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ִס ּפ ּו ִרים ְו ַא ָ ּגדוֹ ת

ּ ְפנִ ינִ ים ּו ַפ ְר ּ ְפ ָראוֹ ת

ִס ּפ ּו ִרים ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה

וַ יְ גַ ַּלח וַ יְ ַח ֵּלף שִׂ ְמל ָֹתיו וַ ָ ּיבֹא ֶאל־ ּ ַפ ְרעֹה )מא ,יד(
יש ֵמאוֹ ּפוֹ ָלא
אשוֹ נָ ה ,נֶ ֱא ַסר ַר ִ ּבי יִ ְר ְמיָ ה ַק ִּל ׁ
ִ ּב ְת ִח ָּל ָת ּה ׁ ֶשל ִמ ְל ֶח ֶמת ָהעוֹ ָלם ָה ִר ׁ
ִ ּב ֵידי ָהרו ִּסים ַ ּב ֲח ׁ ַשד ִרגּ וּל ְלטוֹ ַבת ָהאוֹ יֵ בָ .קרוֹ ב ַל ֲח ִצי ׁ ָשנָ ה ׁ ָש ָהה ְ ּבבֵ ית־ ַה ּס ַֹהר
ׁ ֶש ָ ּב ִעיר %ל ְ ּב ִלין ,וְ ַרק ְל ַא ַחר ׁ ְש ַתדְּ ָלנ ּות ְמ %ר ָ ּבה ו ְּפ ִעילוּתוֹ ׁ ֶשל ָא ִחיו ַר ִ ּבי ְמנַ ֵחם
ֵמ ַא ְמ ׁ ִשינוֹ ב ,יָ ָצא זַ ַּכאי ַ ּבדִּ ין וְ ׁ %ש ְח ַררָ " .מה ָא ַמר ָא ִחי ַּכ ֲא ׁ ֶשר נוֹ ַדע לוֹ ַ*ל דְּ בַ ר
ׁ ִש ְחרוּרוֹ "? ִ ּב ֵּק ׁש ָה ַר ִ ּבי ֵמ ַא ְמ ׁ ִשינוֹ ב ָל ַד ַ*ת ,וְ ִה ְת ּ ַפ ֵ*ם ִל ׁ ְשמ ַֹ*ִּ ,כי ִמ ָ ּיד ִעם
ַה ּ ׁ ִש ְחרוּר ִ ּב ֵּק ׁש ָא ִחיו ָל ַד ַ*ת ַמ ִהי ַה ּ ׁ ָש ָ*ה וְ ִה ְתכּ וֹ נֵ ן ַל ְּת ִפ ָּלה*ַ ,ד ׁ ֶש ָהיָ ה נִ ְר ֶאה ִּכי
לֹא ֵא ַרע ִע ּמוֹ דָּ בָ ר ,וְ יָ ָצא ִמ ֵ ּבית־ ָה ֲאסו ִּרים ְּכ ָא ָדם ַה ּיוֹ ֵצא ִמ ֵ ּביתוֹ ְלבַ יִ ת ַא ֵחר.
"דּ וֹ ֶמה הוּא ָא ִחי ְליוֹ ֵסף ַה ַּצדִּ יק"ָ ,א ַמר ַר ִ ּבי ְמנַ ֵחם ְ ּב ִה ְת ּ ַפ ֲ*לוּתֶ ׁ " ,ש ָ* ָליו דָּ ְר ׁש ּו
ק ֶה ֶלת ' ִּכי־ ִמ ֵ ּבית ָהסו ִּרים יָ ָצא ִל ְמל ְֹך' ' -זֶ ה
ֲחזַ "ל ַ ּב ִּמ ְד ָר ׁש ֶאת ַה ּ ָפסוּק ׁ ֶש ְ ּב ֹ
יוֹ ֵסף'ֶ ׁ ,ש ָ ּי ָצא ִמ ֵ ּבית־ ַה ּס ַֹהר ְל ֵכס ַה ְּמל ּו ָכה ְ ּב ִלי ׁ ֶש ֶמץ ׁ ֶשל ִה ְת ּ ַפ ֲ*לוּת יְ ֵת ָרה".
וַ ַ ּי ֵּכר יוֹ ֵסף ֶאת־ ֶא ָחיו וְ ֵהם ל ֹא ִה ִּכ !רהוּ )מב ,ח(
יבת ּ'תוֹ ְמ ֵכי ְּת ִמ ִ
י* יְ ׁ ִש ַ
יטיןַ ,מ ׁ ְש ּ ִפ ַ
ַר ִ ּבי ׁ ְשמו ֵּאל ַה ֵּלוִ י ֶל ִּו ִ
ימים' ְ ּב ַא ְרצוֹ ת־ ַה ְ ּב ִרית,
יט ׁש וְ ָהיָ ה
נוֹ ַלד ח ֶֹד ׁש יָ ִמים ְ ּב ִד ּיוּק ְל ַא ַחר ּ ְפ ִט ַירת ַר ִ ּבי ׁ ְשמו ֵּאל ִמ ְּליו ַ ּּבאוִ ְ
אשוֹ ן ׁ ֶש ִּנ ְק ָרא ַ*ל־ ׁ ְשמוֹ  .הוּא נוֹ ַדע ְּכ ַמ ְר ִ ּביץ ּתוֹ ָרה %מבְ ָהקּ ְ ,ביִ חוּד ִ ּב ְתקו ַּפת
ָה ִר ׁ
אשוֹ נָ ה וָ ֵאי ַל ְך ,ו ְּמ %א ָחר יוֹ ֵתר
ְמגו ָּריו ִ ּבגְ רוּזְ יָ ה ִ ּב ְתקו ַּפת ִמ ְל ֶח ֶמת ָהעוֹ ָלם ָה ִר ׁ
%הגְ ָלה ְל ִס ִ ּביר ֵ* ֶקב ּ ְפ ִעיל ּותוֹ ַל ֲה ָפ ַצת ּתוֹ ָרהִ ,מ ּ ׁ ָשם ִה ְצ ִל ַ
יח ִלבְ ר ַֹח ְ ּב ֶד ֶר ְך נֵ ס.
יטאָ ׁ ,שם ִמ ֵּלא
אשוֹ נָ ה ָהיְ ָתה ַ ּב ֲ*יָ ָרה רוֹ ְקשִׂ יק ִ ּב ְמחוֹ ז ּפוֹ נִ יבֶ ז' ׁ ֶש ְ ּב ִל ָ
ַר ָ ּבנ ּותוֹ ָה ִר ׁ
ֶאת ְמקוֹ ם חוֹ ְתנוֹ ַר ִ ּבי ָא ׁ ֵשר ַמ ְר ָּג ִל ּיוֹ תּ ֵ .בין ׁ ְש ָאר ַּת ְפ ִק ָידיו ַ ּב ּק ֶֹד ׁשָ ,היָ ה ְמ ַפ ֵּק ַח
ַ*ל ִס ְד ֵרי ַה ִּל ּמוּד ַ ּב ַּת ְלמוּד־ ּתוֹ ָרה ,וְ ָהיָ ה ְמ ַב ֵּקר בּ וֹ ְל ִע ִּתים ְּכ ֵדי ִל ְראוֹ ת ׁ ֶש ַהכּ ֹל
יח
ִמ ְתנַ ֵהל ַ*ל ֵמי־ ְמנ ּוחוֹ תּ ֵ .בין ַה ְמ ַל ְּמ ִדים ָהיָ ה ֶא ָחדֶ ׁ ,ש ַר ִ ּבי ׁ ְשמו ֵּאל ָח ׁש בּ וֹ ֵר ַ
ׁ ֶשל ִמינוּתַ ,אף ׁ ֶש ְּכ ַל ּ ֵפי חוּץ ָהיָ ה נִ ְר ֶאה יָ ֵרא וְ ָח ֵרדַ *ָ .קב ָה ַרב ַא ֲח ָריו ,וְ ִח ּ ֵפשׂ
ִהזְ דַּ ְּמנוּת ְּכ ֵדי ִל ְתהוֹ ת ַ*ל־ ַקנְ ַקנּוֹ  .וְ ִה ֵּנה ִה ִּג ָ
חן
י*ה ּ ָפ ָר ׁ ַשת ִמ ֵּקץ ,וְ ָה ַרב נִ ְכנַ ס ִלבְ ֹ
ֶאת ַה ַּת ְל ִמ ִידים ְּכ ִמנְ ָהגוֹ ַ " .מדּ ו ַּ* ִה ִּכיר יוֹ ֵסף ֶאת־ ֶא ָחיו וְ ֵהם לֹא ִה ִּכירוּה ּו"?
ׁ ָש ַאל ,וְ ִצ ּ ָפה ִל ׁ ְשמ ַֹ* ִמ ּ ִפי ַה ִּתינוֹ קוֹ ת ֶאת דִּ בְ ֵרי ַר ּ ׁ ִש"י " ׁ ֶש ָ ּי ָצא ֵמ ֶא ְצ ָלם ְ ּבלֹא
ימת זָ ָקן" ,וְ ִא ּל ּו ֵהם ָהי ּו ְּכבָ ר ַ ּב ֲ* ֵלי זָ ָקן
ימת זָ ָקן ,וְ ַ* ְכ ׁ ָשו ְמ ָצא ּוה ּו ַ ּב ֲח ִת ַ
ֲח ִת ַ
ְ ּב ׁ ָש ָ*ה ׁ ֶש ִּנ ְמ ַּכר .או ָּלם ַה ַּת ְל ִמ ִידים ִה ְס ִ ּביר ּוֶ ׁ ,ש ּיוֹ ֵסף ִה ִּכיר ֶאת ֶא ָחיו ִמ ּ ְפנֵ י
ׁ ֶש ְּכ ׁ ֶש ָ ּי ָצא ֵמ ֶהם ָהי ּו ּ%כ ָּלם " ְמג %דְּ ֵלי שֵׂ ָ*ר" ,וְ לֹא ִהזְ ִּכיר ּו ְּכ ָלל ֶאת ֲח ִת ַ
ימת זְ ָקנָ ם.
ָ* ַמד ִמ ָ ּיד ַר ִ ּבי ׁ ְשמו ֵּאל ַ*ל ִטיבוֹ ׁ ֶשל אוֹ תוֹ ַ ּב ְרנָ ׁש ׁ ֶש ַה ִּמינ ּות ָא ְכ ָלה בּ וֹ  ,וְ ָל ַח ׁש
ְ ּב ָאזְ נוֹ ֱ " :היוֹ ת וְ ִה ְּנ ָך ַ ּב ַ*ל 'שֵׂ ָ*ר ְמג %דָּ ל' ְ ּב ֵדעוֹ ת כּ וֹ זְ בוֹ תֵ ,אינְ ָך יָ כוֹ ל ְל ַח ֵּנ ְך ֶאת
ָ ּבנֵ ינ ּו ְלתוֹ ָרה וְ יִ ְר ַאת ׁ ָש ַמיִ ם ְטהוֹ ָרה"ָ ׁ .ש ַקל ְליָ דוֹ ֶאת שְׂ ָכרוֹ  ,וְ ׁ ִש ְּלחוֹ ְל ַד ְרכּ וֹ ...
ַאל־ ֶּת ֶח ְטאוּ ַב ֶ ּי ֶלד )מב ,כב(
ַר ִ ּבי יַ ֲ*קֹב ְק ַרנְ ץַ ,ה ַּמ ִּגיד ִמדּּ ְ %בנָ אָ ,היָ ה נוֹ ֵהג ְל ַה ְתנוֹ ת ִעם ַמשְׂ ִּכ ֵירי ַהדִּ ירוֹ ת
ׁ ֶש ּלוֹ ֶ ׁ ,ש ָה ְר ׁש ּות ְ ּביָ דוֹ ְל ַה ְכנִ יס אוֹ ְר ִחים ְלבֵ יתוֹ ִּכ ְראוֹ ת ֵ*ינָ יוּ ִ .ב ְתקו ַּפת ְמגו ָּריו
ְ ּבזַ ּמ ּו ׁ ְש ְט ׁשָ ,ה ַל ְך ּ ַפ ַ*ם ִ ּב ׁ ְש ַ*ת ֵ ּבין־ ָה ַ* ְר ַ ּביִ ם ,וְ ָר ָאה ָא ָדם סוֹ ֵמא ְלב ּו ׁש ְק ָר ִעים,
עוֹ ֵמד נָ בוֹ ְך ִעם ְ ּבנוֹ ַה ָּק ָטן וְ ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַ* ָאנָ ה יִ ְפנֶ הִ .ה ְכנִ ָ
יסם ַה ַּמ ִּגיד ְל ֵביתוֹ ,
וְ ִה ְת ַמ ֵּסר ְל ַמ ֲ*נָ ם ַ*ד ׁ ֶש ָ* ָלה ְ ּביָ דוֹ ִל ְמצֹא ָל ֶהם ְמקוֹ ם ְמגו ִּרים הוֹ ֵלםְ .ליָ ִמים
נִ ְפ ַטר ָה ָאב ְמאוֹ ר ָה ֵ*ינַ יִ ם וְ ַה ֵ ּבן נוֹ ַתר בּ וֹ ֵדד וְ גַ ְלמוּד ,וְ ַה ַּמ ִּגיד גִ דְּ לוֹ ְּכבֵ ן .וְ ִה ֵּנה
ִה ְת ַּג ָּלה ַה ַּנ ַ*ר ְּכבַ ַ*ל ִּכ ׁ ְשרוֹ נוֹ ת ֲ*צ ּו ִמים*ַ ,ד ׁ ֶש ַּנ ֲ*שָׂ ה ְלגָ אוֹ ן ְ ּביִ שְׂ ָר ֵאל .יֵ ׁש
מה ְקלוּגֶ רֶ ׁ ,ש ֶ ּב ֱא ֶמת ָל ַמד ִמ ּ ִפי ַה ַּמ ִּגיד ְ ּבזַ ּמ ּו ׁ ְש ְט ׁשַ ,א ְך
אוֹ ְמ ִרים ִּכי הוּא ַר ִ ּבי ׁ ְשלֹ ֹ
יש ִע ֵּור וְ ָ*נִ י.
יש נִ ְכ ָ ּבד ַר ָ ּב ּה ׁ ֶשל קוֹ ָמרוֹ ב ,וְ לֹא ִא ׁ
ָאבִ יו ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ַא ֲהרֹן ָהיָ ה ִא ׁ
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יש'
ַא ְר ַ ּב ַ+ת ְּכ ָר ֵכי ׁ ַ
'ש ָ ּבת ִט ׁ
ַ ּב ֲחנ! יּוֹ ת ַה ְּס ָפ ִרים ַה ּ!מ ְב ָחרוֹ ת
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ִמ ּדוֹ ת ַו ֲה ִליכוֹ ת

