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ר ְרִאיֶתם ֶאת י ֲאׁשֶ     )יד, יג (  עֹוָלם־ ִמְצַרִים ַהּיֹום לֹא ֹתִספּו ִלְרֹאָתם עֹוד ַ�ד ־ּכִ
ב  ֶאָחד  יֹום ִצי  ָיׁשַ ֶחְבַרת   ן'יזִ לוֹ וֹ וּ ִמ   ב" ַהּנְ ְלִמיֵדי  ּבְ ְרָסִמים   ֲחָכִמים  ּתַ ְלֶפַתע ְמפ!  .  

ָחה ֶלת   ִנְפּתְ ְרֵנס כְּ   ַהּדֶ ִהְתּפַ ס רּוַח, ׁשֶ ּגַ ִעיר,    בצָּ ַק ְוֶאל ַהֶחֶדר ִנְכַנס ְיהּוִדי    ּוָפָנהּבָ
ִצי  ֶאל  ֵאָלה   ב" ַהּנְ ׁשְ ִנים   רִמְסּפַ   ִלְפֵני   .ּבִ ף   לוֹ   ָהָיה  ׁשָ ּתָ   , בצָּ ַק   הּוא  ְוַאף  יו ָק ָס ֲ( בַּ   ׁש!

ה ַרץ  ֶאָחד  יֹום  ְוִהּנֵ יֵניֶהם  ּפָ ִריָבה  ִסְכסּוךְ   ּבֵ דֹוָלה   ּוַבּמְ ַ(ס   ֵמרֹב  ַהּגְ יו   ָיְצָאה  ּכַ   ִמּפִ
עֹוָלם  בּוָ(הׁשְ  ּלְ ָניו  ֶאת   ִלְראֹות   עֹוד  יֹוִסיף  לֹא  ׁשֶ   ֶזה   ׂשֹוְנִאים  ַנֲ(ׂשוּ   ֵמָאזוּ   ,ּפָ
ם  תוֹ ָ( בוּ ׁשְ   ֶאת   . ֶזהלָ  ָדנּות  ִקּיֵ ַקּפְ הּוא ּבְ ל   ָחַדל  ,וֹ ׁש גְ פָ לְּ ִמ   ִנְמַנע   .  ּלֵ   ּמוֹ ִע   ְלִהְתּפַ

ֵבית  ֶנֶסת ַה   ּבְ ָראוֹ   ,ּכְ ֶ ִני  ְלֶ(ְברוֹ   ְועֹוֵבר  ָרץ   ָהָיה  ְרחֹובבָּ   ּוִמׁשּ ֵ ל  ַהׁשּ ֵדי    ָהְרחֹוב  ׁשֶ ּכְ
ּלֹא ָניו  ִיְרֶאה  ׁשֶ ה  ,ִניםׁשָ   רִמְסּפַ   ָחְלפוּ   ךְ כָּ   .ּפָ ! ׁשֶ   לוֹ   נֹוַדע  ְוִהּנֵ ָ(ַבר   ֶזה  פוֹ ּתָ ׁשּ   ְלׁשֶ
שׂ   .ִנְפַטר ָתה  ֹוָרהַהּבְ ם  ָ(ָליו  ָ(ׂשְ ה  רֹש.ֶ ְנָאה  קֹוםְמ ּובִ   ,ָקׁשֶ ִ ָאה   ַהׂשּ ּלְ ּמִ ל   אֹותוֹ   ׁשֶ   ּכָ
ַמן ו   ָ(ָלה   , ַהּזְ ִלּבוֹ   ַ(ְכׁשָ ׁש   רֹוֶצה   ְוהּוא  ָטה ָר ֲח   ֶרֶגׁש   ּבְ ְפָטר   ֵמֵאת  ְלַבּקֵ   ְמִחיָלה   ַהּנִ

ַ(ת  ׁשְ בּוָרה  ּבִ ִאם  ,ַהּקְ ךְ   לֹא  ׁשֶ בּוָ(ה   ָקׁשּור  ֲהֵריהוּ ַאְך    .ְמנּוָחה   ַדעיֵ   לֹא  ּכָ ְ ׁשּ   ּבַ
ׁשְ  ּנִ עֹוָלם  עבַּ ׁשֶ ּלְ ָניו  ֶאת   עֹוד  הֶא ְר יִ   לֹא  ׁשֶ היַּ   הַמ   ּוְבֵכן  ,ּפָ ֶאת    ָהַרב  ָנאר  ִיְפּתֹ   ?ֲ(ׂשֶ

ֵאָלה  ְ     .ַהׁשּ
ין  רעֹוֵר ִהְת  ְלִמיֵדי  ּבֵ יםְמס! ַה   ַהֲחָכִמים  ּתַ ּוְדָבִרים,  ּבִ ין  לוּ   ּדִ לוּ   ןיִר ְס אוֹ   ַהּלָ   ְוַהּלָ

ִלים    ,יִריןּתִ ַמ  ַ ְמַפְלּפְ ׁשּ ִלים  ּוַבּפֹוְסִקים   ס" ּבַ ְבֵריֶהם  ֶאת  ּוְמַתּבְ ְסָברֹות   ּדִ   . הּוגנָּ כַּ   ּבִ
י  ֲאֵליֶהם   הִנְפנָ  רּוךְ   ַרּבִ ֵטיְ   ּבָ ׁשְ נוֹ   ,ןֶאּפְ ל ָה"   ּבְ ְלָחןׁשֶ ! ִצי"ב,  " ְוִגיסֹו ׁשֶ ָ(רְֹך ַהׁשּ ל ַהּנְ

ְצִעירּותֹו, ּבִ ָאז  ָהָיה  ת   !ַרּבֹוַתי"   : ְוָאַמר  ׁשֶ ָפָרׁשַ בּוַ(   ּבְ ָ ׁשּוָבה  מֹוְצִאים  ָאנוּ   ַהׁשּ   ּתְ
רּוָרה  בּוַ(   ֶזה  ָהָיה   ".ְלָכךְ   ּוְפׁשּוָטה   ּבְ ָ ׁשּ ל   ּבַ ת   ׁשֶ ָרׁשַ לַּ   ּפָ ׁשַ ים ְוַהְמס!   ח ּבְ   ּבוֹ   נוּ ָנְת   ּבִ

ְתִמיָהה  ֵ(יֵניֶהם ָפָרׁשַ   ,ּבִ בּוַ(   תּבְ ָ ַתח   ?ַהׁשּ י  ּפָ רּוךְ   ַרּבִ ׁש   ֶאת  ּבָ ּמָ תּוב "   : ְוָאַמר  ַהח!   ּכָ
ֶאת' ְרִאיֶתם  ר  ֲאׁשֶ י  �ד ־ ּכִַ עֹוד  ִלְרֹאָתם  ֹתִספּו  לֹא  ַהּיֹום    ַוֲהלֹא   ,עֹוָלם'־ ִמְצַרִים 

