ה  ּתֵ ָל� ָזֵקף  ּכָ דֹול  ּבְ ְפֶסֶקת  ,ּגָ ַבת   ּומ, ׁש   ִמּתֵ ֵר�  ּגָ
ַאֲחֶריָה  ָ#ה   זּמֵ ְלַר ,  ׁשֶ ׁשָ ּבְ יְּ   ׁשֶ ָרֵאל  ֶאת  ח ּלַ ׁשַ ׁשֶ בֹוא  ִיׂשְ   ּתָ

ת  ָיה ָל ּכְ   ָ#ָליו  ַמּכַ כֹורֹות  ּבְ ם.    ׁש ְיָגֵר   ְוָאז,  ּבְ ּלָ   אור חדש) (ּכ,
�  

יִ  ט ַהּבַ ה  ְוִאם־ִיְמַ�� ֶ ֹות ִמׂשּ ְהי�      (יב, ד) ת% ִמֽ

ַטֲ#ֵמי  י   ַדַ#תְל   זּמֵ ְלַר ,  ַזְרָקא   ח נַּ מ,   ּבְ ַמּסֶ   עֹוןְמ ׁשִ   ַרּבִ   ת ֶכ ּבְ
ר ,  ִחיםָס ּפְ  ֶאְפׁשָ ְהיֹות  ָיד   ִלְמׁשְֹך   ׁשֶ   ן ָקְרּבַ   ַ#ל   ָמנּוי   ִמּלִ

ַסח  ֵרק   ַ#ד ,  ַהּפֶ ּזָ ּיִ ם  ׁשֶ זוּ ,  ַהּדָ ּמָ בֹות  ְמר, ּתֵ ,  טַ# ְמ יִ ־ ְוִאם  ּבַ
ַהְינ ר   וּ ּדְ ֶאְפׁשָ ל  ְצמוֹ ַ#   ְמִעיטְלַה   ֲ#ַדִין  ׁשֶ ּמ,   ְזַמן־ ּכָ   חנַּ ׁשֶ

ם  ק ִנְזָר   לֹא   ַוֲ#ַדִין,  ַזְרָקא  ְך.  ־ ַאַחר   ְולֹא ,  ַהּדָ   אמרות ה') (ּכָ
�  

א 
ּנּו' ָנ ּו ִמּמֶ אְכל)      (יב, ט) ַאל־ּתֹֽ

ַמּסֶ  ּלֹא ,  מּוָבא   ִחיםָס ּפְ   תֶכ ּבְ ָהא   ּתֹאַמר   ׁשֶ   ָנא  לֵכ וֹ ׁשֶ
ַס   ר ׂשַ ּבְ ִמ  עֹוד   ח ַהּפֶ ב  ִיְהֶיה   יֹום  ִמּבְ ְלמּוד ,  ַחּיָ   לֹוַמר   ּתַ

ֹות 
ׁש ּוַמּצ *ה ְצִלי־ֵא� ְיָלה ַהּזֶ � ּלַ ר ּבַ , ׂשָ ּו ֶאת־ַהּבָ ְכל� , ְוָאֽ
ׁש   ְזַמןּבִ   ַרק ׁשֶ  ּיֵ ה ּבִ   ֲאִכיָלה   ִחּיּוב  ׁשֶ   ִאּסּור   ֵיׁש   ָאז,  ְצִלּיָ

ל  ֲאִכיָלה  ר   ׁשֶ ׂשַ ּיֹום  ְולֹא ,  ָנא   ּבְ בֹות  ְוָלֵכן .  ּבַ ַטֲ#ֵמי  ַהּתֵ   ּבְ
ךְ ְה ַמ  ָטא ּפַ   ּפַ ׁשּוָטה  ךָ ְת ָר ָב ְס   ךְ ּפֵ ְלַה   ְלךָ   לֹוַמר ,  ׁשְ   ַהּפְ

ּיֹום  ֲאִכיָלה   בְלַחיֵּ  י  ּבַ   ברכת איש) (.  ְיָלה ּלַ ּבַ   ַרק   ָהִאּסּור , ּכִ
�  

ֹוב ת ֵאז- � ּדַ ם ֲאג/ 1      (יב, כב) ּוְלַקְחּתֶ

ַבת ם    ּתֵ 1 ִים  ְטֶ#ֶמת מ, ּוְלַקְחּתֶ ֵגְרׁשַ   ָלָאָדם   זּמֵ ְלַר ,  ּבְ
ּצָ  ּנוּ   ְלָגֵרׁש   ִריךְ ׁשֶ ת  ֶאת  ִמּמֶ ּסּות  ִמּדַ   ז חֹ ֱא ֶל ְו   ָהרּוַח   ּגַ

טּות  ְתִמימּותּבִ  ֲה ,  ּוַפׁשְ ז  ָהֵאזֹוב  ֵרי ׁשֶ   ת לוּ ְפ ׁשִ ְל   ְמַרּמֵ
ֲאָוה   ךֶפ ְוֵה  ם    ְוֵתַבת,  ַהּגַ 1 י   ִנְקֵראתּוְלַקְחּתֶ ּתֵ ׁשְ בֹות   ּבִ   ּתֵ

ם  ְוָלַקח  ַהְינוּ ,  ּתָ ִמימּות  תָלַקַח   ּדְ   וץ מזרה ישראל)קיב (.  ַהּתְ
�  

ׁש  ְדּגָ  מ,
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