ּ ְפנִ ינִ ים
וַ יְ ִהי ִמ ֵ ּקץ ְׁשנָ ַתיִ ם יָ ִמים )מא ,א( ַ -ה ֵּתבוֹ ת ְסמוּכוֹ ת
ֶאל ַה ֵּתבוֹ ת ׁ ֶש ְ ּבסוֹ ף ַה ּ ָפ ָר ׁ ָשה ַה ּקוֹ ֶד ֶמת ,וְ ל ֹא־זָ ַכר
שַׂ ר־ ַה ַּמ ְׁש ִקים ֶאת־יוֹ ֵסף וַ ִ ּי ְׁש ָּכ ֵחה ּו ,וַ יְ ִהי ִמ ֵ ּקץ.
וְ ֶר ֶמז ְ ּב ֶד ֶר ְך ַה ַּצחוּת יֵ ׁש ָּכאן ְל ִדינֵ י ַה ֵּנרוֹ ת
ַ ּב ֲחנ! ָּכהִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ּ ָפ ָר ׁ ַשת ִמ ֵ ּקץ ָח ָלה ְ ּב ֶד ֶר ְך ְּכ ָלל
ימי ַה ֲחנ! ָּכה ,וַ ֲה ָל ָכה ִהיא ׁ ֶש ָאסוּר ֵל ָהנוֹ ת ִמ ֵּנרוֹ ת
ִ ּב ֵ
יפים לוֹ נֵ ר ֶא ָחד ְּכ ַׁש ָּמ ׁש ְּכ ֵדי
ַה ֲחנ! ָּכה ,וְ ָל ֵכן מוֹ ִס ִ
ֵל ָהנוֹ ת ְלאוֹ רוֹ  .וְ ִאם לֹא זָ ַכר שַׂ ר ַה ַּמ ְׁש ִקים ,ה ּוא
ַ ּב ַ*ל ַה ַ ּביִ ת ַה ּנוֹ ֵתן ַמ ׁ ְש ֶקה ַה ּ ׁ ֶש ֶמן ַ ּב ֵּנרוֹ תֶ ,את
יוֹ ֵסף ֶ ׁ -ש ּלֹא זָ ַכר ְלהוֹ ִסיף ֶאת נֵ ר ַה ּ ׁ ַש ָּמ ׁש
ַ ּב ְּמנוֹ ָרה ,וַ ִ ּי ְׁש ָּכ ֵחה ּו  -וְ ׁ ָש ַכח ִל ּצֹק בּ וֹ ׁ ֶש ֶמן
ו ְּל ַה ְד ִליקוֹ ֲ ,אזַ י וַ יְ ִהי ִמ ֵ ּקץ ַ -ה ֵּנרוֹ ת ֵהם %מ ְק ִצים
ְל ִמ ְצוָ ָתם וְ ָאסוּר לוֹ ֵל ָהנוֹ ת ֵמאוֹ ָרם) 3מנחת כהן(
ָא ְמר ּו ֲחזַ "לֵּ ,כיוָ ן ׁ ֶש ָא ַמר יוֹ ֵסף ְלשַׂ ר ַה ַּמ ׁ ְש ִקים
זְ ַכ ְר ַּתנִ י וְ ִהזְ ַּכ ְר ַּתנִ י ,נוֹ ְספ ּו לוֹ ְׁשנָ ַתיִ םִ .מ ּ ְפנֵ י
ֶׁש ְּז ִכ ָירה ִהיא ְל ָׁשנָ הְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ֵאין ַה ֵּמת ִמ ׁ ְש ַּת ֵּכ ַח
ִמן־ ַה ֵּלב ֶא ָּלא ְל ַא ַחר י"ב ח ֶֹד ׁש ,וְ גַ ם ּ ָפ ָר ׁ ַשת זָ כוֹ ר
נִ ְק ֵראת ּ ַפ ַ*ם ַא ַחת ַ ּב ּ ָׁשנָ ה ְּכ ֵדי ִלזְ ּ ֹכר ַמ ֲ*שֵׂ ה
ֲ* ָמ ֵלק ,ו ְּכנֶ גֶ ד ָּכל זְ ִכ ָירה ׁ ֶש ָא ַמר יוֹ ֵסף ְלשַׂ ר
ַה ַּמ ׁ ְש ִקים נוֹ ְס ָפה לוֹ ָׁשנָ ה ְ ּב ִכ ְלאוֹ ) .אבני שהם(
ִמ ֵ ּקץ ְׁשנָ ַתיִ ם יָ ִמים ּו ַפ ְרעֹה ח ֵֹלם )שם( ָּ -כ ַתב ַר ֵ ּבנ ּו
ַ ּב ְחיֵ יָ ,ל ָּמה לֹא נֶ ֱא ַמר וּ ַפ ְרעֹה ֶמ ֶל ְך ִמ ְצ ַריִ ם? ֶא ָּלא
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ָהיָ ה ַה ֲחלוֹ ם ַה ֶ ּזה ְ ּב ִענְ יַ ן ַהיְ אוֹ ר ְּת ִח ַּלת
ַמ ּ ַפ ְל ּתוֹ *ַ ,ל־ ֵּכן לֹא ִהזְ ִּכיר בּ וֹ ַה ָּכתוּב ַמ ְלכ ּותִּ ,כי
ִאם ַה ּ ֵׁשם ְל ַבדּ וֹ ַ .רק ִ ּב ְהיוֹ ת ַה ַּמ ֲ* ָלה ְליוֹ ֵסף
ִהזְ ִּכיר בּ וֹ ַה ָּכתוּב ַמ ְלכ ּות ִל ְכבוֹ ד יוֹ ֵסףֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמ ר
ן־של ֹ ִש,ים ָׁשנָ ה ְ ּב ְָ +מדוֹ ִל ְפנֵ י ּ ַפ ְרעֹה
וְ יוֹ ֵסף ֶ ּב ְׁ
־מ ְצ ָריִ ם .וְ ֶר ֶמז ָלזֶ ה ִּכי ְׁשנָ ַתיִ ם יָ ִמים ּו ַפ ְרעֹה
ֶמ ֶל ְך ִ
חֹ ֵלם ,נוֹ ָט ִריקוֹ ן וְ לֹא ִהזְ ִּכיר ַמ ְלכ ּותוֹ ֶמ ֶלךְ
ִמ ְצ ַריִ ם ,יַ ַ*ן ֶׁש ַה ֲחלוֹ ם ְּת ִח ַּלת ַמ ּ ַפ ְל ּתוֹ  ,נִ ׁ ְש ַאר ַרק
ִעם ּ ַפ ְרעֹה ,יָ בוֹ א יוֹ ֵסף חוֹ זֵ ר ְל ַמ ְלכוּתוֹ ) .מגדנות(
וְ יִ ְק ְ ּבצ ּו ֶאת־ ָּכל־א ֶֹכל )מא ,לה( ָּ -כ ַתב ַה ַּמ ְל ִ ּבי"ם,
ׁ ֶש ּלֹא ַרק ְּתבוּ ָאה ִה ְכנִ יס ּו ָלאוֹ ָצרוֹ תֶ ,א ָּלא ָּכל
ִמינֵ י ַמ ֲא ָכל ְּכמוֹ ִק ְטנִ ּיוֹ ת וּ ֵפרוֹ ת .וְ ֶר ֶמז ָלזֶ ה
ַ ּב ֵּתבוֹ ת וְ יִ ְק ְ ּבצוּ ֶאת־ ָּכל־א ֶֹכל ַה ּ ָׁשנִ ים ַה ּטֹבוֹ ת
ימ ְט ִר ָ ּיה לֹא ַרק ְּתבוּ ָאה
ַה ָ ּבאֹת ָה ֵא ֶּלה וְ יִ ְצ ְ ּבר ּוּ ְ ,בגִ ַ
ֶא ָּלא ִמין ַה ַּמ ֲא ָכל ְּכמוֹ ִק ְטנִ ּיוֹ ת וּ ֵפרוֹ ת) .שם(

יש־ ֶא ָחד נָ ְחנוּ )מב ,יא( ָ -א ְמר ּו ִ ּב ְל ׁשוֹ ן
ּ!כ ָּלנוּ ְ ּבנֵ י ִא ׁ
נַ ְחנ ּו וְ לֹא ֲאנַ ְחנ ּוִּ ,כי נֶ ְח ַסר ֵמ ֶהם ֶא ָחד וְ ה ּוא
יוֹ ֵסףַ .א ְך ְל ַא ַחר ִמ ֵּכן ָא ְמר ּו ׁ ְשנֵ ים ָ*שָׂ ר ֲ*בָ ֶד ָ
יך
ַא ִחים ֲאנַ ְחנוּ ָמ ֵלאֶ ׁ ,ש ַּגם יוֹ ֵסף ִ ּב ְכ ָלל) .אור משה(

דוא"ל המערכת:
5806777@gmail.com

ֵאין־נָ בוֹ ן וְ ָח ָכם ָּכמוֹ ָך

ְמאוֹ רוֹ ת

יל ָוהַ ,ה ּ ְ'פ ִרי־ ָח ָד ׁש'
ַר ִּבי ִחזְ ִק ָ ּיה דִּ י־ ִס ְ

זַ ַ ּצ"ל

ְליוֹ ם ַה ִה ּלוּ ָלא כ"ח ְ ּב ִכ ְס ֵלו תנ"ו

ִמ ְ ּגדוֹ ֵלי ּפוֹ ְס ֵקי ַהדּ וֹ רוֹ ת ,וְ נוֹ ַדע ְּב ִס ְפרוֹ " ּ ְפ ִרי־ ָח ָד ׁש"
ַ*ל ׁ %ש ְל ָחן ָ*רוּ ְך ,א ַֹרח־ ַח ִּיים וְ יוֹ ֶרה־ ֵד ָ*הּ ֶ .בן ל"ט
ׁ ָשנִ ים ִּב ְלבַ ד ָהיָ ה ִּב ְפ ִט ָירתוֹ  ,א ּו ָלם נֶ ְח ׁ ַשב ְּכ" ָמ ָרא
דְּ ַא ְר ָ*א ְדיִ שְׂ ָר ֵאל" ,וְ ַה ֲח ַת"ם סוֹ ֵפר ָּכ ַתב ִּכי ְּב ָכל
ָמקוֹ ם ׁ ֶשהוּ א ַמ ְח ִמיר ֵאין ִמי ׁ ֶש ָּי ֵקל ַא ֲח ָריוּ .כֹחוֹ
ַּב ּתוֹ ָרה ָהיָ ה ְּכ ֵלב ָה ֲא ִרי ,וְ לֹא נִ ְר ַּתע ַל ְחלֹק ַ*ל
ּפוֹ ְס ִקים ֲא ֵח ִרים ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָר ָאה ִּכי ַהצֶּ ֶדק ִע ּמוֹ ֶ *ֵ .קב
ָּכ ְך ִה ְתעוֹ ְר ָרה ְּב ִמ ְצ ַריִ ם ַמ ֲחל ֶֹקת ְ ּגדוֹ ָלה נֶ גְ דּ וֹ ִ ,ס ְפרוֹ
נִ דּ וֹ ן ִלגְ נִ יזָ ה ְו ַה ִּל ּמוּ ד בּ וֹ נֶ ֱא ַסרֶ ׁ ,ש ֵּכן "לֹא ָח ַלק
אשוֹ נִ ים וְ ָח ַלק
ְּב ִס ְפרוֹ ֶאת ַה ָּכבוֹ ד ָה ָראוּי ִלגְ דוֹ ֵלי ָה ִר ׁ
יש
ֲ* ֵל ֶ
יהם ,וְ גַ ם דִּ ֵּבר ְּב ִס ְפרוֹ נֶ גֶ ד ַה ְ ּגאוֹ נִ ים ְּכ ַד ֵּבר ִא ׁ
ֶאל־ ֵר ֵ*ה ּו"ָ .ה"אוֹ ר ַה ַח ִּיים" ַה ָּקדוֹ ׁש ִה ְד ּ ִפיס ֶאת
ִס ְפרוֹ " ּ ְפ ִרי־ת ַֹאר" ,וּ בוֹ הוּא חוֹ ֵלק ַרבּ וֹ ת ַ*ל ּ ְפ ָס ָקיו ,
וְ ֵכן יָ ְצאוּ ִחבּ ו ִּרים נוֹ ָס ִפים נֶ גְ דּ וֹ  ,א ּו ָלם ְל ַמ ֲ* ֶׂשה
ִה ְת ַק ְּב ָלה דַּ ְע ּתוֹ וְ ִס ְפרוֹ נֶ ְח ׁ ָשב ְלדוֹ רוֹ תַ .ה ִח ָיד"א
ְמ ַס ּ ֵפרִּ ,כי ִּב ְצ ִעירוּ תוֹ ִה ְת ַלוָּ ה ֶאל ַרבּ וֹ ָה"אוֹ ר
ַה ַח ִּיים" ְּכ ׁ ֶש ָ* ָלה ְל ִה ְת ּ ַפ ֵ ּלל ַ*ל ִק ְב ֵרי ַהצַּ דִּ ִ
יקים
ׁ ֶש ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ ם ,ו ְּכ ׁ ֶש ָ* ַמד ְליַ ד ַמצֶּ בֶ ת ַה" ּ ְפ ִרי־ ָח ָד ׁש",
י* ׁ ָש ָ*ה ,
" ָר ִאינ ּו ׁ ֶש ִּנ ׁ ְש ַאר יְ ִח ִידי ַ*ל ַמצַּ בְ ּתוֹ ְּכמוֹ ְרבִ ַ
ו ְּרחו ׁ ֵּשי ְמ ַר ֲח ׁ ָשן שִׂ ְפוָ ֵת ּה ,וְ ֵהבַ נּ וּ דְּ ָהיָ ה ׁשוֹ ֵאל
ילה ְואוֹ ֵמר לוֹ ִּכי ְל ׁ ֵשם ׁ ָש ַמיִ ם נִ ְת ַּכוֵּ ן ְו ַכ ּיוֹ ֵצא",
ְמ ִח ָ
ּו ְמ ַ*נְ יֵ ן ׁ ֶש ָה"אוֹ ר ַה ַח ִּיים" נִ ְק ַּבר ְ ּב ָס ְ
מוּך לוֹ ּ ִ .ב ׁ ְשנַ ת
יכה
תמ"ט יָ ָצא ִמירו ׁ ָּש ַליִ ם ַלגּ וֹ ָלה ְל ַה ּ ִשׂ יג ְּת ִמ ָ
מ ֶש:ה ַ ּג ַּלנְ ִטי,
יש ָ
ַּכ ְס ּ ִפית ִל ׁ ִ
יבתוֹ ׁ ֶשל ַרבּ וֹ ַה ָּמגֵ "ןַ ,ר ִ ּבי ֹ
ְו ִה ְצ ִל ַ
יח ְמאֹד ִ ּב ׁ ְש ִליחוּ תוֹ ֵ .מ ֲח ׁ ַש ׁש זַ יְ ָפנִ ים ׁ ִש ְ ּגרוּ
ֶאת ִצ ּיוּר דְּ יוֹ ָקנוֹ ְל ַא ְרצוֹ ת ַהגּ וֹ ָלהְּ ,כ ֵדי ְל ַא ּ ֵמת ֶאת
דְּ בַ ר ׁ ְש ִליחוּ תוֹ ְ ,והוּ א ִה ׁ ְש ַּת ֵּמר ְלדוֹ רוֹ ת .חוֹ ְתנוֹ ַר ִ ּבי
ְר ָפ ֵאל ָמ ְרדְּ ַכי ַמ ְל ִּכי ָהיָ ה %מ ְמ ֶחה ִּב ְרפוּ ָאהְ ,ו ָכ ְך ַ ּגם
ְ ּבנוֹ ַר ִּבי דָּ ִוד ַּב ַ*ל ַה ֵּס ֶפר ּ ְפ ִרי־ ֲה ַדס ְ ּב ִענְ יְ נֵ י ְרפוּ ָאה.

יוֹ ִסיף ַ ּד ַ+ת

פירוש מעניין לצירוף השמות המצוי 'אפרים פישל' ,אמר רבי
פינחס מקוריץ ,שהוא על ־שם הברכה שבירך יעקב את יוסף
שבניו יפרו וירבו כדגים ,ועיקר הברכה היא על אפרים כפי
שׁנִ י ָק ָרא ֶא ְפ ָריִ ם כִּ י־ ִה ְפ ַרנִ י ֱאִ קים
שנאמר בפרשתנו "וְ ֵאת ֵשׁם ַה ֵ ּ
בְּ ֶא ֶרץ ָענְ יִ י" .והוסיפו שמסיבה זו חודש אדר מעובר ,מפני שמזל
החודש הוא דגים בסימן של ריבוי וברכת שפע .בעבר ,נהגו רבים
מיהודי אשכנז ,להעניק לבניהם שם חול נוסף על שם הקודש
שלו ,שהיה נוח יותר לשימוש הנוכריים שהתקשו להגות את
שמותיהם היהודיים .בדרך כלל נבחר שם החול כתרגום לשם
הקודש או כרמז לו .דוגמה לכך הוא פישל לאפרים כאמור ,וכן
יששכר ־דב על ־שם הברכה שבירך יעקב את יששכר שהוא דומה
לחמור גרם וסובל עול תורה ,אך כיוון שהתואר חמור אינו נאה
המירוהו לדֹב או ֶבּער באידיש .אך יש מסבירים שבֶּ ער הוא תרגום
הדודאים שמהם נולד יששכר ,ובטעות תרגמוהו לדוב וצירפוהו
ליששכר .ואילו רבי 'כָּ לֵ ב המכונה פייבל' שלזינגר תלמיד הכתב
סופר ,מביא בספרו 'תורת בן־ נש' פירוש מעניין ,שהדוב היא החיה
השנייה שראה דניאל בחלומו לאחר האריה ,ולכן נקרא יששכר
בשם דב ,כי יששכר היה השני בדגלי השבטים לאחר שבט יהודה.
נפתלי התחבר עם צבי ובתרגומו באידיש הירש ,כי ה וא נמשל
לאיילה שלוחה ,וכיוון שבאירופה לא היה האייל מצוי תורגם
השם לצבי המהיר; יהודה שנמשל לאריה שנאמר "גור אריה
יהודה" מכונה אריה לייב ,ויש המחלקים בין לייב שהוא תרגום
אריה באידיש ,לבין יהודה לייב ולייביש מ לשון הודאה כנאמר
"הפעם אודה את ה'"; בנימין נמשל לזאב שנאמר "בנימין זאב
יטרוף" ,ומכאן החיבור של בנימין זאב וולף; שלמה מתחבר עם
זלמן שהוא שיבוש של סולומון השם הלועזי של שלמה; ָא ֵשׁ ר
שהוא מלשון אושר ,מכונה זליג שמשמעותו בגרמנית איש
מאושר; שרגא שמשמעותו בארמית אור ,מחובר עם פייבל
שמקורו מהאפולו שהוא אליל השמש ביוונית; מיכל הוא שם
כינוי ליחיאל ,שכן בתנ"ך הוא שם אשה מיכל בת שאול; מענדל
בגרמנית הוא כינוי חיבה לאיש ,או שמקורו מהשם מן שהוא
קיצור השם מנחם ובתוספת האותיות דל המבטאות הקטנה מתוך
חיבה ,ואין משמעותו מאנדל  -שקד ,ומכאן השמות מאניש,
מאניס ,מענכין ועוד .בליובאוויטש מקפידים לכתוב מענדל בעי"ן
שהוא בגימטריה צדק ומנחם בגימטריה צמח ומתקבל "צמח
צדק" שהוא ספרו של רבי מנחם מענדל מליובאוויטש ,אך
בויז'ניץ כותבים מנחם מענדיל עם יו"ד שהוא בגימטריה צמח
צדיק ,לרמז לספר "צמח צדיק" של רבי מנחם מענדיל מויז'ניץ...