ל  ַהְבָטָחתוֹ  בָּ ַה   ׁשֶ אי  ה " ּקָ ל   תוֹ ָ( בוּ ׁשְ כִּ   ִהיא   ֲחׁשּוָבה   ַוּדַ   רְלַאַח   דּוִמיָּ   ,ָוָדם  רׂשָ בָּ   ׁשֶ
ן ֶאת '   ֶנֱאַמר  ִמּכֵ ָרֵאל  ִיׂשְ ְרא  �ל ־ַוּיַַ ֵמת  ם־ִמְצַרִים  ַהּיָ ַפת  ךְ   ְוַ(ל  , 'ׂשְ   יף ִס הוֹ   ּכָ

ְלקּוט " ַה  ל  " ִניוֹ עְמ ׁשִ   ּיַ ּכָ ֵני  ֶאָחד  ׁשֶ ָרֵאל   ִמּבְ יר   ִיׂשְ ְפֵני   ִהּכִ ִתים   ּבִ ָהָיה   ִמי  ֶאת   ַהּמֵ   ׁשֶ
ִמְצַרִים  אֹותוֹ   ְולֹוֵחץ  נֹוֵגשׂ  ה   ְסִתיָרה  ִלְכאֹוָרה  זוֹ   ַוֲהֵרי   . ּבְ סּוק  ָקׁשָ   ם ֵד וֹ ַהּק   ַלּפָ

אן  ? 'עֹוָלם־לֹא ֹתִסיפּו ִלְרֹאָתם עֹוד ַ�ד ' ּטּוי  ה יָ ְרָא   ֵאפֹוא   ִמּכָ ַהּבִ   ַרק   ָחל   'ה ֶא ְר יִ '  ׁשֶ
ים  ַ(ל ֵאינוֹ   ִמי ַ(ל  ְולֹא  ַהַחּיִ ים בַּ   ׁשֶ   ". ַחּיִ

�  

ם ֶאת ׂשֶ ם ֶלָחָרָבה־ ַוּיָ    )כא, יד(  ַהּיָ
ָא   ֶאָחד  ִני ָ(  ַ(ל   ֵאֶצל   ַכל ׁשֶ ִית   ּבַ ָתה   ָאַכל   , ַהּבַ ה   ְוׁשָ   ּכֹוס   ָנַטל   ְלַבּסֹוף   .ְמֹאד   ַהְרּבֵ

ּה   ְוָטַבל  ַיִין רּוַסת   ּבָ ה  הלָּ ַח   ּפְ ְפ   ַרּכָ ּסָ ל  ֶאת   הגָ ׁשֶ ִין  ּכָ   ּכֹוס   ְוֵכן  ,אֹוָתּה   ְוָאַכל  ַהּיַ
י  היָּ נִ ׁשְ  ִליׁשִ ָבר  ָחָרה  ת.ּוׁשְ ִית  ְלַבַ(ל   ַהּדָ ָ(ִני ַ( ִלְפגֹּ   ָרָצה  לֹא  ֲאָבל   ַהּבַ   ָאַמר   ְוָלֵכן ּבֶ
ֶרֶמז  לוֹ  ה "   : ּבְ נוּ   הש.ֶ מֹ   ָלּמָ ְכֵדי  ֵנס   ַלֲ(ׂשֹות  ָצִריךְ   ָהָיה   ַרּבֵ ם   ֶאת ׁש בֵּ יַ לְ   ּבִ   ל וֹ ָיכ  , ַהּיָ

ֵני  ַ(ל  ת וֹ וּ ְלצַ   ָהָיה ָרֵאל   ּבְ ילוּ   ִיׂשְ ְטּבִ ּיַ ה   ׁשֶ יָלא  ַחּלָ ׁש   ּוִמּמֵ ם  ִיְתַיּבֵ יב    ".ַהּיָ   ֶהָ(ִני ֵהׁשִ
ִחיּ  ִחי: " ּבְ ּקְ בֹודוֹ   ְרֶאהנִּ כַּ ּוְך ּפִ ּכְ ַכח   ׁשֶ ה  ׁשָ ּזֶ ֶפַסח   ָהָיה ׁשֶ   "3 ּבְ

�  

ע  ּיֹום  ה'  ַוּיֹוׁשַ    )ל, יד( ַההּוא   ּבַ
י  לֶא  ים  ַרּבִ ְנז  ַחּיִ ַ(ם  ִנְכְנָסה  ִמּצַ ה  ּפַ ָ ַר   ְלָפָניו  ְוקֹוְנָנה  ִאׁשּ   . ְמֹאד   ָלּה   ּוַמר  עׁשֶ

י   ִנֲחָמּה  ים   ַרּבִ ֲאִמ "   : ְוָאַמר  ַחּיִ ֵ בַּ   יִני ּתַ ַר   םׁשּ יָבה   ". ַהְיׁשּוָ(ה  ךְ לָ   ְוָתבֹוא  ךְ ִיְתּבָ   ֵהׁשִ
ה  לוֹ  ָ י"   : ָהִאׁשּ ּתֹוָרה   ֲהלֹא  ,ָקדֹוׁש   ַרּבִ נוּ   ּבַ ּלָ תּוב  ׁשֶ ה  ,ַאֶחֶרת   ּכָ ִחּלָ ע'  ֶנֱאַמר  ּתְ   ַוּיֹוׁשַ
ּיֹום  ה' ן  רְלַאַח   ְוַרק  'ַההּוא   ּבַ ה  ה'בַ   ֲאִמינוּ יַּ וַ '  ִמּכֵ ֵ(לִה '".  וֹ ְבדּ ַ(   ּוְבמֹש.ֶ י   ְתּפַ   ַרּבִ

ים  ׁשּובַ  ְמֹאד ַחּיִ הת ִמּתְ ָ ׁשּוָטה  ָהִאׁשּ ר חֹוֵזר   ְוָהָיה ַהּפְ ָכל  ָ(ֶליָה  ּוְמַסּפֵ   . ֵ(ת   ּבְ
�

  
  

ֱאלִֹהים  ־ ְולֹא י(ָנָחם    ֶאת  גיִה נְ ִה   לֹא  ה'  -  )ז יג, 
ָרֵאל ִמְנַה   ִיׂשְ ה,  ָהעֹוָלם  ג ּבְ ִתּיָ ְ ַהׁשּ   ִמְלַמְעָלה   ׁשֶ

ַמ   לְוָהֹאכֶ  הִמּלְ א,  ּטָ   -   ִמְלַמְעָלה  ֹאֶכל  ָהפּוךְ   ֶאּלָ
ה", ןָמ "  ִתּיָ ַמ  ּוׁשְ הִמּלְ ל  ָרּה ֵא בְּ  -  ּטָ   .  םיָ ְר ִמ   ׁשֶ

�  

ה   מֹש%ֶ ע  ּסַ כב(ַוּיַ ֵני  -  )טו,  ָרֵאל  ּבְ ֵאר לְ   ָרצוּ   ִיׂשְ ָ   ִהׁשּ
ֵדי ֶסף  ֶלֱאסֹף  ּכְ אוּ ּוְכׁשֶ ,  ְוָזָהב  ּכֶ   ָהָיה   לֹא  ָמָרהלְ   ּבָ

י ,  ַמִים  ָלֶהם  "ה    ּכִ ּבָ   ָלֶהם   ְלַהְראֹות  ָרָצהַהּקָ
ֶסף ּכֶ ֶוה   לֹא   ׁשֶ לּום  ׁשָ ֲהֵרי,  ּכְ ה   ָלֶהם  ָהָיה   ׁשֶ   ַהְרּבֵ

ֶסף יָון  ּכֶ ּלֹא  ּוִמּכֵ ,  ִלְחיֹות   ָיְכלוּ   לֹא  ַמִים  ָהָיה  ׁשֶ
ל  ַלְמרֹות  ֶסף ּכָ ָהב ַהּכֶ ֶהם   ְוַהּזָ ּלָ     )המוסר ספרי(  .ׁשֶ

�  
ָמִרים  ְבִעים ּתְ ָמִרים  סּוֵגי  70  -  )טו, כז ( ׁשִ י. ּתְ   70 ּכִ

ֶהם ְלָכל ָהָ(ם.   ֹות ִאיָלנ  י ּבָ   (אבן עזרא) לֹא ּדַ

�  
ר־ָיִביאוּ  י ְוֵהִכינּו ֵאת ֲאׁשֶ ִ ׁשּ ִ ּיֹום ַהׁשּ  -   (טז, ה)  ְוָהָיה ּבַ

"ְוָה  ֲחַז"ל  לְ אֹוְמִרים  ְמָחה  ָיה"  ִ ַהׂשּ ְמָחה.  ׂשִ ׁשֹון 
ת   ּבָ ׁשַ ֵני  ּפְ ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ת  ּבָ ׁשַ ֶ(ֶרב  ּבְ ֵמַח  ׂשָ ָאָדם  ׁשֶ

ה   ְלּכָ ּגּוָפּה   - ַהּמַ לַ נָּ ִה   ִהיא  ַהֲהָכָנה  ַ ה    ת. בָּ ׁשּ
  )ם(חדושי הרי" 

�  
ֶנה   ִמׁשְ ֶלֶחם  ָלְקטּו  י  ִ ׁשּ ִ ַהׁשּ ּיֹום  ּבַ כב)ַוְיִהי   -   (טז, 

נֶ "  אֹוִתּיֹות  הִמׁשְ ָנה" "  ׁשָ ֶר מ'  ׁשֶ ֶמ ",  ַה ֶא ז  ן  ּמָ ת 
ּמּוָבא   ּכַ ר,  ְדּבָ ּמִ ּבַ ָנה  ׁשָ מ'  ךְ ָאְכלּו  ֶהְמׁשֵ "ּוְבֵני  ּבַ  :

ַה  ֶאת  ָאְכלּו  ָרֵאל  ָנה".ּמָ ִיׂשְ ׁשָ ִעים  ַאְרּבָ (שפתי   ן 

  כהן)
�  

ת ּבָ ַ בֹות    -  (טז, כט)  ה' ָנַתן ָלֶכם ַהׁשּ ּתֵ ָנה סֹוֵפי  ,  ַמּתָ
נָ ֶמ ֶר  "ַמּתָ ֲחַז"ל  ְלִדְבֵרי  יֶ ז  טֹוָבה  בֵ ה  ּבְ ית  ׁש־ִלי 
בָּ זַ נָ גְּ    (שמנה לחמו) ".ָמּה ת ׁשְ י ְוׁשַ

�  
�ָמֵלקֲ בֹא  ח)  ַוּיָ דֹול    -  (יז,  ַהּגָ ָהאֹוֵיב  הּוא  ֲ(ָמֵלק 

 )ַ ל  ׁשֶ יֹוֵתר  ְוָלֵכן  ּבְ ַהּדֹורֹות,  ָכל  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ם 
בַּ ֱא נֶ  " ּפָ ַמר  �ָמֵלקסּוק ֲ בֹא  בֹא" -  " ַוּיָ אֹוִתּיֹות    " ַוּיָ
א " ֲ�ָמֵלק" ", אֹוֵיב"  ִגיַמְטִרּיָ   (חומת אנך) ". ַמר" ּבְ

�  
ה ֶאָחד ה ֶאָחד ּוִמּזֶ ְמכּו ְבָיָדיו ִמּזֶ (יז,   ְוַאֲהרֹן ְוחּור ּתָ

א  ֶאָחד "   -  יב) ִגיַמְטִרּיָ ּבְ אֹוִתּיֹות  ִמְסּפַ כְּ   13"  ר 
ַיֲ�ֹקבבֹות  ָהָא  ִיְצָחק  ר  ַאְבָרָהם  ִמְסּפַ ְוֵכן   ,

ָהִא  ל  ׁשֶ ֵלָאה ׂשָ הֹות  ּמָ ָהאֹוִתּיֹות  ָרֵחל  ִרְבָקה    ָרה 
ָהָא 13ֵהן   ְזכּות  לֹוַמר  ּכְ ְוָהִא ,  ָ(ְמָדה  ּמָ בֹות  הֹות 

 " ה  ִמּזֶ ַה ֶאָחד ָלֶהם,  ָהָא יְ "  " נּו  ֶאָחד בֹות,  ה  "  ּוִמּזֶ
  (שפתי כהן)הֹות.  ּמָ נּו ָהִא יְ ַה 
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אֹוִנית    ָהֵ�ָצה ַהּגְ