" ֲ*שָׂ ָרה ַק ִ ּבין ָח ְכ ָמה יָ ְרד ּו ָלעוֹ ָלםִּ ,ת ׁ ְש ָ*ה נָ ְט ָלה ֶא ֶרץ־יִ שְׂ ָר ֵאל וְ ֶא ָחד ָּכל ָהעוֹ ָלם ּ%כ ּלוֹ "ָּ ,כ ְך ָא ְמר ּו
ימי
ֲחזַ "ל ְ ּב ַמ ֶּס ֶכת ִקדּ ו ׁ ִּשיןְ .מ %צ ָ ּינִ ים ֵהם ְ ּבנֵ י יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ַה ְמ %ס ָּל ִאים ַ ּב ּ ָפז ְ ּב ָח ְכ ָמה ו ִּבינָ ה יְ ֵת ָרהּ ְ ,בי ִֹפי ּ ְפנִ ִ
א ָש:ם ִ ּב ׁ ְש ֵמי־ ׁ ָש ַמיִ ם ,וְ ֵאינָ ם ַמ ֲחזִ ִ
יקים טוֹ ָבה ְל ַ* ְצ ָמםֶ .א ָחד ִמ ּ ִפ ְּק ֵחי
וַ ֲא ִציל ּות־רו ַּחַ ,רגְ ֵל ֶ
יהם ַא ְר ָצה וְ ר ֹ
ימא ִדיהו ָּד ֵאי ו ִּפ ֵּק ַח ְמ %מ ָּלח,
יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ַהנּ וֹ ָד ִעים ְ ּבדוֹ ר ֶה ָ*בָ רָ ,היָ ה ֶה ָח ִסיד ַר ִ ּבי יוֹ ֵסף וַ יְ נְ ֶ ּב ְרגֶ ׁ ,ש ּנוֹ ַדע ְּכ ַח ִּכ ָ
ֲא ׁ ֶשר זָ ָכה ְלתוֹ ָרה וּגְ %ד ָּלה ְ ּב ָמקוֹ ם ֶא ָחד .וְ ֶאת ָ* ׁ ְשרוֹ ָה ַרב יַ ַחד ִעם ָח ְכ ָמתוֹ ַה ְּגדוֹ ָלה ,לֹא ׁ ָש ַמר ְל ַ* ְצמוֹ ִּ ,כי
יסיו וְ ַת ְחבּ וּלוֹ ָתיו ְּכנֶ גֶ ד ַה ּ ׁ ִש ְלטוֹ ן ַה ַּמנְ דָּ טוֹ ִרי
ישם ְל ַמ ַ*ן ַה ּזו ַּלת .וְ ַרבּ וֹ ת ְמ %ס ּ ָפר ְלדוֹ ר ַ*ל ַּת ְכ ִס ָ
ִאם ִה ְקדִּ ׁ ָ
ׁ ֶש ְ ּב ֶא ֶרץ־יִ שְׂ ָר ֵאלּ ְ ,ב ַה ָּצ ַלת ֲ* ׁשו ִּקים ִמי ֵדי ָהעוֹ ׁ ְש ִקים ִ ּב ְד ָר ִכים ְמ %מ ָּלחוֹ ת ׁ ֶשהוֹ ִתיר ּו ֶאת ּ%כ ָּלם ּ ְפעו ֵּרי ּ ֶפה.
ַא ַחד ַה ִּס ּפו ִּרים ַה ְמ ַר ְּת ִקים ׁ ֶש ֵא ְרע ּו ִע ּמוֹ  ,עוֹ ֵסק ַ ּב ִ ּבנְ יָ ן ַה ָּגדוֹ ל ׁ ֶשל ַ'ה ִה ְס ַּתדְּ רוּת' ָהעוֹ ֵמד ַ*ד ַה ּיוֹ ם
ְ ּב ַמ ֲ* ֵלה ְרחוֹ ב ׁ ְש ְט ָרא ּוסֶ ׁ ,ש ִּנ ְק ָרא ָאז ְ ּב ׁ ֵשם ְ'רחוֹ ב ֶצ'נְ ְסלוֹ ר' ַ*ל־ ׁ ֵשם ַה ְּנ ִציב ַה ְ ּב ִר ִ
יטי ָה ֶ* ְליוֹ ןּ ,ו ְתב ּונָ תוֹ
ַה ְמ %מ ַּל ַחת ׁ ֶשל ר' יוֹ ְס'ל ִה ְּכ ָתה ַּג ִּלים ַּגם ׁ ָשנִ ים ֲא %רכּ וֹ ת ְל ַא ַחר ִמ ֵּכןַ .ה ִּס ּפוּר ֵה ֵחל עוֹ ד ִ ּב ְתקו ַּפת ַה ּ ׁ ִש ְלטוֹ ן
ָהעוֹ ְת ַ'מנִ יַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ָה ֵאזוֹ ר ּ%כ ּלוֹ ֲ* ַדיִ ן לֹא ָהיָ ה ְמיָ ׁ ּ %שב ,וְ ַא ַחד ַה ִּמגְ ָר ׁ ִשים ַה ִּנ ְר ָחבִ ים בּ וֹ ָהיָ ה ׁ ַש ָ ּי ְך ְל ִמ ׁ ְש ּ ַפ ַחת
'אל ִידיַ ,א ַחת ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפחוֹ ת ַה ּ%מ ְס ְל ִמ ּיוֹ ת ַה ָּו ִתיקוֹ ת ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ םֶ ׁ ,ש ָּנשְׂ א ּו ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך ׁ ָשנִ ים ִמשְׂ רוֹ ת נִ ְכ ָ ּבדוֹ ת
ַח ִּ
ׁ ֶשל ׁ ִש ּפוּט וְ ׁ ִש ְלטוֹ ןַ .ה ִּמגְ ָר ׁש ָהיָ ה ָר ׁשוּם ַ*ל־ ׁ ֵשם ַ* ְר ִב ָ ּיה זְ ֵקנָ ה ִמ ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה זוֹ  ,וְ יוֹ ְר ׁ ָש ּה ַה %ח ִּקי ַה ָ ּי ִחיד,
'אל ִידי.
ְ ּב ֶה ְעדֵּ ר ֶצ ֱא ָצ ִאים וּבְ נֵ י ִמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ֲא ֵח ִריםָ ,היָ ה ֶ ּבן־ ָא ִח ָ
ֹאש ָה ִעיר ָה ַ* ְר ִבי מ ּו ְס ָט ָפה ַ ּביְ י ֶאל־ ַח ִּ
יה ,ר ׁ
ֹאש ָה ִעיר ְל ֶח ְרדָּ תוֹ ִּ ,כי ְּתקו ָּפה ְק ָצ ָרה ִל ְפנֵ י מוֹ ָת ּה ִה ְקדִּ ׁ ָ
ִעם מוֹ ָת ּה ׁ ֶשל דּ וֹ ָדתוֹ ָה ֲ* ִר ִיריתִּ ,ג ָּלה ר ׁ
ישה זוֹ
ֶאת ַה ִּמגְ ָר ׁש ַה ָּגדוֹ ל ׁ ֶש ַ ּב ַב ֲ*ל ּו ָת ּה ַל' ַּוא ְקף' ַ -ה ֶה ְקדֵּ ׁש ַה ּ%מ ְס ְל ִמי ,וּבְ ָכ ְך ָח ַמק אוֹ ָצר ָ ּבל ּום ִמ ֵ ּבין ֶא ְצ ְ ּבעוֹ ָתיו.
ישה לֹא ָהיְ ָתה
י*ה ְּכנֶ גֶ ד ַה ֶה ְקדֵּ ׁש ַה ּ%מ ְס ְל ִמי ְ ּב ַט ֲ*נָ ה ׁ ֶשדּ וֹ ָדתוֹ ַהיְ ׁ ִש ׁ ָ
יש ְּתבִ ָ
ַא ְך הוּא לֹא ָא ַמר נוֹ ָא ׁש ,וְ ִה ִּג ׁ
ימ ָת ּה ,וְ ָתבַ ע ְלבַ ֵּטל ֶאת ַה ֶה ְקדֵּ ׁש ּו ְל ַה ֲ*בִ יר ֵא ָליו ֶאת ַה ַ ּב ֲ*ל ּות ַ*ל־ ַה ַּק ְר ַקע.
ְצלו ָּלה ְ ּב ַד ְע ָּת ּה ִ ּב ׁ ְש ַ*ת ֲח ִת ָ
יטים וְ עוֹ שֵׂ י דְּ בָ ָרם
ְ ּבאוֹ ָתם יָ ִמים ,הו ַּטל ַמס ִ ּב ֵידי ִע ִיר ַ ּית יְ רו ׁ ָּש ַליִ םֶ ׁ ,ש ִּנ ׁ ְש ְל ָטה ָּכ ָאמוּר ַ*ל־יְ ֵדי ַה ְ ּב ִר ִ
ָה ַ* ְר ִבים ,וְ ָכל ִמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה יְ רו ׁ ַּש ְל ִמית נִ ְד ְר ׁ ָשה ְל ׁ ַש ֵּלם ַמס ִח ּנו ְּךַ ,ל ְמרוֹ ת ׁ ֶש ַּת ְלמו ֵּדי־ ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ָ ּב ִעיר ֵס ְרבוּ
יבי ָה ִע ִיר ָ ּיהִ ,מ ּתוֹ ְך ַמ ָּט ָרה ִל ׁ ְש ִמ ַירת ַה ִח ּנו ְּך ַה ָּטהוֹ ר ְללֹא ִה ְת ָ* ְרבוּת גּ וֹ ְר ִמים ִחיצוֹ נִ ִ ּיים.
ֵל ָהנוֹ ת ִמ ַּת ְק ִצ ֵ
נוֹ ַצר ֵאפוֹ א ַמצָּ ב ִ ּב ְל ִּתי־נִ ְס ָ ּבל וַ ֲח ַסר־ ִה ָּגיוֹ ןַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפחוֹ ת ַה ֲח ֵר ִד ּיוֹ ת ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ ם ׁ ִש ְּלמ ּו ֶאת ַה ַּמס,
יכה ִמ ּמוֹ ְסדוֹ ת ַה ּ ׁ ִש ְלטוֹ ן ,ו ְּב ַכ ְס ּ ָפם ָּת ְמכ ּו ֵאפוֹ א ְ ּב ָב ֵּתי־ ַה ֵּס ֶפר ׁ ֶשל ֶה ָח ְפ ׁ ִש ִ ּיים.
ַל ְמרוֹ ת ׁ ֶש ּלֹא ִק ְ ּבל ּו ָּכל ְּת ִמ ָ
לֹא ּ ֶפ ֶלא ֵאפוֹ א ִּכי ָק ָמה זְ ָ* ָקה ְּגדוֹ ָלה ּו ָמ ָרה ,או ָּלם דָּ בָ ר לֹא הוֹ ִעיל .וְ ָאז ָה ֳ* ָלה ָה ַר ְעיוֹ ן ְלנַ ּסוֹ ת ְל ַד ֵ ּבר
ֹאש ּה ָ* ַמד ַר ָ ּב ּה ׁ ֶשל יְ רו ׁ ָּש ַליִ םַ ,ר ִ ּבי יוֹ ֵסף ְצבִ י
ֹאש ָה ִעיר ָה ַ* ְרבִ י ,ו ִּמ ׁ ְש ַל ַחת נִ ְכ ָ ּב ָדה ְ ּבר ׁ ָ
ַ*ל־ ִלבּ וֹ ׁ ֶשל ר ׁ
מד
מֶ:
שה ווֹ ַל ְך*ָ ,ל ּו ֶאל ר ׁ
ֹאש ָה ִעיר ְּכ ֵדי ְלנַ ּסוֹ ת ְל ׁ ַש ְכנְ עוֹ ַל ֲ* ֹ
מ ֶש:ה ְ ּבלוֹ י וְ ַר ִ ּבי ֹ
דּ ּו ׁ ִשינְ ְס ִקי ,יַ ַחד ִעם ַר ִ ּבי ֹ
ְל ִצדָּ םֶ .אל ַה ִּמ ׁ ְש ַל ַחת ַה ִּנ ְכ ָ ּב ָדה צֹ ַרף ַּגם ר' יוֹ ְס'ל וַ יְ נְ ֶ ּב ְרגֶ ׁ ,ש ָהיָ ה ְ ּב ִק ׁ ְש ֵרי־יְ ִדיד ּות ִמ ּ ׁ ֶש ְּכבָ ר ַה ָ ּי ִמים ִעם
ֹאש ָה ִעיר לֹא ׁ ִש ֵּמ ׁש ֶא ָּלא ְּכחוֹ ֶת ֶמת גּ ו ִּמי
ֹאש ָה ִעיר .או ָּלם ַה ִּסכּ וּיִ ים ְל ַה ְצ ִל ַ
יח לֹא ָהי ּו ְּגדוֹ ִליםֶ ׁ ,ש ֵּכן ר ׁ
ר ׁ
ילים ָ* ָליו ,וְ חוֹ ֵתם ְ ּב ֵ*ינַ יִ ם
יטי ,וְ ָהיָ ה ְמ ַב ֵּצ ַ* אוֹ טוֹ ָמ ִטית ָּכל הוֹ ָר ָאה ׁ ֶש ָהי ּו ְמ ִט ִ
ְל ַה ְח ָלטוֹ ת ַה ּ ׁ ִש ְלטוֹ ן ַה ְ ּב ִר ִ
ימה
ישים לוֹ ִ .עם ְּכנִ י ַסת ַחבְ ֵרי ַה ִּמ ׁ ְש ַל ַחתַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר דְּ מ ּותוֹ ַה ַּמ ְר ׁ ִש ָ
ֲ*צוּמוֹ ת ַ*ל ָּכל ַה ִּמ ְס ָמ ִכים ׁ ֶש ָהי ּו ַמ ִּג ׁ ִ
יש
ׁ ֶשל ָה ַרב דּ ּו ׁ ִשינְ ְס ִקי צוֹ ֶ* ֶדת ְ ּברֹ ׁ ָ
ֹאש ָה ִעיר וְ ָא ַמר" :דַּ ע ְל ָך ִּכי ִא ׁ
אש ּהָ ּ ,פנָ ה ר' יוֹ ְס'ל ִ ּב ְמ ִהירוּת ֶאל ר ׁ
ָקדוֹ ׁש וְ נִ ְכ ָ ּבד עוֹ ֵמד ְל ָפנֶ ָ
ישתוֹ ּ ,תו ַּכל ִלזְ כּ וֹ ת ִלבְ ָר ָכה
י* ֶאת ְרצוֹ נוֹ ו ְּל ַמ ֵּלא ַא ַחר דְּ ִר ׁ ָ
יך ,וְ ִאם ַּתשְׂ ִּכיל ְל ַהשְׂ ִ ּב ַ
ָ
ָ
יח ַ ּב ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ׁ ֶש ְּלך ִעם ַה ֶה ְקדֵּ ׁש ַה ּ%מ ְס ְל ִמי ְ ּב ִענְ יַ ן ַה ִּמגְ ָר ׁש ׁ ֶשל־דּ וֹ ָד ְתך" .זִ יק ׁ ֶשל ַח ְמ ָדנ ּות
ְמיֶ %ח ֶדת ו ְּל ַה ְצ ִל ַ
ֹאש ָה ִעיר ,וְ הוּא ָקם ִמ ָ ּיד ְמלֹא קוֹ ָמתוֹ ְּכ ֵדי ְל ַכ ֵ ּבד ֶאת ָהאוֹ ְר ִחים ַה ִּנ ְכ ָ ּב ִדים ,וְ ִה ְק ׁ ִשיב
נִ ַּצת ְ ּב ֵ*ינָ יו ׁ ֶשל ר ׁ
ֹאש ָה ִעיר
ִ ּב ְמלֹא ְּתשׂ ּו ֶמת ַה ֵּלב ְלבַ ָּק ׁ ָש ָתם .מוּבָ ן ֵמ ֵא ָליו ִּכי ְל ַא ַחר ִס ּיוּם דְּ בָ ָריו ׁ ֶשל ָה ַרב ַה ִּנ ְכ ָ ּבד ,נַ ֲ*נָ ה ר ׁ
י* ִּכי הוּא ְמ ַב ֵּטל ַל ֲחלו ִּטין ֶאת ַהחֹק ַהגּ וֹ ֵרף ,וְ ָח ַתם ַ*ל ַצו ַה ּפוֹ ֵטר ֶאת ַה ְ ּיהו ִּדים
ְ ּבר ַֹחב־ ֵלב ,וְ הוֹ ִד ַ
ַה ֲח ֵר ִדים ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ ם ִמ ַּת ׁ ְשל ּום ַמס ַה ִחנּ ו ְּךִ ׁ .ש ְלטוֹ נוֹ ת ַה ַּמנְ דָּ ט לֹא ָא ֲהב ּוּ ִ ,ב ְל ׁשוֹ ן ַה ְמ ָ* ָטהֶ ,את ַה ְח ָל ָטתוֹ
י*ה
ֹאש ָה ִעיר ָה ַ* ְרבִ י ,ו ְּבטו ִּחים ָהי ּו ִּכי הוּא ִק ֵ ּבל ְליָ דוֹ ְסכוּם ָ* ֵתק ִמ ֵידי ַה ִּמ ׁ ְש ַל ַחת ַה ֲח ֵר ִדית ׁ ֶש ִה ִּג ָ
ׁ ֶשל ר ׁ
ֹאש ָה ִעיר ְ ּב ִמ ׁ ְש ּ ָפטוֹ ַה ְמ %ת ְק ׁ ָשר,
ְל ִל ׁ ְש ָּכתוֹ  ,או ָּלם ֶאת ַה ַּנ ֲ*שָׂ ה ֵאין ְל ָה ׁ ִשיב .זְ ַמן ָק ָצר ְל ַא ַחר ִמ ֵּכן ,זָ ָכה ר ׁ
וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר ִה ְת ּ ַפ ְר ְס ָמה ִ ּב ְר ָכתוֹ ׁ ֶשל ָה ַרב דּ ּו ׁ ִשינְ ְס ִקיִ ,ק ּ ׁ ְשר ּו ּ%כ ָּלם ֶאת־ ַהדְּ בָ ִרים ,וְ ׁ ֵשם־ ׁ ָש ַמיִ ם ִה ְת ַקדֵּ ׁש ָ ּב ַר ִ ּבים.
זְ ַמן ָמה ְל ַא ַחר ִמ ֵּכןָ ,ר ַכ ׁש ר' יוֹ ְס'ל ֵח ֶלק ִמ ַ ּביִ ת ׁ ֶש ָ* ַמד ְ ּב ָסמו ְּך ַל ִּמגְ ָר ׁש ַה ְמ %ד ָ ּבר ,וְ נַ ֲ*שֶׂ ה ׁ %ש ָּתף
יטי ֵמ ָה ָא ֶרץָ ,ה ַפ ְך ר' יוֹ ְס'ל ְל ַא ּפוֹ ְטרוֹ ּפוֹ ס
יאת ַה ַּמנְ דָּ ט ַה ְ ּב ִר ִ
ְלבַ ַ*ל־ ַה ַ ּביִ ת ָה ַ* ְרבִ יּ ִ .ב ׁ ְשנַ ת תש"חִ ,עם יְ ִצ ַ
ַ*ל ַה ּ ׁ ֶש ַטח ּ%כ ּלוֹ ּ ְ ,ב ֶה ְעדֵּ ר נוֹ ְכח ּותוֹ ׁ ֶשל ַ ּב ַ*ל־ ַה ַ ּביִ ת ָה ַ* ְרבִ י ,וְ הוּא ִק ֵ ּבל ַ*ל־ ָּכ ְך ִא ּ ׁשוּר ֶמ ְמ ׁ ַש ְל ִּתי %מ ְב ָהק.
ׁ ָשנִ ים ִמ ְס ּ ָפר ְל ַא ַחר ִמ ֵּכן ,נִ ְמ ַּכר ַה ִּמגְ ָר ׁש ַה ָּנטו ּׁש ּ%כ ּלוֹ ִל ֵידי ִה ְס ַּתדְּ רוּת ַה ּפוֹ ֲ* ִלים ,וְ ַה ָּלל ּו ֵה ֵח ּל ּו ְל ָה ִקים
ַ ּב ָּמקוֹ ם ִ ּבנְ יָ ן ַרב־קוֹ מוֹ תֶ ׁ ,ש ֶּנ ְח ׁ ַשב ְ ּבאוֹ ָתם יָ ִמים ְלבִ נְ יָ ן ׁ ֶשל־ ַמ ָּמ ׁש .ר' יוֹ ְס'ל יָ ׁ ַשב ִמן־ ַה ַּצד וְ ׁ ָש ַתקַ ,ל ְמרוֹ ת
ׁ ֶש ָ* ַמד ִמ ָ ּיד ַ*ל ָה ְ *%בדָּ ה ִּכי ַה ִ ּבנְ יָ ן הוֹ ֵל ְך וְ נִ בְ נֶ ה ְ ּב ֶח ְלקוֹ ַ*ל ְק ֵצה ַה ִּמגְ ָר ׁש ׁ ֶש ְ ּבבַ ֲ*ל ּותוֹ  .וְ ַרק ְל ַא ַח ר
יש ר' יוֹ ְס'ל %קבְ ָלנָ ה נֶ גֶ ד ַה ִה ְס ַּתדְּ רוּת ,וְ ָד ַר ׁש ַל ֲהרֹס ֶאת ֶח ְלקוֹ ׁ ֶשל
ׁ ֶש ִה ְס ַּת ְ ּי ָמה ֲה ָק ָמתוֹ ׁ ֶשל ַה ִ ּבנְ יָ ן ּ%כ ּלוֹ ִ ,ה ִּג ׁ
ַה ִ ּבנְ יָ ן ׁ ֶש ָח ַרג ֶאל ׁ ִש ְטחוֹ ּ ִ ...ב ְת ִח ָּלה ִה ְת ַק ְ ּב ָלה ּ ְפנִ ָ ּיתוֹ ְ ּבזִ ְלזוּל ,או ָּלם ַּכ ֲא ׁ ֶשר ַה ָּלל ּו ָח ְקר ּו וְ ִה ְת ַ* ְּמק ּו ַ ּבדָּ בָ ר,
ישה ַל ֲהרֹס ֶאת
ִּג ּל ּו ְל ֶח ְרדָּ ָתם ִּכי ַהצֶּ ֶדק ִע ּמוֹ  ,וּבַ ַ*ל־ ָּכ ְר ָחם נֶ ֶא ְלצ ּו ְל ִה ְת ַח ֵּנן ְ ּב ָפנָ יו ִּכי יְ וַ ֵּתר ָל ֶהם ַ*ל ַהדְּ ִר ׁ ָ
ַה ִ ּבנְ יָ ן ָה ֲ*נָ ק ׁ ֶש ֶ ּזה ַ* ָּתה הו ַּקםּ ִ ,ב ְתמו ָּרה ְל ִפ ּצוּיִ ים ְּגבוֹ ִהים .ר' יוֹ ְס'ל יָ ָצא ֵמ ַה ִּס ּפוּר ְּכ ׁ ֶש ָ ּידוֹ ַ*ל־ ָה ֶ* ְליוֹ נָ ה,
ו ְּד ֵמי ַה ּ ִפ ּצוּיִ ם ׁ ֶש ִּק ֵ ּבל ָהי ּו ֵמ ַ*ל ו ֵּמ ֵ*בֶ ר ַל ּ ׁשֹוִ י ָה ֲא ִמ ִּתי ׁ ֶשל ַה ִּמגְ ָר ׁש .וְ ָהיָ ה זֶ ה ְ ּבגֶ ֶדר ַּת ׁ ְשלוּם שְׂ ַכר ַה ּ ֵפרוֹ ת
ַ*ל ּ ְפ ִעיל ּותוֹ ָה ַר ָ ּבה ְל ַמ ַ*ן יְ הו ֵּדי יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם וּבִ ּטוּל ְּגזֵ ַרת ַמס ַה ִח ּנו ְּך ,וְ ַה ֶּק ֶרן ַק ֶ ּי ֶמת לוֹ ָלעוֹ ָלם ַה ָ ּבא.

ְר ֵאה נָ ַת ִּתי א ְֹת ָך ַ+ל ָּכל־ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם
ארית ֵה ֵח ָּלה ִל ְפעֹל
ישית ְל ִמנְ יָ נֵ נ ּוֵ ,ה ֵחל ִמ ּ ׁ ְשנַ ת ת"ר וָ ֵאי ַל ְך .רו ְּסיָ ה ַה ָּצ ִ
ָה ֵָיה זֶ ה ַ ּב ְּת ִח ַּלת ַה ֵּמ ָאה ַה ֲח ִמ ׁ ִ
ְל ַה ְחדָּ ַרת ַה ַהשְׂ ָּכ ָלה ְ ּב ֶק ֶרב ַה ְ ּיהו ִּדים וְ ֵקר ּובָ ם ֶאל ַה ַּת ְרבּ וּת ָהרו ִּסיתּ ִ .ב ׁ ְשנַ ת תר"ג ִה ְת ַּכ ְּנ ָסה ְ ּב ֶפ ֶט ְרבּ ו ְּרג
יט ׁש וְ ַר ִ ּבי יִ ְצ ָחק ִמוּוֹ לוֹ זִ 'ין,
ֹאש ּה ָ* ְמד ּו ַה" ֶּצ ַמח ֶצ ֶדק" ִמ ְּליו ַ ּּבאוִ ְ
ַה ִ ּב ָירה וַ ֲ* ָדה ׁ ֶשל נְ ִציגֵ י ַה ְ ּיהו ִּדיםּ ְ ,בר ׁ ָ
יליְ נְ ַטלְ ׁ .שנֵ י ַה ְּגאוֹ נִ ים
יהם ִה ְצ ָט ְרפ ּו ַּגם ׁ ְשנֵ י נְ ִציגִ ים ׁ ֶש ָּנט ּו ֶאל ַה ַהשְׂ ָּכ ָלהּ ְ ,ב ַצ ְל ֵאל ׁ ְש ֶט ְרן ו ְּמנַ ֵחם ִל ֵ
וַ ֲא ֵל ֶ
יש נֶ גֶ ד ָה ָרצוֹ ן ְל ַהנְ ִחיל ֶאת ְּגזֵ רוֹ ת ַה ִח ּנו ְּך ַ*ל יְ הו ֵּדי רו ְּסיָ ה ,ו ָּפ ֲ*ל ּו ַ*ל ִל ָ ּבם ׁ ֶשל ׁ ְשנֵ י
ָ* ְמד ּו ְּכצוּר ַח ָּל ִמ ׁ
יהם ְ ּב ִמ ְל ַח ְמ ָּתם ְּכנֶ גֶ ד כּ ֹחוֹ ת ָה ֶר ׁ ַשע ׁ ֶשל ַה ַּצארֵ .מאוֹ ָת ּה ֲא ֵס ָפה
ַה ְּנ ִציגִ ים ַה ּנוֹ ָס ִפים ְל ִה ְצ ָט ֵרף ֲא ֵל ֶ
ֹאש ַה ַּו ֲ* ָדה ָ* ַמד שַׂ ר ַה ַהשְׂ ָּכ ָלה
נִ ׁ ְש ַּת ְּמר ּו ְלדוֹ רוֹ ת ַּכ ָּמה ֲא ָמרוֹ ת ו ְּפנִ ינֵ י־ ׁ ֶש ֶפר ,וְ כ ָֹחם יָ ֶפה ַאף ְ ּביָ ֵמינ ּוּ ְ .בר ׁ
ָהרו ִּסי ֶס ְר ֵּגי א ּובָ רוֹ בֶ ׁ ,ש ִּנ ָּסה ְל ׁ ַש ְכנֵ ַ* ֶאת ַחבְ ֵרי ַה ַּו ֲ* ָדה ִ ּב ְדבַ ר נְ ִחיצוּת ַה ַהשְׂ ָּכ ָלה ְ ּב ֶק ֶרב ַה ְ ּיהו ִּדיםִ ׁ ,ש ּנוּי
י* ָתם ְ ּב ֶק ֶרב ָהאו ְּכל ּו ִס ָ ּיה ַה ְּמקוֹ ִמיתּ ְ .ב ַא ַחת ַהיְ ׁ ִשיבוֹ ת ּ ָפנָ ה ֶאל ַר ִ ּבי יִ ְצ ָחק ִמוּוֹ לוֹ זִ 'ין
יהם ּו ְט ִמ ָ
ַמ ְלבּ ו ׁ ֵּש ֶ
ְ
ָ
ּ
יציוֹ ת ֲא %רכּ וֹ ת ָּכל־ ָּכך? וַ ֲהלֹא ַהדּ וֹ ְקטוֹ ר ִלי ֵליְ נְ ַטל לוֹ ֵב ׁש
וְ ָת ַמ ּהַ " :מדּ ו ַּ* לוֹ ֵב ׁש ִה ְּנך ַט ִּלית ְּגדוֹ ָלה ִעם ִצ ִ
יצית נִ ְּתנָ ה ָלנ ּו ְּכ ֵדי ִלזְ כּ ֹר ֶאת
יצית ְק ַט ָּנה ׁ ֶש ֵאינָ ּה נִ ְר ֵאית ִמ ַ ּבחוּץ"? ִח ֵ ּי ְך ַר ִ ּבי יִ ְצ ָחק וְ ָ*נָ הֲ " :ה ֵרי ִמ ְצוַ ת ִצ ִ
ִצ ִ
יליְ נְ ַטל ׁ ֶשהוּא
יתם אֹתוֹ וּזְ ַכ ְר ֶּתם'ַ .א ְך ֵאין כּ ַֹח ַה ִ ּז ָּכרוֹ ן ׁ ָשוֶ ה ְל ָכל־ ָא ָדם ,וְ ִאם ְל ִל ֵ
ִמ ְצוֹת ה'ֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר 'ו ְּר ִא ֶ
יצ ּיוֹ ת ְק ָצרוֹ ת ְּכ ֵדי ׁ ֶש ַ ּיזְ ִּכיר ּו לוֹ ֶאת ַה ִּמ ְצוֹתֲ ,אנִ י ׁ ֶש ֵאינִ י ֶא ָּלא יְ הו ִּדי זָ ֵקן
ָא ָדם ַ ּב ַ*ל־מ ַֹח וְ זַ ְכ ָרן ,דַּ י ְ ּב ִצ ִ
יכה ֶאת ַה ּ ַשׂ ר ,וְ הוּא
יצ ּיוֹ ת ֲא %רכּ וֹ ת ִלזְ ִכ ַירת ַה ִּמ ְצוֹת"ַ 3ה ְּת ׁשו ָּבה ַה ַחדָּ ה ֵהבִ ָ
ֵמ ַהדּ וֹ ר ַה ָ ּי ׁ ָשן ,זָ קוּק ֲאנִ י ְל ִצ ִ
נַ ֲ*נָ ה ַ ּב ֲאנָ ָחהֲ " :חבָ ל ָ* ֶל ָ
ית
יך ַר ָ ּבה ׁ ֶשל־ווֹ לוֹ זִ 'ין! ִא ּל ּו ָ* ַס ְק ָּת ְ ּב ָח ְכ ָמה ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ָ* ַס ְק ָּת ַ ּב ּתוֹ ָרהֲ ,אזַ י ָהיִ ָ
ית ֶ ּבן־יִ שְׂ ָר ֵאל
ָראוּי ִל ְהיוֹ ת שַׂ ר ְמלו ָּכה" ...או ָּלם ַר ִ ּבי יִ ְצ ָחק לֹא נוֹ ַתר ַח ָ ּיב וְ ֵה ׁ ִשיב" :וְ ִא ּל ּו ַא ָּתהִ ,א ּל ּו ָהיִ ָ
ית ָראוּי ִל ְהיוֹ ת ַרב ְ ּביִ שְׂ ָר ֵאל"...
ית עוֹ ֵסק ְ ּבתוֹ ָר ֵתנ ּו ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ָ* ַס ְק ָּת ְ ּב ָח ְכ ָמה וְ ַהשְׂ ָּכ ָלהָ ,היִ ָ
וְ ָהיִ ָ
אשוֹ ן ָ* ַסק
ּו ׁ ְשנֵ י ֵ ּבאו ִּרים ְמ ַ*נְ יְ נִ ים ָהעוֹ ְס ִקים ְ ּב ָפ ָר ׁ ַשת וַ ִ ּי ַּג ׁש ,נִ ׁ ְש ְמע ּו ִמ ּ ִפי ַר ִ ּבי יִ ְצ ָחק ְ ּבאוֹ ָת ּה ֵ*תָ .ה ִר ׁ
ַ ּב ּ ׁ ְש ֵא ָלה ׁ ֶש ִּנ ׁ ְש ַאל ֵמ ַא ַחד ַה ּ ָשׂ ִרים ַ*ל דִּ ְב ֵרי יוֹ ֵסף ֶאל־ ֶא ָחיוּ ְ " :בזֹאת ִּת ָ ּב ֵחנ ּוֵ ,חי ַפ ְרעֹה ִאם־ ֵּת ְצא ּו ִמ ֶ ּזהִּ ,כי
יצד ֵה ִהין יוֹ ֵסףַ ,א ַחר ׁ ֶש %ה ְמ ַל ְך ִ ּב ֵידי ּ ַפ ְרעֹה ְל ִמ ׁ ְשנֶ ה ַל ֶּמ ֶל ְך,
יכם ַה ָּקטֹן ֵה ָּנה" ,וְ ָת ַמ ּהֵּ " :כ ַ
ִאם־ ְ ּבבוֹ א ֲא ִח ֶ
ְל ִה ּ ׁ ָשבַ ע ְ ּב ַח ֵ ּיי ּ ַפ ְרעֹה ַל ּ ׁ ֶש ֶקר"? וְ נַ ֲ*נָ ה ִמ ָ ּידַ " :ה ִּמ ָּלה ' ֵחי' ְּכ ׁ ֶש ִהיא נִ ְכ ֶּת ֶבת ְ ּב ֵצ ֵיריִ ,היא ִּכ ּנוּי ַל ָּק ָ ּב"ה ְל ַבדּ וֹ ,
ׁ ֶשהוּא ֵ'חי ָהעוֹ ָל ִמים' ,וְ ֵכיוָ ן ׁ ֶש ּ ַפ ְרעֹה ָ*שָׂ ה ַ* ְצמוֹ ֶל ֱאל ַֹּה ,וְ ׁ ִש ֵּקר ְ ּב ָכ ְך ֶאת ּ%כ ָּלם ,נִ ׁ ְש ַ ּבע יוֹ ֵסף ְ ּב ֵ'חי ּ ַפ ְרעֹה',
ְ ּב ַמ ׁ ְש ָמעוּת ׁ ֶשל ְּ'כ ׁ ֵשם ׁ ֶש ּ ַפ ְרעֹה הוּא ֱאלֹ ַּהָּ ,כ ְך יִ ְת ַק ֵ ּים ַהדָּ בָ ר ַה ֶ ּזהּ .ו ְכ ׁ ֵשם ׁ ֶשהוּא ׁ ַש ְק ָרןַּ ,גם זֶ ה ׁ ֶש ֶקר'"...
ישוֹ ת ַהצָּ אר.
יליְ נְ ַטלְּ ,כ ֵדי ְל ַה ׁ ְש ּ ִפ ַ
שִׂ יחוֹ ת ַרבּ וֹ ת נִ ֵהל ַר ִ ּבי יִ ְצ ָחק ִעם ִל ֵ
י* ָ* ָליו ׁ ֶש ּלֹא ְל ִה ָּכנַ ע ִל ְד ִר ׁ
ְ ּב ַא ַחת ַה ּ ִשׂ יחוֹ ת ָא ַמרּ ְ " :ב ָפ ָר ׁ ַשת ִמ ֵּקץְ ,ל ַא ַחר ׁ ֶש ּיוֹ ֵסף ה ּו ָצא ִמ ֵ ּבית־ ַה ּס ַֹהר וְ ה ּו ָבא ִל ְפנֵ י ּ ַפ ְרעֹהְּ ,כ ׁ ֶשהוּא
יתי וְ ַ*ל־ ּ ִפ ָ
יך יִ ּ ׁ ַשק ָּכל־ ַ* ִּמי' ,דְּ ַהיְ נ ּו
ּפוֹ ֵתר ֶאת ֲחלוֹ מוֹ ָתיו ְל ַה ְפ ִליאָ ,א ַמר ּ ַפ ְרעֹה ְליוֹ ֵסף ַ'א ָּתה ִּת ְהיֶ ה ַ*ל־ ֵ ּב ִ
ׁ ֶש ּ ַפ ְרעֹה ִה ְמ ִל ְ
יך ְ ּב ָכ ְך ֶאת יוֹ ֵסף ְל ׁ ַש ֵּמ ׁש ְּכ ִמ ׁ ְשנֶ ה ַל ֶּמ ֶל ְך וְ ַ*ל־ ּ ִפיו יִ ְתנַ ֲהל ּו ָּכל ִס ְד ֵרי ַה ְּמל ּו ָכה .וְ ִה ֵּנה
ָ
ַ ּב ּ ָפסוּק ׁ ֶש ְּל ַא ַחר ִמ ֵּכןׁ ,שוּב אוֹ ֵמר ּ ַפ ְרעֹה ְליוֹ ֵסף ְ'ר ֵאה נָ ַת ִּתי א ְֹתך ַ*ל ָּכל־ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם' .וְ ַהדָּ בָ ר ָּתמו ַּּה,
ְל ׁ ֵשם ָמה נִ זְ ַקק ּ ַפ ְרעֹה ִל ְכ ּ ֹפל ֶאת דְּ בָ ָריו ׁשוּב? וַ ֲהלֹא ְּכבָ ר ָא ַמר לוֹ ׁ ֶשהוּא ְמ ַמ ֶּנה אוֹ תוֹ ְל ִמ ׁ ְשנֶ ה ַל ֶּמ ֶל ְך,
ֹאשוֹ ְלאוֹ ת
ו ַּמה לוֹ ָל ׁשוּב וְ לוֹ ַמר לוֹ ִּכי הוּא ַמ ֲ* ִמיד אוֹ תוֹ ַ*ל ָּכל־ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם"? ִל ֵ
יליְ נְ ַטל ִהנְ ֵהן ְ ּבר ׁ
יתנָ ה ְ ּב ֵפרו ּׁש ַה ְּכתוּבִ ים ,וְ ִה ְמ ִּתין ַל ֶה ְס ֵ ּבר ׁ ֶשל ֶ ּבן־שִׂ יחוֹ ׁ ֶש ְ ּבוַ דַּ אי יָ בוֹ א ,וְ ָא ְמנָ ם ַר ִ ּבי
ַה ְס ָּכ ָמה ַל ּ%ק ׁ ְשיָ ה ָה ֵא ָ
יִ ְצ ָחק ִה ְט ִעים וְ ָא ַמרַ ּ " :פ ְרעֹה יָ ַדעִּ ,כי שָׂ ֵרי ִמ ְצ ַריִ ם יִ ְתנַ ְּגד ּו ְ ּבת ֶֹקף ַל ִּמ ּנוּי ׁ ֶשל יוֹ ֵסף ַל ִּמ ׁ ְשנֶ ה ַל ֶּמ ֶל ְך ַ*ל
יה נִ ְכנַ ס
ִמ ְצ ַריִ םֶ ׁ .ש ֲה ֵרי יוֹ ֵסף לֹא ָהיָ ה ֶא ָּלא נַ ַ*ר ָצ ִעירּ ֶ ,בן־ ְ ּב ִלי־ ׁ ֵשםֶ ׁ ,ש ֶ ּזה ַ* ָּתה יָ ָצא ִמ ֵ ּבית ָה ֲאסו ִּריםֵ ,א ֶל ָ
יצד ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַה ְמ ִל ְ
יך ָא ָדם ָּכזֶ ה ַל ְּמלו ָּכה? וַ ֲה ֵרי ְל ַת ְפ ִקיד ַה ְּמלו ָּכה דְּ רו ׁ ִּשים ֲח ִמ ּ ׁ ָשה
ְּכ ֶ* ֶבד %מ ְר ׁ ָשע ,וְ ֵכ ַ
ְ
ְ
אשיתָ ,צ ִריך ַה ִּמ ׁ ְשנֶ ה ַל ֶּמ ֶלך ִל ְהיוֹ ת יְ ִליד ַה ְּמ ִדינָ ה וְ לֹא ַּת ָ ּיר וְ א ַֹרח ׁ ֶש ָ ּבא
ְּתנָ ִאים ֲח ׁשו ִּבים וִ יסוֹ ִד ִ ּייםֵ .ר ׁ ִ
ִמ ַ ּבחוּץֵ ׁ .שנִ ית ,הוּא ָצ ִר ְ
יך ִל ְהיוֹ ת ַ ּב ַ*ל אוֹ ָת ּה ֱאמ ּונָ ה וְ ָדת ַה ְּנהוּגָ ה ַ ּב ְּמ ִדינָ ה ,וְ לֹא יִ ָּת ֵכן ׁ ֶש ִ ּי ׁ ְש ַּת ֵ ּי ְך ְל ָדת
ילים וְ ַה ּ ַפ ְר ְּת ִמים ֲא ׁ ֶשר ָ ּב ָא ֶרץ ,וְ לֹא ָ* ַבד ּ ָפח ּות
יש ְמיָ %חס ִמ ֶּגזַ ע ָה ֲא ִצ ִ
ַא ֶח ֶרתְ ׁ .ש ִל ׁ ִ
ישיתָ *ָ ,ליו ִל ְהיוֹ ת ִא ׁ
יש ָ ּבא ַ ּב ָ ּי ִמים וּבַ ַ*ל נִ ְסיוֹ ן ַח ִ ּייםֶ ,א ָחד ׁ ֶש ְּכבָ ר ִה ְס ּ ִפיק ִל ְפעֹל ַרבּ וֹ ת ְ ּב ַח ָ ּייו
וְ נִ ְק ֶלהְ .רבִ ִ
יעיתָ *ָ ,ליו ִל ְהיוֹ ת ִא ׁ
ישיתָ *ָ ,ליו ִל ְהיוֹ ת ַ ּב ַ*ל ִמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ,וְ לֹא ע ּול יָ ִמים וְ ַר ָּוק .וְ ִה ֵּנה ֵא ֶצל
וְ ִל ְצבּ ֹר ְּתבוּנָ ה וְ נִ ָּסיוֹ ן ַמ ֲ*שִׂ י .וְ ַה ֲח ִמ ׁ ִ
יוֹ ֵסף לֹא ָהיָ ה ֲא ִפ ּל ּו ֶא ָחד ֵמ ֲח ֵמ ׁ ֶשת ַה ְּתנָ ִאיםֶ ׁ ,ש ֵּכן לֹא ָהיָ ה ִמ ְצ ִרי ,וְ לֹא ֶה ֱא ִמין ֶ ּב ֱאמוּנָ ָתם ,לֹא ָהיָ ה ְמיָ %חס
יש ּ ַפ ְרעֹה ְ ּב ָאזְ נָ יו ְ'ר ֵאה נָ ַת ִּתי א ְֹת ָך' ִעם ָּכל
וְ לֹא זָ ֵקן ַ ּב ַ*ל נִ ָּסיוֹ ן ,וְ ַאף ֲ* ַדיִ ן לֹא נָ שָׂ א ִא ּ ׁ ָשה .וְ ָל ֵכן ִה ְד ִּג ׁ
ֶח ְסרוֹ נוֹ ֶת ָ
א ְת ָך' ַה ָּצ ִעיר,
יך*'ַ ,ל ָּכל־ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם' ַ*ל ַאף ׁ ֶש ֵאינְ ָך ֶ ּבן ַה ְּמ ִדינָ ה וְ ֵאינִ י יוֹ ֵד ַ* ַמ ִהי ֱאמוּנָ ְת ָךֹ ' ,
ע ּול ַה ָ ּי ִמים ׁ ֶש ֲ* ַדיִ ן לֹא ָ ּבנָ ה ַ ּביִ ת .או ָּלם ְמבַ ֵּק ׁש ֲאנִ י ִמ ְּמ ָך ׁ ֶש ּלֹא ַּת ְצדִּ יק ֶאת ָה ִע ְרע ּו ִרים וְ ַה ְּט ָ*נוֹ ת נֶ גְ דְּ ךָ,
ֶא ָּלא ְּת ַמ ֵּלא ֶאת ַּת ְפ ִק ֶיד ָ
יש ַה ָּנכוֹ ן"ּ ְ .ב ַס ְ ּימוֹ דְּ בָ ִרים ֵא ּל ּו,
יך ְ ּבנֶ ֱא ָמנוּתְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ּ%כ ָּלם יִ ְרא ּו ׁ ֶש ָ ּב ַח ְר ִּתי ָ ּב ִא ׁ
יליְ נְ ַטל ,וְ ָא ַמרַּ " :גם ַא ָּתה לוֹ ֶקה ְ ּב ָכל ֵא ּל ּו
יש שִׂ יחוֹ  ,דּ וֹ ְקטוֹ ר ִל ֵ
ִה ְצ ִ ּבי ַ* ַר ִ ּבי ִא ָ
יצ ֶ'לה ִמוּוֹ לוֹ זִ 'ין ַ*ל ִא ׁ
ַה ֶח ְסרוֹ נוֹ תַ .א ָּתה ִה ְּנ ָך יְ הו ִּדי ׁ ֶש ָ ּבא ִמ ֶּג ְר ַמנְ יָ ה ,וְ ֵאינְ ָך נָ ִתין רו ִּסי; ֵאינִ י יוֹ ֵד ַ* ַמ ִהי ָר ַמת ֱאמוּנָ ְת ָך ַ ּב ּתוֹ ָרה
ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה ,וְ לֹא ֶאת יִ ח ּו ְס ָך ּומוֹ ָצ ֲא ָך ,וְ ַאף ָצ ִעיר ְליָ ִמים ַא ָּתה ׁ ֶש ֶּט ֶרם נָ שָׂ א ִא ּ ׁ ָשהַ .א ְך ְל ָך ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּלא ֵאפוֹ א,
ַ*ל ַה ֲח ָר ָדה ַה ְּגדוֹ ָלה ׁ ֶשל ּ%כ ָּלנ ּו ִמ ְּמ ָךַ ,ה ָ ּבא ְ ּב ׁ ֵשם ַה ּ ׁ ִש ְלטוֹ ן ִמ ֶּמ ְר ָחק ְּכ ֵדי ְל ׁ ַשנּ וֹ ת ֶאת ָּכל יְ סוֹ ֵדי ִח ּנו ְּך
ילה"ּ ְ .ב ַד ְ ּברוֹ ָ ּ ,פ ַרץ ַר ִ ּבי יִ ְצ ָחק ִ ּבבְ ִכי ָּגדוֹ ל*ַ ,ד ׁ ֶש ַּגם
יְ ָל ֵדינ ּו ,ו ְּלנַ ּסוֹ ת ְל ַה ְכנִ יס ָ ּב ֶהם ׁ ִש ּנוּיִ ים ְמ %ס ָּכנִ ים ָח ִל ָ
יח ַה ָּצארִ ,ה ְת ַר ֵּג ׁש ַ*ד דְּ ָמעוֹ ת ,וְ נִ ָּכר ָהיָ ה ִּכי ַהדְּ בָ ִרים ָח ְדר ּו ֲ* %מ ּקוֹ ת ְל ִלבּ וֹ ָ .ק ׁ ֶשה ָל ַד ַ*ת
ֶ ּבן־שִׂ יחוֹ ְ ׁ ,ש ִל ַ
יש ְ ּב ִע ְקבוֹ ת דְּ בָ ָריו ַה ִּנ ְל ָה ִבים ׁ ֶשל ַר ִ ּבי יִ ְצ ָחק ִמוּוֹ לוֹ זִ 'ין ,או ָּלם *%בְ דָּ ה ִהיא,
ַמה ּו ע ֶֹמק ַה ּ ׁ ִש ּנוּי ׁ ֶש ָחל ְ ּב ִא ׁ
י* וּבִ ְל ִּתי ָצפוּי לֹא
יליְ נְ ַטל ְל ִב ּקוּר ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ִּתי ְ ּב ֶא ֶרץ מוֹ ָצאוֹ ֶּג ְר ַמנְ יָ ה ,ו ְּבא ֶֹפן ַמ ְפ ִּת ַ
ׁ ֶש ְּל ַא ַחר ִּכ ׁ ְשנָ ַתיִ ם נָ ַסע ִל ֵ
ׁ ָשב יוֹ ֵתר ְלרו ְּסיָ הֶ ,א ָּלא ָ* ַקר ִ ּב ְמקוֹ ם זֹאת וְ ִה ְפ ִליג ַ*ד ַא ְרצוֹ ת־ ַה ְ ּב ִרית ,וִ יהו ֵּדי רו ְּסיָ ה נָ ׁ ְשמ ּו ִל ְרוָ ָחה.