ַ(ם א   ַאַחת   ּפַ י  ל ֶא   ּבָ ים  הוּ ִליָּ ֵא   ַרּבִ ִמים  ִאיׁש ,  ָהִעיר  הּוֵדי ִמיְּ   ד ָח ֶא   , ִמּלֹוְדז'  ְזל ַמיְ   ַחּיִ   , ּתָ
ַפךְ  ָצָרה  !נוּ ַרבֵּ "   .ֲ(רוֹ ְוצַ   יחוֹ ׂשִ   ת ֶא   ְלָפָניו  ְוׁשָ דֹוָלה  ּבְ וּ   ְמִציָאה  ָמָצאִתי  ,ֲאִני  ּגְ ׁשּ י   קּבַ ְמּתִ   ְוִקּיַ
ָאה   זוֹ   ִמְצָוה  ְיֵדי  ְוַ(ל  ,ֲאֵבָדה  ת בַ ׁשָ ֲה   ִמְצַות  ְרָ(נּות   ָ(ַלי   ּבָ ֶרךְ   רֹוֶאה  ֲאִני  ְוֵאין  ּפ! ֵצל   ּדֶ   ְלִהּנָ
ה ּנָ לּוֵחי וּ   , הוָ צְ ִמ   -  ִמְצָוה  ַכרׂשְ "   ".ִמּמֶ ים   הוּ ִליָּ ֵא   י ַרבִּ   ִהְפִסיקוֹ   " ִנּזֹוִקים   ֵאיָנם  הוָ צְ ִמ   ׁשְ   , ַחּיִ

ָבִרים ִלי   רּפֵ ַס   ֲאָבל"      ".םָת יָ וָ ֲה כַּ  ּדְ

ךְ "  ה  ָהָיה  ּכָ ֵאב  ּוִמּתֹוךְ   ִמימּות ְת בִּ   רּפֵ ְלַס   ְיהּוִדי   אֹותוֹ   ִהְתִחיל  " ַמֲ(ׂשֶ   ִלְפֵני "   .צֹוֵרב  ּכְ
ה ּמָ בּועֹות   ּכַ לְמַט   ָהִייִתי  ,ׁשָ ְרחֹובֹות   ּיֵ ֶסף   ָמֵלא  ַאְרָנק  ּוָמָצאִתי  ִעירָה   ּבִ אִתי  .ּכֶ   , ְלֵביִתי  ּבָ

י ַתְחּתִ ל  ְסכּום   ּבוֹ   ּוָמָצאִתי  ָהַאְרָנק  ֶאת   ּפָ   מֹוָדָ(ה   ִעּתֹוןבָּ   ָקָראִתי  ֳחָרת ּמָ לַ   .לבָּ ר!   ֶאֶלף  ׁשֶ
ִריִצים   דַאַח   ֵמֵאת  ָאַבד  יםנִ לָ וֹ ּפ ַה   ַהּפָ ְמָצא  ּוִמי  ,עֹות ָמ   ּוְבתֹוכוֹ   ַאְרָנק   לוֹ   ׁשֶ ּיִ   ָהַאְרָנק ֶאת    ׁשֶ

ֶסף  ִעם ָכרוֹ   לבָּ ר!   ֵמָאה  ִיּטֹל  ,לוֹ   ְוַיֲחִזיֵרם  ַהּכֶ ׂשְ ד  .ּבִ י  ִמּיָ י  ִריץּפָ ַה   אֹותוֹ   לֶא   ָהַלְכּתִ   לוֹ   ְוֶהֱחַזְרּתִ
א   ִריץּפָ ַה   .ֲאֵבָדתוֹ  ְמָחה  ִנְתַמּלֵ עֹות   ָמָנה  ,ָהַאְרָנק  ֶאת  יִד יָּ ִמ   ָנַטל  ,ׂשִ ת   ַהּמָ ּבְ   עֹוֵמד   ַוֲאִני  ֹוכוֹ ׁשֶ

ּתֶ   הַחכֶּ ְמ וּ  ּיִ לָהר!  ֵמָאה  ֶאת   ִלי  ןׁשֶ ִהְבִטיַח   ּבָ י   ָרִאיִתי  ֲאָבל , ׁשֶ ָניו   ּכִ ּנוּ  ּפָ ּתַ ּלוֹ  ִהׁשְ   . הָמ ֵח   ָמֵלא  ְוכ!
י  י  ִהְרַהְרּתִ ִלּבִ אי,  ּבְ ךְ   ַוֲהלֹא  ,ַהְבָטָחתוֹ   ַ(ל  הּוא  ִמְתָחֵרט  ַוּדַ ל   וֹ ְרכּ ּדַ   הּוא  ּכָ יו  ּגֹוי   ׁשֶ ר ְיַד   ּפִ   ּבֵ

ְוא ֵדי   ּתֹוךְ   ֲאָבל  ,ֶקרׁשָ   ִמיןיְ   ִויִמינוֹ   ׁשָ ל   ! בנָּ גַּ '  : ִלְצעֹק  הּוא   ִהְתִחיל  ִהְרהּור  ּכְ ָרֵאל   ּכָ   ִיׂשְ
ִבים ּנָ ֵני  !ּגַ ַאְרָנק ִלי  ָהיוּ  לבָּ ר!  ֲאָלִפים ׁשְ ה  ,ֶזה  ּבְ א  ִלי  ַמֲחִזיר  ֵאיְנךָ  ְוַאּתָ     ?! '" ֶאֶלף  ֶאּלָ

יִקיַּ   ֲאִני  .ֲאָחַזְתִני   ָדהָ( ְר "    ֲ(ִליַלת  ָ(ַלי  ַמֲ(ִליל  ֶזה  ֹנַח   ןּובֶ   ֲאֵבָדה  ַבת ׁשָ ֲה   ִמְצַות   ְמּתִ
ֶקר ּמּוָבן  .ׁשֶ י  ּכַ ִהְתַחְלּתִ ֲחנּוִנים  ֵאָליו  רבֵּ ְלַד   ׁשֶ   ְוֶאת  ֲאִני  רׁשֵ כָּ   ְיהּוִדי  ,ִריץּפָ ַה   ינִ וֹ ֲאד'  : ּתַ

ּום  ,ֵראיָ   ֲאִני  ָהֱאלִֹקים י  ֶזה  ִמׁשּ ְבּתִ ה   ֵאין  ִאם  .ֲאֵבָדְתךָ   ֶאת   ךָ לְ   רְלַהֲחִזי  ְלִמְצָוה  ָחׁשַ   ַאּתָ
ם  רֹוֶצה לָהר!   ת ַא ְמ   ֶאת   ִלי  ְוָלֵתת   ַהְבָטָחְתךָ   ְלַקּיֵ ְמִחיָלה  ךָ לְ   ֲאִני  לֵח מוֹ   ,ּבָ מּוָרה   ּבִ   ָנא   ְוַאל  ,ּגְ