ּ ְפנִ ינֵ י אוֹ ר ַה ַח ִ ּיים

ִמדִּ ְב ֵרי ָהאוֹ ר ַה ַח ִ ּיים ַה ָּקדוֹ ׁש ַ*ל ַה ּ ָפ ָר ׁ ָשה

וַ ִ ּי ַיקץ וְ גוֹ ' וְ ִה ֵּנה ֲחלוֹ ם )מא ,ז(  -אוּ ַלי ִּכי ַּב ֲחלוֹ ם ַה ּ ׁ ִש ֳ ּב ִלים
לֹא ִה ִּכיר בּ וֹ ַּב ֲחלוֹ מוֹ ִּכי ָהיָ ה חוֹ ֵלםְ ,ו ָהיָ ה חוֹ ׁ ֵשב ׁ ֶש ָהיָ ה
ְ ּב ָה ִקיץ ְלרֹב ְּב ִהירוּת ַהדָּ ָבר ְו ִה ִּכירוֹ ְ ּבלֹא ִּב ְלבּ וּל ְּכ ֶד ֶר ְך
ַהחוֹ ֵלםֶ ,א ָּלא ַא ַחר ׁ ֶש ַָ %מד ִמ ּ ׁ ְשנָ תוֹ ָאז ִה ִּכיר ְל ַמ ְפ ֵר ִַּ %כי
ָהיָ ה חוֹ ֵלםְ ,וה ּוא אוֹ ְמרוֹ ַו ִ ּי ַיקץ ּ ַפ ְרעֹהְ ,ו ִה ֵ ּנה ָמ ָצא ְַ %צמוֹ
ִּכי ֲחלוֹ ם ָהי ּו ַהדְּ ָב ִרים ְולֹא ְ ּב ָה ִקיץ:
יעי וְ גוֹ ' )מד ,א־ב( ָ -צ ִר ְ
יך ָל ַד ַ%ת ַט ַ%ם
ַמ ֵּלא וְ גוֹ ' וְ ֶאת־ ְּג ִב ִ
יחים
יוֹ ֵסף ְ ּב ִענְ יָ נִ ים ֵא ּלוּ ְ .ו ִאם ְל ַצ ֲָ %רםֲ ,הלֹא ַמ ֲ%שָׂ יו מוֹ ִכ ִ
ִּכי ָ ּג ַמר ְּב ִלבּ וֹ ַה ּ ׁ ָשלוֹ ם ְו ָא ַכל ְו ׁ ָש ָתה ִע ָּמ ֶהם ְו ֶה ְר ָאה ָל ֶהם
ׁ ָשלוֹ םְ .ואו ַּלי ִּכי נִ ְת ַּכ ֵּון ִל ׁ ְשלֹ ָש/ה דְּ ָב ִריםָ .ה ֶא ָחדְּ ,כ ֵדי
ׁ ֶש ְ ּי 0כ ּ ַפר ָל ֶהם ֲ%וֹן ַה ְ ּגנֵ ָבה ׁ ֶש ְ ּגנָ ב ּוה ּוָ ,היָ ה עוֹ שֶׂ ה ָל ֶהם דִּ ְב ֵרי
ֲח ׁ ָשד ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ַהבּ ֹ ֶש/ת ַ%ל ִמין ֶה ָ%וֹן ְַ %צמוֹ ׁ ֶשל יוֹ ֵסף
יכ ּ ַפר ֲ%וֹנָ םְ .ו ַה ּ ׁ ֵשנִ יִ ,ל ְראוֹ ת ִאם יִ ְּתנ ּו נַ ְפ ׁ ָשם ַ%ל ִּבנְ יָ ִמין
ִו 0
ו ְּב ֶא ְמ ָצע ּות זֶ ה יַ ִּכיר ִּכי מוֹ ְד ִדין ְמ ִד ַידת ַא ְח ָוה ִעם ָא ִחיו
ישיִ ,ל ְרמֹז ָל ֶהם ִענְ יַ ן ַה ְ ּגנֵ ָבה או ַּלי
יכ ּ ֵפר ָל ֶהם ֲ%וֹנָ םַ .ה ּ ׁ ְש ִל ׁ ִ
ִו ַ
יהם ַּב ַּביִ ת ַה ָּלז.
יש ִּכי יֶ ׁש ִמי ׁ ֶש ַּמ ִּכיר ַמ ֲ%שֵׂ ֶ
יַ ְת ִחילוּ ְל ַה ְר ִ ּג ׁ
ְו ֵכן ָמ ִצינ ּו לוֹ ׁ ֶש ָהיָ ה רוֹ ֵמז ָל ֶהם ַהדָּ ָבר ִּב ְפ ָר ִטים ֲא ֵח ִרים,
דִּ ְכ ִתיב ַו ֵ ּי ׁ ְשב ּו ְל ָפנָ יו ַה ְ ּבכֹר ִּכ ְבכ ָֹרתוֹ ְוגוֹ 'ְ ,ו ָכ ֵא ֶּלה ַרבּ וֹ ת:
יש
ֲהלוֹ א זֶ ה וְ גוֹ ' )מד ,ה(  -לֹא 0ה ְצ ַר ְך ְל ַהזְ ִּכירוֹ ִל ְהיוֹ ת ָה ִא ׁ
יּ ְ %ב ַא ְמ ַּת ַחת ִ ּבנְ יָ ִמיןָ ,לזֶ ה לֹא ָהיָ ה
ַה ָּלז הוּא ַהנּ וֹ ֵתן ַה ָ ּג ִב ַ
ָצ ִר ְ
י %הוּא
יך ְל ַהזְ ִּכירוֹ וּמו ָּבן ֶא ְצלוֹ ַהדָּ ָבר ׁ ֶש ַ%ל ַה ָ ּג ִב ַ
ְמ ַד ֵּברְ .ו ַכ ָּונַ ת דְּ ָב ָריו הוּא ְלהוֹ ָד ַ%ת ַט ַ%ם ַה ְר ָ ּג ׁ ָש ָתם ַּב ְ ּגנֵ ָבה
יהם ֲא ׁ ֶשר
ֵּת ֶכף ו ִּמ ָ ּידִּ ,כי זֶ ה יַ ִ ּגיד ׁ ֶש ַהדְּ ָב ִרים ַמ ֲ%שֵׂ ה יְ ֵד ֶ
ּכוֹ נָ נ ּוָ ,לזֶ ה ָא ְמר ּו ֲהלוֹ א זֶ ה ֲא ׁ ֶשר יִ ׁ ְש ֶּתה ֲאדֹנִ י בּ וֹ ֵ ּ ,פר ּו ׁש
ִּב ְת ִמידוּת ,ו ִּמ ַ ּצד זֶ ה הוּא דָּ ָבר ָה ָרגִ יל ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש בּ וֹ ו ִּמ ֶּזה
יְ ָדעוֹ ֵּת ֶכף ִלגְ נֵ ָבתוֹ ְ ,ואוֹ ְמרוֹ ְוהוּ א נַ ֵח ׁש יְ נַ ֵח ׁש ָּבא ָל ֵתת
ַט ַ%ם ִל ְד ָב ָריו ְ ּב ֶד ֶר ְך זֶ ה ִ ּב ְפ ׁ ִשיט ּות ׁ ֶש ֵהם ְ ּגנָ בוּ הוּ ְולֹא ָח ׁ ַשד
ַּב ּזו ַּלתָ ,לזֶ ה ָא ַמר נַ ֵח ׁש יְ נַ ֵח ׁשֵ ּ ,פר ּו ׁש נַ ֵח ׁש ַ -מה ּ ׁ ֶש ְּל ָפנָ יו
יְ נַ ֵח ׁש ַ -מה ּ ׁ ֶש ִָ %תיד ִל ְהיוֹ ת ,וּבוֹ נִ ֵח ׁש ְויָ ַדע ִּכי ֵהם
יכ ָתם:
יִ גְ נְ בוּ ה ּוְ ,ואו ַּלי ִּכי ְל ַט ַ%ם זֶ ה נָ ְתנוּ ֵלב ָָ %ליו ַא ַחר ֲה ִל ָ

ִ ּד ְב ֵרי ַה ָ ּי ִמים
בערב שבת חנוכה ,כ"ו בכסלו ד'תתקנ"ט ,נפטר רבי
אברהם ב"ר דוד ,הוא הראב"ד השלישי מפושׂקיירא
שבצרפת בעל ההשגות על הרמב"ם ,חתן הראב"ד
השני בעל האשכול .נחשב כאחד מגדולי הדורות,
ותלמידו הרא"ש מלוניל כתב עליו "גדול הדיינים
אשר בארץ" ,וכן תיארו הרשב"א "גדול המורים",
המאירי מכנהו "גדול המגיהים" ,ואמרו עליו "שהיה
סוקר כל התלמוד בסקירה אחת כבמזרה ורחת".
חיבורו המפורסם הוא השגותיו על 'משנה תורה' של
הרמב"ם ,שהיה צעיר ממנו בשנים ,ולעתים התבטא
כנגדו בלשון חריפה וחדה ,ותולים זאת מפני החשש
שלו שמא יחדלו ללמוד את התלמוד ויעסקו רק
בדברי הרמב"ם ,ואחרים תלו זאת בעושרו הרב
"ועשיר יענה עזות" .גם בהשגותיו על בעל המאור
בדבריו על הרי"ף התבטא בחריפות גדולה ,כגון "זה
המאור איני מאיר"" ,לא הקושיא קושיא ולא התירוץ
תירוץ ,הראשון הבל והשני שקר" ,ובחלק
ממהדורותיו הושמטו ביטוייו החריפים .הראב"ד
נחשב כאחד מראשוני מוסרי תורת הקבלה ,כפי
שכתב בעצמו בהשגותיו על הרמב"ם" :וכבר הופיע
רוח הקודש בבית מדרשנו" ,וכן "כך נגלה לי מסוד
ה' ליראיו" ,ובספר "בעלי הנפש" כתב" :הראוני מן
השמים" .אך רבי משה בן־חביב כתב שאין הכוונה
שע ַרב לו
שזכה לסודות מן השמים ,אלא "כיוון ָ
הפירוש והחילוק שפירש ,אמר כן בדרך גוזמה".
אמרו עליו שמרוב קדושתו ופרישותו זכה שהתגלה
לו אליהו הנביא ומסר לו סודות הקבלה ,ובנו רבי
יצחק 'סגי נהור' ,שכונה כן על־שם שהיה סומא
בעיניו מלידתו ,נחשב כאחד מראשוני המקובלים
ומכונה בידי רבנו בחיי כ"אבי הקבלה" .דבר פלא
מובא בספר "שבט יהודה" ,שבקבורתו עסקו כהנים
מרוב קדושתו .הראב"ד מוזכר בתוספות ד' פעמים.