ְוא  ֲ(ִליַלת   יָ(לַ   יללִ ֲ( ּתַ  מוֹ   ִריץּפָ ַה   ְואּוָלם  .' ׁשָ ל  ,ָרָ(ה  היָּ ַח   ּכְ   , אֹוִתי   ףּדֵ גִ וְ   ֵחֵרף  ,ילַ ָ(   ִהְתַנּפֵ
קֹולוֹ   ילַ ָ(   ָנַתןוְ  ַנְבּתָ   לבָּ ר!   ֶאֶלף  ! בנָּ גַּ   ןבֶּ   בנָּ גַּ '  ּבְ י   ּגָ ּנִ ט ּמִ לַ   אֹוְתךָ   ֶאְמסֹר  ַוֲאִני   ִמּמֶ ּפָ ְקָצָרה  . 'ׁשְ   , ּבִ

ינִ   ָמַסר   הּוא אֹותַ( לָ   יּדִ י  ּוְכָבר   ְרּכָ ְלּתִ ט  ְלֵבית   ָלבֹוא  ַהְזָמָנה   ִקּבַ ּפָ ׁשְ עֹוד   ַהּמִ   , ָיִמים  רּפַ ְס ִמ   ּבְ
ׁש,   ֲאָבל ֹוְפִטים   ,ּגֹוי  מּול   ְיהּוִדיֲאִני חוׁ◌ׁשֵ ם ַהׁשּ ן  ּגַ ט ּתֹוְצאֹות  יֹוֵדַ(  ּוִמי ,ּגֹוִיים ּכֵ ּפָ ׁשְ     ?" ַהּמִ

י  ים  הוּ ִליָּ ֵא   ַרּבִ ַמע   ַחּיִ ְבֵרי  ֶאת   ׁשָ ְתׂשּוֶמת  הּוִדיַהיְּ   ּדִ ֶחֶדת  ֵלב   ּבִ יׁש   הּוא   .ְמי! י   ִהְרּגִ   הּוא  ּכִ
ְבֵרי  ְט ְש קֹ   רּפֵ ַס ְמ  ָאה  זוֹ   ָצָרה"   : לוֹ   ְוָאַמר  ֱאֶמת   ּדִ ּום  ,ָ(ֶליךָ   ּבָ ַ(ת   ִמׁשּ ׁשְ ּבִ   ִמְצַות  ִקּיּום  ׁשֶ
ָבהַמֲח   ְלךָ   ָהְיָתה  ֲאֵבָדה  ת בַ ׁשָ ֲה  ל  ָזָרה  ׁשָ ל  רכָ ׂשָ   ְלַקּבֵ ם  ,לבָּ ר!   ֵמָאה  ׁשֶ ל  ֲאֵבָדתוֹ   ּגַ   ּגֹוי   ׁשֶ

ִבים ּלֹא  ְלַהֲחִזיר   ַחּיָ ל   ת ְמנָ   ַ(ל  ׁשֶ ָרס  ְלַקּבֵ ְתָיֵאׁש   ַאל  זֹאת   ָכלבְּ   ֲאָבל   ,ּפְ אָת   ַהִאם  .ּתִ   ּבָ
ְדָבִרים ין  עֹוֵרךְ   ֵאיֶזה  ִעם  ּבִ ְהֶיה  ּדִ ּיִ ךָ   רגוֹ ָסנֵ   ׁשֶ ּלְ ט  ׁשֶ ּפָ ִמׁשְ ן "? " ֶזה  ּבְ יב  ",ּכֵ הַה   ֵהׁשִ   עֹוֵרךְ "   .ּלָ

ין לֹוִני  ּדִ ַרְקִליט  ִיְהֶיה  ּפְ י  ַהּפְ ּלִ ן  ִאם"   ".ׁשֶ י  לוֹ   ָאַמר  ,ּכֵ ים  הוּ ִליָּ ֵא   ַרּבִ ׁש "   ,ַחּיִ ַבּקֵ   ֵמֵאת  ּתְ
ַרְקִליט ךָ   ַהּפְ ּלְ י  ,ׁשֶ יִא   ּוְלִהְתַיֵ(ץ  ְלֵביִתי  ָלבֹוא  ָנא  יֹוִאיל  ּכִ ַרְקִליט ".ּתִ א  ַהּפְ י  ּבָ   הוּ ִליָּ ֵא   ְוַרּבִ

ים  ֵבית   ןעֹ ְט לִּ   הַמ  הֹוָרהוּ  ַחּיִ ט  ּבְ ּפָ ׁשְ     .ַהּמִ

יֹום ין  ּבְ ֹוְפִטים  ִלְפֵני   ְוָטַ(ן  ִריץּפָ ַה   ָ(ַמד  ,ַהּדִ   ֲאָלִפים   ינֵ ׁשְ   ּוְבתֹוכוֹ   ַאְרָנק  ִלי  ַבד ָא "   : ַהׁשּ
  ִמּתֹוךְ   ְוטֹוֵ(ן  עֹוֵמד   הּוִדיְוַהיְּ   ".לבָּ ר!   ֶאֶלף  ַרק   ִלי  ֶהֱחִזיר  ֲאָבל  ֲאֵבָדִתי  ָמָצא  ֶזה   ְיהּוִדי  ,לבָּ ר! 

ֹוְפִטים  ַנידוֹ ֲא "   : ׁש ֶפ נֶ   ְמִרירּות    , לבָּ ר!   ֶאֶלף  ַרק  ָהיוּ   לֹא  ּוְבתֹוכוֹ   ָהַאְרָנק  ֶאת   ָמָצאִתי  ,ַהׁשּ
י  ְוֶאֶלף     ".ֶהֱחַזְרּתִ

ָלִלי  ַהּתֹוֵבַ(  ּמּוָבן  ִהְתִחיל  ַהּכְ ָמתוֹ   ַ(ל  רבֵּ ְלַד   ּכַ ל  ַאׁשְ ר   ִאי  ְוִכי  ,הּוִדיַהיְּ   ׁשֶ ָלל   ֶאְפׁשָ   ּכְ
ק ל  ְדָבָריו בִּ   ְלַפְקּפֵ ד  ִריץּפָ ַה   ׁשֶ ְכּבָ תוֹ   ?ַהּנִ ּמָ ֵנגוֹ   ִהְתִחיל  ְל(! יק   רַהּסָ   ל ֲאבָ   , הּוִדיַהיְּ   ֶאת   ְלַהְצּדִ