"ש ַפע ַח ִּיים"
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָ ּבא ּו ַא ֵחי יוֹ ֵסף ֵא ָליו ,נֶ ֱא ַמר "וַ ִּיזְ ּכֹר יוֹ ֵסף ֵאת ַה ֲחלֹמוֹ ת ֲא ׁ ֶשר ָח ַלם ָל ֶהם"ּ .ו ֵפ ֵר ׁש ַה ּ ׁ ֶ
ִמ ְּקלוֹ יְ זֶ נְ בּ ּו ְרגֶ ׁ ,ש ַרק ְ ּבאוֹ ָת ּה ׁ ָש ָ*ה נִ זְ ַּכר ֵמ ֶא ָחיוִּ ,כי ַ*ד ָאז ָ* ַקר ִמ ִּלבּ וֹ ֶאת ָּכל־ ַה ְּמא ָֹרעִ ,מ ּתוֹ ְך ׁ ֶש ָהיָ ה ַמ ֲ*בִ יר
"כי־נַ ּ ׁ ַשנִ י ֱאל ִֹקים ֶאת־ ָּכל־ ֲ* ָמ ִלי",
ַ*ל־ ִמדּ וֹ ָתיוְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ּלֹא ִּת ְהיֶ ה שְׂ נ ּו ָאה ְּכב ּו ׁ ָשה ְּב ִלבּ וֹ  .וְ ָל ֵכן ָק ָרא ֶאת ְ ּבנוֹ ְמנַ ּ ׁ ֶשהִּ ,
יח ַה ּכֹל ִמ ִּלבּ וֹ .
דְּ ַהיְ נ ּו ׁ ֶשהוֹ ָדה ְּב ָכ ְך ַל ָּק ָ ּב"ה ֲא ׁ ֶשר ָהיָ ה ְּב ֶ*זְ רוֹ ְל ַה ׁ ְש ִּכ ַ
יטאֵ ,א ַרע
ישוֹ ֶקר ַּב ַ*ל " ַ* ּמו ֵּדי ֵא ׁש" ָּב ִעיר רוֹ ֵסיְ ן ׁ ֶש ְּב ֶפ ֶל ְך קוֹ בְ נָ ה ׁ ֶש ְּב ִל ָ
ְּכ ׁ ֶש ִּכ ֵהן ַר ִּבי ַאבְ ָר ָהם ׁ ְש ֵ
מוּאל ַר ִ ּבינוֹ בִ יץ ֵאיְ ׁ ִש ׁ
ׁ ֶש ְ ּבב ֶֹקר יוֹ ם־ ַה ּ ׁ ַש ָ ּבתִ ,ה ְקדִּ ים ָ'ה ַרב ִמ ַּט ַ*ם' ָלבוֹ א ְלבֵ ית־ ַה ְּכנֶ ֶסת ,וְ ִה ְתיַ ּ ׁ ֵשב ִ ּב ְמקוֹ מוֹ ַה ָּקבוּ ַ* ׁ ֶשל ָה ַרב ְּבכ ֶֹתל ַה ִּמזְ ָרח
ְ ּב ָס ְ
מוּך ַל ֲארוֹ ן־ ַה ּק ֶֹד ׁשַ .הצִּ בּ וּר ִה ְתיָ ֵרא ִמ ּ ְפנֵ י ָה ִא ׁ
יש ְל ִפי ַה ְּכ ָלל ׁ ֶשל ֲחזַ "ל " ֱהו ּו זְ ִה ִירין ָ ּב ָר ׁשוּת"ְ ,ו ִהבְ ִליג ְ ּב ָכל־ ּכֹחוֹ
ימה
מוּאל ַ* ְצמוֹ ֶה ֱ*בִ יר ַ*ל־ ִמדּ וֹ ָתיו ְו ִה ְתיַ ּ ׁ ֵשב ֵמ ֲאחוֹ ֵרי ַה ִ ּב ָ
ַ*ל ַה %ח ְצ ּ ָפה ְו ַ* ּזוּ ת־ ַה ּ ֶמ ַצח ׁ ֶש ּלוֹ  ,וְ ַאף ַר ִּבי ַאבְ ָר ָהם ׁ ְש ֵ
יאת ַה ּתוֹ ָרהִ ,ה ְכנִ יס ַה ַח ָ ּזן ֶאת ֵס ֶפר־ ַה ּתוֹ ָרה ַל ֲארוֹ ן־ ַה ּק ֶֹד ׁשְ ,ו ׁ ָש ַכח ִל ְקרֹא ֶאת ְּת ִפ ַ ּלת
ְללֹא א ֶֹמר ּו ְדבָ ִריםְ .ל ַא ַחר ְק ִר ַ
" ַהנּוֹ ֵתן ְּת ׁשוּ ָ*ה ַל ְּמ ָל ִכים"ְּ ,כ ִפי ׁ ֶש ָהיָ ה נָ הוּג ְ ּבאוֹ ָתם יָ ִמים ְלבָ ֵר ְך ֶאת ַהצָּ אר ָהרו ִּסי וְ ֶאת בְ נֵ י ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ּתוֹ 'ָ .ה ַרב
יש ַּבדָּ בָ רַ ,א ְך ְל ֶפ ַתע ָק ַפץ ַח ָּיל זָ ֵקן ִמ ִ ּניקוֹ ַל ֶּיב ,וְ זָ ַ*ק ָח ָמס ַ*ל ָ'ה ַרב' ׁ ֶש ִה ְר ׁ ָשה ְל ַד ֵּלג ֶאת ַה ְּת ִפ ָּלה
ִמ ַּט ַ*ם' לֹא ִה ְר ִ ּג ׁ
ִל ׁ ְשלוֹ ם ַהצַּ אר .וְ עוֹ ד ְ ּב ֶט ֶרם ִה ְס ּ ִפיק ַה ָּלה ְל ִה ְתנַ צֵּ לִּ ,כ ְּבדוֹ ַה ַח ָּיל ִּב ְס ִט ַירת ֶל ִחי ְמ ַצ ְל ֶצ ֶלתְ .מה ּו ָמה ּ ָפ ְר ָצה
ְ ּבבֵ ית־ ַה ְּכנֶ ֶסתְ ,ועוֹ זְ ָריו ׁ ֶשל ָ'ה ַרב ִמ ַּט ַ*ם' ִהזְ ִעיק ּו ֶאת ַה ִּמ ׁ ְש ָט ָרה ׁ ֶש ָא ְס ָרה ֶאת ַה ַח ָּיל ַ*ל ַה ְפ ָר ַ*ת ַה ֵּס ֶדר ַהצִּ בּ וּ ִרי,
יסר
וְ ַ*ל ַה ָּכ ַאת ָה ַרב ׁ ֶש ִהנּוֹ ּ ָפ ִקיד ֶמ ְמ ׁ ַש ְל ִּתיַ .א ְך ַה ַח ָּיל לֹא וִ ֵּתר ְו ָ* ַמד ַ*ל ׁ ֶש ּלוֹ " ִּכי לֹא יַ ְר ׁ ֶשה ְלזַ ְלזֵ ל ִּב ְכבוֹ ד ַה ֵּק ָ
ַה ַּנ ֲ* ָרץ ,אוֹ תוֹ ׁ ֵש ֵרת ְ ּבנֶ ֱא ָמנוּ ת ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך ֶ*שְׂ ִרים וְ ָח ֵמ ׁש ׁ ָשנָ ה"ְ .ל ׁ ֵש ַמע דְּ בָ ָריו ׁ ֶשל ַה ַח ָּילִ ,ה ְת ַּב ְל ֵּבל ְק ִצין ַה ִּמ ׁ ְש ָט ָרה
י* ַ*ל־ ָּכ ְך ְלמוֹ ׁ ֵשל ַה ָּמחוֹ זְ ,והוּא ִהזְ ִמין ֶאת ' ָה ַרב ִמ ַּט ַ*ם' ְו ֶאת ַה ַח ָּיל ְל ׁ ֶש ָ* ַבר ְל ִדיןַּ .כ ֲא ׁ ֶשר דָּ ַר ׁש
ּו ִמ ֵהר ְלהוֹ ִד ַ
ימה וְ לֹא ׁ ָש ַמע ֶאת ַה ַח ָ ּזן .וּ ִמ ּתוֹ ְך
יצד ִה ְר ׁ ָשה ' ּ ֶפ ׁ ַשע' ׁ ֶש ָּכזֶ הָ ,ט ַ*ן ָ'ה ַרב ִמ ַּט ַ*ם' ׁ ֶשהוּא יָ ׁ ַשב ָרחוֹ ק ֵמ ַה ִ ּב ָ
ְל ָהבִ ין ֵּכ ַ
ׁ ֶשבַ ח ְו ַה ֵּלל ַל ַח ָּיל ַהוָּ ִתיק ַ*ל נֶ ֱא ָמנוּ תוֹ ַה ְ ּגדוֹ ָלה ַלצָּ אר ָהרו ִּסיָ ּ ,פ ַקד ַה ּמוֹ ׁ ֵשל ַ*ל ' ָה ַרב ִמ ַּט ַ*ם'ִּ ,כי ֵמ ַ* ָּתה וָ ֵאי ַל ְך,
ְּכ ֵדי ִל ְמנ ַֹ* ָט ּ *%יוֹ ת דּ וֹ מוֹ ת ֶּב ָ* ִתידָ *ָ ,ליו ָל ׁ ֶש ֶבת ִ ּב ְקבִ יע ּות ְליַ ד ַה ַח ָ ּזן ְ ּב ָס ְ
ימה ,וְ לֹא ְליַ ד ֲארוֹ ן־ ַה ּק ֶֹד ׁש...
מוּך ַל ִ ּב ָ
מוּאל ֶ ּג ְפנֶ רֶ ׁ ,ש ִּב ְצ ִעיר ּותוֹ ׁ ִש ֵּמ ׁש ְּכ ַד ָּין ּומוֹ ֵרה־הוֹ ָר ָאה ָ ּב ִעיר ְט ׁ ֶש ְרנוֹ בִ יץ,
ִמ ַּי ִּק ֵירי יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ְּבדוֹ ר ֶה ָ* ָבר ָהיָ ה ַר ִּבי ׁ ְש ֵ
שה ִמ ְּט ׁשוֹ ְר ְטקוֹ ב
מֶ:
וְ ָ* ָלה ַא ְר ָצה ִמ ּתוֹ ְך ׁ ְש ִא ָ
יפה ׁ ֶש ּלֹא ַל ֲ*שׂ וֹ ת ּתוֹ ָרתוֹ ַק ְרדּ ֹם ַל ְח ּ ֹפר בּ וֹ ֵ .מרוֹ ֵאי ּ ָפנָ יו ׁ ֶשל ַר ִּבי דָּ ִוד ֹ
ָהיָ ה ,ו ְּל ַא ַחר ׁ ֶש ָ* ָלה ַא ְר ָצה ָ ּבא ּו ַר ִּבים ְּכ ֵדי ִל ְראוֹ ת ֶאת ָה ֵ*ינַ יִ ם ׁ ֶש ָ ּזכ ּו ִל ְראוֹ ת ֶאת ֵ*ינָ יו ׁ ֶשל ַהצַּ דִּ יק ִמ ְּט ׁשוֹ ְר ְטקוֹ ב.
י* ְל ִמ ְצ ֹותְ ,ונָ ַסע ְל ַרבּ וֹ ְּכ ֵדי ִלזְ ּכוֹ ת ַּב ֲהנָ ַחת ְּת ִפ ִּלין ִמ ָּי ָדיו ו ְּל ִה ְת ָ ּב ֵר ְך ִמ ּ ִפיוַ .ר ִּבים
ְ ּביוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים ׁ ְשנַ ת תרנ"ג ִה ִ ּג ַ
ת ַח ֶאת ַהדֶּ ֶלת ְּכ ֵדי ְל ַה ְכנִ יס ֶאת ַה ָּב ִאים
ִה ִ ּגיע ּו ָאז ֶאל ַהצַּ דִּ יקְ ,ו ַהדּ ַֹחק ָהיָ ה ַרב ְו ָ*צוּםַ .ה ַ ּג ַ ּבאי ר' יִ שְׂ ָר ֵאל נִ ָּסה ִל ְפ ּ ֹ
חק ֶאת ַהצִּ בּ וּר ַל ֲאחוֹ ָריו ,ו ְּכ ׁ ֶש ָר ָאה
ְל ִפי ֵס ֶדר ,א ּו ָלם ַהדּ ַֹחק ָהיָ ה ּכֹה ָ ּגדוֹ ל ַ*ד ׁ ֶש ַהדָּ בָ ר נִ ְמנַ ע ִמ ֶּמנּ ּוֵ .ה ֵחל ַה ַ ּג ַ ּבאי ִל ְד ֹ