תֹוךְ  ָבָריו  ּבְ ָנה  ּדְ ה  מּוָכן  ַהִאם "   : לוֹ ָא ׁשְ וּ   ִריץּפָ ַה   ֶאל  ּפָ ַבע  ַאּתָ ָ ְדּתָ   ְלִהׁשּ ִאּבַ   ַאְלֵפי   ינֵ ׁשְ   ׁשֶ
ן "  "?לבָּ ר!  יב  !" ּכֵ ֵדי ְותֹוךְ  ִריץּפָ ַה  ֵהׁשִ ּבּור  ּכְ     .עבַּ ְוִנׁשְ  ָקַפץ ּדִ

ֹוְפִטים  י ֲאדֹונַ "  ָנה  ",ַהׁשּ ֵנגוֹ   ֲאֵליֶהם  ּפָ ר  ִאי "   ,רַהּסָ ָלל  ֶאְפׁשָ ק   ּכְ ל   תוֹ ָ( בוּ ׁשְ בִּ   ְלַפְקּפֵ   ׁשֶ
ד  ִריץ ּפָ ַה  ְכּבָ י  ְמִעיָדה  זֹאת   תוֹ ָ( בוּ ׁשְ   ֲאָבל   , ַהּנִ ְמְצָאה  ָהֲאֵבָדה   ּכִ ּנִ ּה   ׁשֶ ּלוֹ   ֵאיֶנּנָ   ַ(ל   ֲחָזָקה  .ׁשֶ

ָאָדם  ֲאֵבָדה  ַמֲחִזיר ר  ׁשֶ אי  ,הּוא  ָיׁשָ יב  ֵאינוֹ   בנָּ גַּ   אוֹ   ַרּמַ א   ָמָצא  לֹא  הּוא  ְוִאם  ,ֲאֵבָדה  ֵמׁשִ   ֶאּלָ
ִריֹוא  ֲהל  ,לבָּ ר!   ֶאֶלף ָבר  ּבָ י   ַהּדָ ל  ֲאֵבָדתוֹ   ְולֹא   ַאֶחֶרת  ֲאֵבָדה   זֹוִהי   ּכִ   ּדֹוֵרׁש   ֲאִני  ,ִריץּפָ ַה   ׁשֶ

ּנוּ  ֵאפֹוא ּמְ   ְלִמי  ָהֲאֵבָדה ֶאת  ְלַהֲחִזיר   ִמּמֶ     "!ָאּה צָ ׁשֶ

ָניו  ל  ּפָ ָתה  יָניוּוְבֵ(   ֲחִליפֹות   ְוֶהֱחִוירוּ   יקוּ ִמ ְס ִה   ִריץּפָ ַה   ׁשֶ ּצְ ֹוְפִטים  .ֵאׁש   ה! י   ֵהִבינוּ   ַהׁשּ   ּכִ
ָ לַ   עבַּ ִנׁשְ   הּוא ֵדי  ֲאָבל  ְואׁשּ ּלֹא  ּכְ ים  ׁשֶ בּוַ(ת   ַהּנֹוְצִרי  ֲאִחיֶהם  ֶאת   ְלַהֲאׁשִ ׁשְ ֶקר  ּבִ לוּ   ,ׁשֶ   ִקּבְ

נֵ   ַטֲ(ַנת  יָנם  קַס ּפְ   ְוהֹוִציאוּ   רגוֹ ַהּסָ י  ּדִ לָהר!   ֶאֶלף   ּכִ ִכים  ּבָ ּיָ    ) שרי המאה(                 3הּוִדי יְּ לַ   ׁשַ
�  

 ְמאֹורֹות 

אֹון י ַהּגָ לֹום ַרּבִ ַכי ׁשָ ַבְדרֹון ָמְרּדְ   ַ� "ִזי ׁשְ
ָבט ז" ט  ּלּוָלאַהִה  ְליֹום ׁשְ   א "תרע ּבִ

  

ִכּנּויוֹ   נֹוַדע  תוֹ נָּ ה! כְּ   ִעיר  ם ׁשֵ   ַ(ל  ן 'זַ ְר בֶּ ִמ   ם "ַמַהְרׁשַ   ּבְ
ךְ  ֶמׁשֶ ים   ּבְ לֹש.ִ ָנה   ׁשְ יִבים ַהּמְ   דֹול גְ כִּ   ב ׁשַ ְח נֶ .  ׁשָ  ׁשִ
דֹורוֹ  סוּ   יוָת בוֹ וּ ׁש ּתְ   ְוַאְלֵפי  ּבְ ְסָפָריו  ִנְדּפְ ים   ּבִ . ָהַרּבִ
יתוֹ  לְ   ְלֵתל  ָהָיה   ּבֵ יּ ּתַ ל   ָנֲהרוּ   ים בִּ ְוַר   ֹותּפִ ּנוּ   ְלַקּבֵ   ִמּמֶ
ה   ֵ(ָצה  ּיָ ד  ה יָ ָה וְ ,  ְותּוׁשִ ל  ְמַכּבֵ דֹול  ׁשֹוֵאל  ּכָ ָקָטן  ּגָ , ּכְ

ָצִעיר  ןָזֵק  ֲ(ָנָוה   ִהְתַנֵהג .  ּכְ   לֹא   ּוֵמעֹוָלם   ְיֵתָרה   ּבַ
ׁש  ּקֵ  מֹוִציא  ָהָיה   ְסָפָריו  ֶאת  ְוַאף,  ֵמַהזּּוַלת  טֹוָבה   ּבִ

ַ(ְצמוֹ  ם .  רֹוןָהָא   ִמן  ּבְ דּוהוּ   ים ִר כְ נָּ ַה   ּגַ ּבְ   ְמֹאד   ּכִ
ית  ְוׁשֹוְפֵטי ט   ּבֵ ּפָ ׁשְ חֹוִזי  ַהּמִ ַדְעּתוֹ   ִנְמָלִכים   ָהיוּ   ַהּמְ   ּבְ
ִדיִנים  ִכים  ּבְ ּבָ   . ְמס!