מוּאל ׁ ֶש ְ ּל ָפנָ יוְ ,ו ִה ׁ ְש ִליכוֹ ְל ֵמ ָרחוֹ ק ְּכ ֵדי
ִּכי ֲ* ָמלוֹ ָל ִריקִ ,א ֵ ּבד ֶאת ֶ* ׁ ְש ּתוֹ נוֹ ָתיוָּ ,ת ַפס ֶאת ּכוֹ ָבעוֹ ׁ ֶשל ַה ַּנ ַ*ר ׁ ְש ֵ
ְל ַה ְכ ִריחוֹ ָל ׁשוּ ב ַ*ל־ ִע ְקבוֹ ָתיוָ .היָ ה זֶ ה ּכוֹ ָבעוֹ ֶה ָח ָד ׁש ׁ ֶשל ַה ַּנ ַ*ר ,אוֹ תוֹ ָר ַכ ׁש ַּב ָּממוֹ ן ַהדַּ ל ׁ ֶש ָהיָ ה ְלהוֹ ָריו ,וּ מו ָּבן
י* ַה ַ ּג ַּבאי ִל ֵידי ִר ְת ָחה*ַ ,ד ׁ ֶש ָּנ ַט ל
יצד ִה ִ ּג ַ
יח ְל ָהבִ ין ֵּכ ַ
ֵמ ֵא ָליו ִּכי ַהדָּ ָבר ּ ָפגַ ע בּ וֹ ֲ* %מ ּקוֹ תּ ַ .ב ֲ* ִדינוּ ת נַ ְפ ׁשוֹ לֹא ִה ְצ ִל ַ
ֵח ֶפץ ׁ ֶש ֵאינוֹ ׁ ֶש ּלוֹ ְו ִה ׁ ְש ִליכוֹ ַּכדּ ֹ ֶמן ֲא ׁ ֶשר ַ*ל־ ּ ְפנֵ י ַה ּ ָשׂ ֶדהַ ,א ְך ֶאת ַה ְק ּ ָפ ָדתוֹ וְ ֶ*בְ ָרתוֹ ׁ ָש ַמר ְּב ִלבּ וֹ וְ נָ ָׂשא ְּבדו ִּמ יָּ ה
יהם ,וְ ַרק
ֶאת־ ִסבְ לוֹ ּ ְ .ב ֵלית ְּב ֵר ָרה נֶ ֱא ַלץ ַה ַּנ ַ*ר ְל ַה ְמ ִּתין ְ ּבסוֹ ף ְק ַהל ַה ַּמ ְמ ִּתינִ יםַ ,ל ְמרוֹ ת ׁ ֶש ִה ְקדִּ ים ָלבוֹ א ְו ָ* ַמד ִל ְפנֵ ֶ
ְל ַא ַחר זְ ַמן ְמ %ר ֶּבה זָ ָכה ְל ִה ָּכנֵ ס ֶאל ָה ַר ִּבי ּו ְל ִה ְת ָ ּב ֵר ְך ִמ ּ ִפיוְ .מ %א ָחר יוֹ ֵתרַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ׁ ָש ָבה ר ּוחוֹ ֵא ָליוֵ ,ה ֵחל ִלבּ וֹ ַמ ֶּכה
אוֹ תוֹ ַ*ל ׁ ֶש ּכֹה ִה ְק ּ ִפיד ַ*ל ַה ַ ּג ַ ּבאיְ ,ו ֵה ֵחל ְל ַל ֵּמד ָ* ָליו זְ כוּ תֶ ׁ ,ש ְּבוַ דַּ אי לֹא ָ* ָׂשה ֵּכן ֶא ָ ּלא ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ִּב ֵּק ׁש ְל ַמ ֵּלא ֶאת
ַּת ְפ ִקידוֹ וּבְ ֵר ָרה ַא ֶח ֶרת לֹא ָהיְ ָתה ְ ּביָ דוֹ *ַ ,ד ׁ ֶש ֶה ְח ִליט ׁ ֶשהוּא זֶ ה ׁ ֶשצָּ ִר ְ
יך ְל ַפ ֵּיס ֶאת ַה ַ ּג ַ ּבאי ַ*ל ֲא ׁ ֶשר ׁ ָש ַמר לוֹ ִטינָ ה
ְּב ִלבּ וֹ ָ* ָליוַ .א ְך ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ָהיָ ה זֶ ה ְּכ ָבר ְל ַא ַחר ׁ ֶש ָּי ָצא ִמ ְּט ׁשוֹ ְר ְטקוֹ בָ ׁ ,ש ַמר ְּב ִלבּ וֹ ֶאת ַה ְּמא ָֹרע ְו ִה ְת ַּכ ֵּון ְל ַפ ֵּיס ֶאת ַה ַ ּג ַ ּבאי
ִּבנְ ִס ָ
י*תוֹ ַה ָּב ָאה ֶאל ַהצַּ דִּ יק .א ּו ָלם ֵּכי ָון ׁ ֶש ְ ּבאוֹ ָתם יָ ִמים לֹא ָהי ּו ַה ְ ּנ ִסיעוֹ ת ְמ ִהירוֹ ת ִּכבְ יָ ֵמינ ּו ,לֹא נִ ְק ְר ָתה ְ ּביָ דוֹ
ש ֶאת ַה ַ ּג ַּבאי ׁשוּב ,וּבֵ ינְ ַתיִ ם נִ ְפ ַטר ָה ַר ִ ּבי ִ ּב ׁ ְשנַ ת תרס"דְ .ו ִאם ַה ַ ּג ַ ּבאי ׁ ָש ַכח ֶאת ַה ְּמא ָֹרע
ִהזְ דַּ ְּמנוּ ת נְ אוֹ ָתה ְּכ ֵדי ִל ְפ ּ ֹג :
מוּאל לֹא ׁ ָש ַכח ֶאת־ ַהדָּ בָ ר ַאף ְל ֶרגַ עּ ,ו ֵמ ָאז ֵה ֵחל ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ִמדֵּ י
ּ%כ ּלוֹ ְ ,ו ָס ֵפק ִאם זָ ַכר אוֹ תוֹ ְל ַכ ְּת ִח ָ ּלהֲ ,ה ֵרי ׁ ֶש ַר ִּבי ׁ ְש ֵ
יוֹ ם ׁ ֶש ִּיזְ ֶּכה ִל ְפ ּ ֹגשֶ :את ַה ַ ּג ַּבאי ְּב ָ* ְל ָמא ָה ֵדין ו ְּל ַפ ְּיסוֹ ָּכ ָראוּיְּ .כ ַא ְר ָ ּב ִעים ׁ ָשנָ ה ָ*בְ ר ּו ֵמאוֹ תוֹ ְמא ָֹרע ׁ ֶש ִה ְת ַר ֵח ׁש
ְ ּב ׁ ָש ָ*ה ׁ ֶש ַר ִּבי ׁ ְשמו ֵּאל ָהיָ ה נַ ַ*ר ְּכבֶ ן ׁ ְשלֹש*ֶ :שְׂ ֵרה ,וּבִ ׁ ְשנַ ת תרצ"ב ָ* ָלה ְל ֶא ֶרץ־יִ שְׂ ָר ֵאל ְו ִה ׁ ְש ַּת ֵּקע ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ ם ִעיר
ַה ּק ֶֹד ׁש .וּ ְב ָכל אוֹ ָתן ַא ְר ָּב ִעים ׁ ָשנָ הִ ,ה ְמ ׁ ִש ְ
יך ְל ַה ְע ִּתיר ִ ּב ְת ִפ ָּלתוֹ ִּכי יִ זְ ֶּכה ְל ִה ּ ָפגֵ ׁש ִעם אוֹ תוֹ ַ ּג ַ ּבאי*ַ ,ל־ ְמנָ ת ׁ ֶש ּיו ַּכ ל
ְל ַפ ְּיסוֹ ּו ְלבַ ֵּק ׁש ֶאת ְמ ִח ָ
ילתוֹ ְ ,ו ַאף זָ ָכה ׁ ֶש ְּת ִפ ָ ּלתוֹ
ִה ְת ַק ְּב ָלה ְּב ֶד ֶר ְך ּ ֶפ ֶלאָ .היָ ה זֶ ה ַּכ ֲא ׁ ֶשר נָ ַסע
ילה ׁ ֶשל ֶא ָחד
ְל ֵתל־ ָאבִ יב ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵּתף ִ ּבבְ ִרית ִמ ָ
ִמ ְ ּבנֵ י ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ּתוֹ  ,וְ ׁ ָשם ִה ִּביט ְ ּב ָסבוֹ ׁ ֶשל ָה ַר ְך
יש זָ ֵקן ו ָּבא ַּב ָּי ִמים ,וְ ָח ׁש ִּכי
ַהנּוֹ ָלדֶ ׁ ,ש ָהיָ ה ִא ׁ
יש %מ ָּכר לוֹ ֵמ ֲ*בָ רוֹ ָה ָרחוֹ קְ .ל ַא ַחר ֵ ּבר ּור ָק ָצר
ָה ִא ׁ
יש ֵאינוֹ ֶא ָּלא אוֹ תוֹ ר'
ִ ּג ָּלה ְלשִׂ ְמ ָחתוֹ ִּ ,כי ַה ָּי ׁ ִש ׁ
יִ שְׂ ָר ֵאלּ ַ ,ג ָּבאוֹ ׁ ֶשל ַהצַּ דִּ יק ִמ ְּט ׁשוֹ ְר ְטקוֹ בִ .ה ְת ּ ַפ ֵ*ם
מוּאל ִל ְראוֹ ת ִּכי ְּת ִפ ָּלתוֹ לֹא ׁ ָש ָבה ֵר ָ
יקם,
ַר ִּבי ׁ ְש ֵ
ו ִּמ ָּיד ְל ַא ַחר ַה ְ ּב ִרית ּ ָפנָ ה ֶאל ַה ָ ּז ֵקן ְו ִהזְ ִּכיר לוֹ
ְ ּב ֶד ֶר ְך ָּכבוֹ ד ֶאת ַה ְּמ ֹא ָרע ׁ ֶש ִה ְת ַר ֵח ׁש ְּכ ַא ְר ָ ּב ִעים
יל ְת ָך
ׁ ָשנָ ה ק ֶֹדם ָל ֵכן" .רוֹ ֶצה ֲאנִ י ְלבַ ֵּק ׁש ֶאת ְמ ִח ָ
מוּאל
אתי אוֹ ְת ָך ִל ֵידי רֹגֶ ז"ָ ,א ַמר ַר ִּבי ׁ ְש ֵ
ַ*ל ׁ ֶש ֵה ֵב ִ
ְּב ַה ְכנָ ָ*ה וּ ִמ ּתוֹ ְך ַה ֲ* ָב ָרה ַ*ל־ ִמדּ וֹ ָתיוְ ,ו ַה ַ ּג ַּבאי
יש ִה ְת ּ ַפ ֵ*ל ְמאֹד ִמדְּ בָ ָריוְ ,ו ָט ַ*ן ׁ ֶשהוּא זֶ ה
ַה ָּי ׁ ִש ׁ
ׁ ֶשצָּ ִר ְ
יך ְלבַ ֵּק ׁש ִמ ֶּמנּ ּו ְמ ִח ָ
ילה וְ לֹא ְל ֵה ֶפ ְךְּ .כ ָללוֹ
ׁ ֶשל־דָּ בָ רֶ ׁ ,ש ַה ּ ׁ ְשנַ יִ ם ִה ְת ּ ַפ ְּיס ּו ְּב ֵלב ׁ ָש ֵלם וְ נִ ְפ ְר דוּ
ְל ַד ְר ָּכם ְּב ֵלב ָׂש ֵמ ַח .וְ ִה ֵ ּנה ְל ָמ ֳח ָרת ִה ְת ַּב ּ ֵשׂ ר ַר ִ ּבי
יש ׁ ָשבַ ק ַח ִּיים ְל ָכל־ ַחי
ׁ ְש ֵ
מוּאלִּ ,כי אוֹ תוֹ ַ ּג ַ ּבאי יָ ׁ ִש ׁ
ימי,
וְ נִ ְפ ַטר ְלבֵ ית עוֹ ָלמוֹ  ,וְ ָהיָ ה ַהדָּ בָ ר ְל ֶפ ֶלא ׁ ְש ֵמ ִ
ש אוֹ תוֹ ָס ְ
מוּך ִל ְפ ִט ָירתוֹ ְּ ,כ ִפי ֲא ׁ ֶשר
ׁ ֶש ָ ּז ָכה ִל ְפ ּ ֹג :
ִה ְפ ִציר ִ ּב ְת ִפ ּלוֹ ָתיו ׁ ָשנִ ים ּכֹה ֲא %ר ּכוֹ ת.

!מ ְט ָ+ם
ֲחלוֹ ם ֶא ָחד ֽהוּא

)מא ,כו(

ֵּת ַבת ֲחלוֹ ם ְּב ִט ּ ְפ ָחא וְ ַה ֵּתבוֹ ת ֶא ָחד ֽהוּא ְמ !ח ָּברוֹ ת
יהןִּ ,כי יוֹ ֵסף ָ ּבא ְל ַר ּ ֵמז ְל ַפ ְרעֹה ׁ ֶש ּ ׁ ְשנֵ י
ְּב ַט ֲֵ +מ ֶ
ַה ֲחלוֹ מוֹ ת ׁ ֶש ָח ַלם ּ ִפ ְתרוֹ נָ ם ֶא ָחד ,וְ ָל ֵכן נֶ ֱא ַמר ִ ּב ְל ׁשוֹ ן
יָ ִחיד ֲחלוֹ ם ֶא ָחד הוּא וְ לֹא ֲחלוֹ ם ֶא ָחד ֵהן+ַ ,ל ַה ּ ָפרוֹ ת
וְ ַ+ל ַה ּ ׁ ִש ֳ ּב ִליםִּ ,כי ֶ ּב ֱא ֶמת הוּא ֲחלוֹ ם ֶא ָחד) .ברכת אשר(

ַו ִ ּי ְפ ַּתח יוֹ ֵסף

)מא ,נו(

ְ ּב ַט ֲֵ +מי ַק ְד ָמא ְו ַאזְ ָלאֶ ׁ ,שיּוֹ ֵסף ל ֹא ּ ָפ ַתח ָהאוֹ ְצרוֹ ת
ֶא ָ ּלא ְל ַא ַחר ׁ ֶש ָה ָר ָ+ב ִה ְקדִּ ים ְו ָה ַל ְך וְ גָ ַבר) .דברי יחיאל(

אמ &ר ּו ׁ ְשנֵ #ים ָ ָשׂ ר ֲ ָב ֶד ָ
יך
ַו ֹֽ ּי ְ

)מב ,יג(

י ,+וְ ַה ֵּתבוֹ ת ׁ ְשנֵ #ים
אמ &ר ּו !מ ְט ֶֶ +מת ְ ּב ַט ַ+ם ְר ִב ַ
ֵּת ַבת וַ ֹֽ ּי ְ
ָ ָשׂ ר ְ ּב ַט ֲֵ +מי !מ ַּנח זַ ְר ָקא ,וְ ֶר ֶמז יֵ ׁש ָּכאן ַ+ל ֶה ִָ +תיד
ִל ְהיוֹ ת ִל ׁ ְשנֵ ים ָ+שָׂ ר ַה ּ ׁ ְש ָב ִטיםֶ ׁ ,ש ַרק ׁ ְשנַ יִ ם ֵמ ֶהם,
יְ ה ּו ָדה ו ִּבנְ יָ ִמין יִ ָּו ְתר ּו ִּב ְמנו ָּחה ְּב ֶא ֶרץ־יִ שְׂ ָר ֵאל ,וְ ַהיְ נוּ
יצה ו ְּמנו ָּחה ,וְ ִא ּל ּו ֲ+שֶׂ ֶרת ַה ּ ׁ ְש ָב ִטים
יִ +מ ְּל ׁשוֹ ן ְר ִב ָ
ְר ִב ַ
ׁ ֶש ָהי ּו ְּת ִח ָ ּלה !מ ָ ּנ ִחים יִ ָּת ְל ׁש ּו ְויֵ ְצא ּו ַ ּב ָ ּגל ּות) .נר תמיד(

ם ַלֽאד (ִֹני
ִה ֶ ּנ*נּ ּו ֲ ָב ִדי )

)מד ,טז(

ְ ּב ַט ֲֵ +מי ַמ ְה ּ ַפ ְך ּ ַפ ְׁש ָטא זָ ֵקף ָקטֹן ,וְ ֶר ֶמז יֵ ׁש ָּכאן ְּב ֶד ֶר ְך
ַה ּמוּ ָסרְ ,ל ַה ְראוֹ ת ֶאת ַהדֶּ ֶר ְך ְל ִמי ׁ ֶש ָח ֵפץ ְל ִהדָּ ֵבק
ָּב ָאדוֹ ן הוּ א ַה ָּק ָּב"ה וְ ִל ְהיוֹ ת לוֹ ֶֶ +בד נֶ ֱא ָמןֲ ,אזַ י ָצ ִר ְ
יך
הוּא ִל ְהיוֹ ת ִ ּב ְב ִחינַ ת ַמ ְה ּ ַפ ְך ּ ַפ ְׁש ָטאֶ ׁ ,ש ְ ּי ַה ּ ֵפ ְך ֶאת ִמדַּ ת
ַה ַ ּג ֲא ָוה וְ ַה ַ ּג ּסוּת ׁ ֶשבּ וֹ ְל ִמדַּ ת ַה ּ ַפ ׁ ְש ָטנוּת ְו ָה ֲ+נָ וָ ה,
וְ יִ ְהיֶ ה ָּת ִמיד ְ ּבגֶ ֶדר זָ ֵקף ָקטֹן ִל ְפנֵ י ַה ָ ּק ָ ּב"ה) .דברי יחיאל(

!מ ְד ָ ּג ׁש
ְּכ ׁ ֶשדִּ ֵּבר יוֹ ֵסף ִעם־ ֶא ָחיוָ ,היָ ה ַה ֵּמ ִליץ ֵּבינוֹ ָתם ,ה ּוא
ַה ְמ !ת ְר ְ ּג ָמן ְּכ ִפי ׁ ֶש ִּת ְר ֵ ּגם !אנְ ְקלוֹ סַּ .ת ְפ ִקידוֹ ׁ ֶשל
ַה ְמ !ת ְר ְ ּג ָמן ֵאינוֹ ַרק ְל ָה ִריק ֶאת ַה ּ ִמ ִּלים ִמ ּ ָשׂ ָפה
ְלשָׂ ָפה ַא ֶח ֶרתֶ ,א ָּלא ַּגם ְל ַה ְס ִ ּביר ּו ְל ָפ ֵר ׁש ֶאת
ַהדְּ ָב ִרים ,וְ הוּ א ְמ ַס ֵ ּי ְַּ +ב ָכ ְך ְל ַק ּ ׁ ֵשר ֵּבין ְׁשנֵ י ַהצְּ ָד ִדים
ׁ ֶש ֵאינָ ם ְמ ַד ְּב ִרים ְּבאוֹ ָת ּה שָׂ ָפהָּ .כ ְך ְמ ָפ ֵר ׁש ַר ּ ׁ ִש"י ֶאת
ַה ֶּנ ֱא ָמר ְּב ֶ+זְ ָרא "וּ ְכ ָתב ַה ִּנ ׁ ְש ְּתוָ ן ָּכתוּב ֲא ָר ִמית
ו ְּמ !ת ְר ָּגם ֲא ָר ִמית" 'ַ -ה ּ ִמ ְכ ָּתב ָהיָ ה ְמפ ָֹר ׁש ִ ּב ְל ׁשוֹ ן
ֲא ָר ִמית'ְ ,ו ֵכן ִּב ְל ׁשוֹ ן ַה ְּג ָמ ָרא " ַמאן דִּ ְמ ַת ְר ֵּגם ִלי"
וְ ַה ַּכוָּ נָ ה ְל ִמי ׁ ֶש ְּמ ָפ ֵר ׁש וּ ַמ ְס ִּביר וְ לֹא ַרק ַה ְע ָּת ָקה
ִמ ּלוּ ִליתַ .ה ּ ֵמ ִליץ יֹ ֶש,ר ה ּוא ִמי ׁ ֶש ְּמ ַה ּ ֵפ ְך ִּבזְ כ ּותוֹ ׁ ֶשל
שר וְ ל ֹא
יצת־יֹ ֶ ,
ָא ָדם ַא ֵחר ,ו ִּב ְל ׁשוֹ ן נְ ֵק ָבה יֵ ׁש לוֹ ַמר ְמ ִל ַ
יצה יְ ׁ ָש ָרה ׁ ֶשהוּ א ּת ַֹאר ַ+ל
ְּכ ִפי ַה ּטוֹ ִעים וְ אוֹ ְמ ִרים ְמ ִל ָ
יצה ְַ +צ ָמ ּה .יֵ ׁש אוֹ ְמ ִרים ׁ ֶש ַ ּגם ַה ֶּמ ְל ַצרַ ,ה ּ!מזְ ָּכר
ַה ְּמ ִל ָ
ַרק ְּב ֵס ֶפר דָּ נִ ֵ ּיאלָ ׁ ,ש ְר ׁשוֹ ֵמ ַה ֵּמ ִליץֶ ׁ ,ש ֵּכן הוּא עוֹ ֵמד
יהם ְ ּב ִמינֵ י ָמזוֹ ן.
ֵּבין ַה ַּב ׁ ְש ָלנִ ים ַל ּסוֹ ֲִ +דים וּ ְמ ַק ּ ׁ ֵשר ֵ ּבינֵ ֶ

ְמ !מ ָּלח

יַ +ר ִּבי ִַח ִ ּיים ׁ ָשא ּול ְּבר ּוק ֵּב ֵאר ּ ַפ ַ+ם ַּב ֲה ָל ָצה ֶאת
ַה ַּמ ׁ ְש ּ ִפ ַ
דִּ ְב ֵרי יַ ֲ+קֹב ְל ָבנָ יו "וְ ֶכ ֶסף ִמ ׁ ְשנֶ ה ְקח ּו ְביֶ ְד ֶכם"" :יָ דוֹ ַ+
יָ ַדע יַ ֲ+קֹבִּ ,כי ָּבנָ יו יִ ְתנַ ֲהג ּו ְּב ִמ ְצ ַריִ ם ְּב ֶד ֶר ְך ַה ֲח ִסיד ּות,
וְ יַ ֲ+שׂ ּו ֲה ָכנָ ה ַר ָּב ִתי ק ֶֹדם ַה ְּת ִפ ָּלה .וְ ַכ ֲא ׁ ֶשר יָ בוֹ אוּ
יאת
יטם ַ+ל ׁ ֶש ֵהם ְמ ַא ֲח ִרים ֶאת זְ ַמן ְק ִר ַ
ַה ִּמ ְצ ִר ִ ּיים ְל ַה ְקנִ ָ
ׁ ְש ַמעִ ,מ ְּב ִלי ְל ִה ְת ַח ּ ׁ ֵשב ְ ּב ָכ ְך ׁ ֶש ְּכ ָבר ָק ְרא ּו ַה ׁ ְש ֵּכם ַּבבּ ֶֹקר,
יַ זְ ִּכיר ּו ָל ֶהם ִּכי ' ַה ֶּכ ֶסף ִמ ׁ ְשנֶ ה' סוֹ ֵבר ְ ּב ִד ְב ֵרי ָה ַר ְמ ַ ּב"ם,
יאת ׁ ְש ַמע הוּ א ְּב ָכל ַהיּוֹ ם ,וְ ַ+ד
ׁ ֶש ּ ִמן־ ַה ּתוֹ ָרה זְ ַמן ְק ִר ַ
ׁ ָשלֹשָ ׁ ,שעוֹ ת ֵאינוֹ ֶא ָּלא ִמדְּ ַר ָּבנָ ן .וְ ֵכיוָ ן ׁ ֶש ַה ִּמ ְצ ִר ִ ּיים
ְמזַ ְלזְ ִלים ֵהם ְּב ִד ְב ֵרי ֲח ָכ ִמים ְּכמוֹ ַהצְּ דוֹ ִקים וְ ַה ָּק ָר ִאים,
יְ ַק ְּבל ּו ֵאפוֹ א ֶאת ְּת ׁשו ָּב ָתם זוֹ ְ ,ויָ נִ יח ּו ָל ֶהם ְלנַ ְפ ׁ ָשם"2

יח ֶאת ַמ ֲח ַׁש ְב ּתוֹ ִמדַּ ְע ּתוֹ .
" ַויְ ִהי ִמ ֵ ּקץ" ֵ -אין ַויְ ִהי ֶא ָּלא ְל ׁשוֹ ן ַצ ַ+רְ ,ו ֶר ֶמז יֵ ׁש ָּכאן ָל ָא ָדםֶׁ ,ש ִאם הוּ א ָׁשרוּ י ְ ּב' ַויְ ִהי'ּ ְ ,ב ַצ ַ+ר וּ ְד ָאגָ הֲ ,אזַ י ' ִמ ֵ ּקץ' ,יַ ְק ֶצה ְויַ ִּס ַ
יח ֶּנה ִמדַּ ְע ּתוֹ ְ ,ו ָאז יָ בוֹ א ְלשִׂ ְמ ָחה ְו ׁ ַש ְל ָוה) .שיירי מנחה(
יש יַ ְׁש ֶח ָּנה ְו ָד ָבר טוֹ ב יְ שַׂ ְּמ ֶח ָּנה"ַ ,אל ִּת ְ ּק ֵרי יַ שְׂ ֶח ָּנה ֶא ָּלא יַ ִּס ֶ
ְּכ ִפי ֶׁשדָּ ְר ׁשוּ ֲחזַ "ל ֶאת ַה ּ ָפסוּק "דְּ ָאגָ ה ְב ֶלב־ ִא ׁ