ַ(ם  ְצִעירּותוֹ ,  ִלְבנוֹ   ָאַמר  ּפַ ּבִ   ַלֲ(ׂשֹות   ָרָצה   לֹא  ׁשֶ
ּה   רּפֹ ַלְח   ַקְרּדֹם   ּתֹוָרתוֹ  ָנַתִים לִ   ַיִין  ֲחנּות  ּוָפַתח,  ּבָ   ׁשְ
יק ָאז  וְ ,  ָיִמים  ל  ַ(ל   ַלֲחזֹר   ִהְסּפִ ַ(ת   ּכָ   ֶחְלֵקי   ַאְרּבַ

ְלָחן ! ָ(ִמים   400  ךְ וּ רָ(   ַהׁשּ  ֵהןְלכַ   ָ(ָלה   ָאז   ְוַרק,  ּפְ
ַרב  ֵ(ת.  ּכְ פוּ ,  ָהַאֲחרֹון  יוֹ לְ ָח   ּבְ ה   ִהְתַאּסְ ּמָ ְלִמיֵדי   ּכַ   ּתַ

ֵביתוֹ   ֲחָכִמים  חוּ   ּבְ ֲהָלָכה   ְוִהְתַוּכְ ֶאבֶ   ַאַחת  ּבַ .  ָהֵ(ֶזר  ןּבְ
ר י  לוֹ   ִסּפֵ יָראׁשַ   ֵמִאיר   ַרּבִ ִלין  ּפִ ָהָיה (  ִמּלּוּבְ   ֶנֶכד   ׁשֶ

ּתוֹ  ה   ִאׁשְ ִנּיָ ְ ּכּוַח   ַ(ל)  ַהׁשּ ד  ָאַמר  ְוהּוא  ַהּוִ ין: " ִמּיָ  ֶזה   ּדִ
בוּ ".  ְמזּוָזה   כֹותלְ ִה '  ה ש.ֶ מֹ   יַדְרכֵ 'בְּ   ְמֹפָרׁש   ָחׁשְ

ְעּתוֹ   ִחים ַהּנֹוכְ  ּדַ  ַאךְ ,  ָלתוֹ ֲח ַמ   תֵמֲחַמ   ְצלּוָלה   ֵאיָנּה   ׁשֶ
ר ֲאׁשֶ ָבָר   ָראוּ   ּורּט בַּ   נוּ ִעיְּ   ּכַ ּדְ ָרָאה .  צֹוְדִקים   יוׁשֶ ׁשֶ  ּכְ

י  ת יַא לִ ּפְ   ֶאת סֹוף  לוֹ   ֶהְרָאה ,  ֵמִאיר  ַרּבִ   ה ַמ   ַהּטּור  ּבְ
 ֶ ַתב ׁשּ "ּכָ י   3ַהּיֹום :  ַמְרּתִ ָ(ִמים   ֵמָאה   ּגָ   ֶאת   ְוַאַחת  ּפְ
"ְוִהְפִטיר"  ַהּטּור  ר ֶפ ֵס  ָ(ִמים   ֵמָאה   לֹוְמִדים   ִאם :    ּפְ

ְרֵכי' ִלְזּכֹר ְיכֹוִלים  ה  ּדַ   '"3 ֹמש.ֶ

�ת ַ   יֹוִסיף ּדַ
ביציאתם   סוף  ים  נקרע  בו  המקום  זהות  על 

הדעות רבו  הימנית    ממצרים,  בזרוע  הוא  אם 
  .  של ים סוף או בזרוע השמאלית

ב ניסו  רבים  לצלול  חוקרים  רבות  שנים  משך 
שרידים   למצוא  מנת  על  הים,  מעמקי  אל 

כ  ולפני  המצריים,  מצאו    35-מתקופת  שנה 
חוקרים ממצאים מעניינים בחוף נואיבה, אתר  
בתורה   המובאים  הסימנים  עם  המתאים 
בו נקרע הים ובני ישראל עברו בתוכו   כמקום 

  בחרבה. 
רבות,   נמצאו עצמות    ת גולגולו בקרקעית הים 

מרכבות שהיו מכוסים בשכבות של    וכן חלקי
אלמוגים. נמצאו שם גם גלגלים בעלי שמונה  
הקדמוניים   המצרים  היו  בהם  חישורים, 
למכונים   הועברו  הממצאים  משתמשים. 
לתקופת   תוארך  וגילם  באירופה  רפואיים 

  שהות בני ישראל במצרים.  
משם,   הרחק  ועליו  גם  התגלה  לא  אבן  עמוד 

שלמה מתו,  "מצרים,  פרעה,  הכתובת:  אדום,   ,
  משה, מים" ובסיום שמו של הקב"ה.  

חוקרים מעריכים, כי העמוד נבנה בזמן שלמה  
עד   השלמה  ישראל  ארץ  עד  ששלט  המלך 

סוף,   לים  הסמוכה  נ אילת  עם  והעמוד  קבע 
את מקום  הבאים  כתובת זו, כדי לסמן לדורות  

  התרחשות הנס של קריעת ים סוף.  
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ים"  ִניֵני "אֹור ַהַחּיִ   ּפְ
ְבֵרי ים  ָהאֹור  ִמּדִ ה  ַ(לדֹוׁש  ַהּקָ  ַהַחּיִ ָרׁשָ   ַהּפָ

 

  

ַפת  ַ�ל  ֵמת ם  ׂשְ ה  הָקׁשֶ   -  ַהּיָ ְצַרךְ   ָלּמָ נוּ ְלהֹוִדיֵ�   ה 
ָרָאהוּ  יָטא  ,ֵמת  ׁשֶ ׁשִ ּלֹא   ּפְ .  יָ�הבִ ּטְ ַה   ַאַחר   יםיִ ָח   ִיְהיוּ   ׁשֶ

י   ָאְמרוּ   ל" זַ   ְוַרּבֹוֵתינוּ  ִמיָתָתן  ָראוּ   ּכִ ֶזהבָּ   ְוהֹוִדיָ�נוּ ,  ּבְ
י ְמרוּ   םׁשָ   ּכִ ַ�ם ,  םָת יָת ִמ   ּגָ ֵדי  ְוַהּטַ ירוּ   ּכְ ּכִ ּיַ ֶהם   ׁשֶ ּבָ

ָרֵאל ים  עֹוָדםבְּ   ִיׂשְ ָרֵאל  ִיְראוּ   ְוֵהם  ַחּיִ ִיׂשְ ם  ּבְ ּוְתַכּסֵ
ה  ְהֶיה   ֶזה   ּוְלִפי ,  ּבּוׁשָ ַנת  ּתִ ּוָ תּוב  ּכַ ֶרךְ   ֶזה   ַ�ל  ַהּכָ ַהּדֶ

ָרֵאל   א ְר יַּ וַ  ָהְיָתה   ִמְצַרִים  ֶאת  ִיׂשְ ָמתוֹ   יֹוְצָאה  ׁשֶ �ל ִנׁשְַ
ַפת ם  ׂשְ ַפת  ַ�ל   אֹוְמרוֹ   ִעם  תֶר ִנְקׁשֶ   ֵמת  ְוֵתַבת,  ַהּיָ ׂשְ

םַה  ַבת ִעם ְולֹא  ּיָ   . א ְר יַּ וַ   ּתֵ
�  

נוּ  ְבּתֵ ׁשִ אן  -   ִסיר   ַ�ל  ּבְ ה  ִמּכָ י   ד ָלֵמ   ַאּתָ ָלׁשֹון   יֵר בְּ ַד ְמ   ּכִ
ּלֹא   אֹוָתם  ֵהם  ֶזה  ַרעָה  ִסְבלֹות   עֹל   ֲ�ֵליֶהם  ָהיוּ   ׁשֶ

י ,  יםִר ְט וֹ ׁשּ ַה   ְוֵהם  ִמְצַרִים עֹל   סֹוְבֵלי   יםנִּ �  ַהְמ   ּכִ
לּות ִמְצַרִים  ָאְכלוּ   ַ�ְנָיא   ָמא ְח לַ   ַהּגָ ֵהם  ְואּוַלי.  ּבְ ׁשֶ

ע  ָהְרׁשּוִמים ֶרׁשַ ָתן הּוא  ּבְ   . ַוֲאִביָרם  ּדָ

�  

ֶדה ָ ׂשּ ּבַ הּו  ִתְמָצא0 ק  -   לֹא  ְקּדֵ ָ ּבַ  לֹוַמר   ּדִ ז ּמֵ ַר לְ  ֶדהׂשּ
"י  ר ַמֲאַמ  ּבִ ָאַמר   ַרׁשְ י   ַהר זֹּ בַּ   ׁשֶ יֹום  ּכִ ת   ּבְ ּבָ זֹון  ָיַרד   ׁשַ ַהּמָ

ל ל  ׁשֶ ת  ּכָ ׁשֶ ר בַ ּדְ   ד ֵר יוֹ   ָמזֹון  ּוֵמאֹותוֹ   ,ָלה ַמְע ְל   ָיִמים  ׁשֵ
יֹומוֹ   יֹום ָ ּבַ   הוּ א0 ִתְמָצ   לֹא  אֹוְמרוֹ   ְוהּוא ,  ּבְ ֲאָבל  ֶדה ׂשּ

ה  אֵצ ִיּמָ   ּבוֹ   ָלה ְלַמְע  ַרּבָ ה ְלָכל   ָמזֹון  ַאּדְ ָ ׁשּ   .ָיִמים ׁשִ
�  

בֹ  ָלה  ֹוָרה ּת בַּ   לוּ ּצְ ַ� ְת נִּ ׁשֶ   ִלְהיֹות   -   ֲ�ָמֵלק  א ַוּיָ ְמׁשְ ּנִ ׁשֶ
ִים ְכִתיב  ,ֵאׁש לָ וְ   ַלּמַ קוּ   ְולֹא   ,ֵאׁש ּכָ   י ִר ָב ְד   ה כֹ   ּדִ ִנְתַ�ּסְ

ּה  ִמְלַחְמּתָ ל  ּבְ אֹון   םיׁשָ נִ ֱ� ֶה   ֶזהלָ ,  ּתֹוָרה   ׁשֶ ִצּמָ ֶנֶגד   ּבְ ּכְ
ִחיַנת ִים ּבְ ְלָחָמה  ּוְבֵאׁש  ַהּמַ ל ַהּמִ  . ֲ�ָמֵלק  ׁשֶ

  

ְבֵרי ִמים   ּדִ  ַהּיָ
  

האדום   הצבא  שחרר  תש"ה,  בשבט  הרוסי בי"ג 
בפולין   ובירקנאו  אושוויץ  ההשמדה  מחנות  את 
ברגע   ניצלו  יהודים  ואלפי  הנאצים,  מידי 
וחצי   כמיליון  נספו  אלו  במחנות  האחרון. 

  יהודים, הי"ד. 
�  

לפני   זה,  שוגרה   11ביום  תשס"ג,  בשנת  שנים 
האחרונה   בפעם  קולומביה  החלל  מעבורת 
שנספה  רמון  אילן  היהודי  האסטרונאוט  ועליה 

  אסטרונאוטים נוספים.    6רת עם באסון המעבו
�  

ט"ו בשבט, הוא ראש השנה לאילנות לדעת בית  
נקבעים סו זה  ביום  נפסקה ההלכה.  וכך  גי  הלל 

רבעי. מקדמת   המעשרות וכן לעניין ערלה ונטע
דנא נהוג לאכול ביום זה פירות שנשתבחה בהם 

  ארץ ישראל.  
�  

בט"ו בשבט תרנ"ח, פרסם הסופר הצרפתי אמיל  
את ובו    זולא  מאשים"  "אני  המפורסם  מאמרו 

הצרפתי   היהודי  הקצין  של  חפותו  את  הוכיח 
הוא  בבגידה.  לשווא  שהואשם  דרייפוס  אלפרד 

  . וחזר לצרפת  מלט לאנגליהונכלא, נ נתבע לדין
�  

בי"ז בשבט תרע"ט, נפתח בפאריס כינוס השלום  
  שסיים את מלחמת העולם הראשונה. 

�  

פטו של ג'ון  בי"ז בשבט תשמ"ז, הוחל בארץ מש
איוון דמיאניוק, שהוכרז כפושע אוקראיני בזמן 
זוכה  אך  למוות  ונידון  הורשע  הוא  השואה. 

כמה בערעור, אך הורשע בגרמניה ושם מת לפני  
  .  שנים

�   

  
   

בֹוץ ה ּבְ   ַמֲ�ׂשֶ

י  ְרַמן  ֶאְלָחָנן   ַרּבִ תכַ ְמ   ָהָיה  ַוּסֶ י  ַרְגָליו   ּתֵ ֵדי   ְנִדיִבים   ְלָבּתֵ  ִביל ׁשְ בִּ   םיָמ ִר ְת ַה לְ   ּכְ
בְ  תוֹ יבָ ׁשִ יְ      .ָרנֹוִביץ ּבִ

ַ(ם ּתֹוְלָלה  ּפַ ָלִגים  סּוַפת   ִהׁשְ חּוצֹות   ֲחָזָקה  ׁשְ לֶ   יִתיֵת ּפְ   ,ּבַ ֶ  ְמִעילוֹ   ַ(ל  ָצְנחוּ   גַהׁשּ
ל ִמיךְ   ַהּבֹץ   . ְמֹאד  הוּ יבוּ ִט ְר ִה וְ   ָהַרב   ׁשֶ ה  ַהּסָ ּסָ ּכִ ַבק  ָהֲאָדָמה  ֶאת   ׁשֶ ָפיו   ּדָ   ְלַמּגָ

ל  ּוָפָניו ,ּוְלִמְכָנָסיו י  ׁשֶ ל   ְלֵביתוֹ   דֹות ָ( וּ מ   ָהיוּ  ֶאְלָחָנן ַרּבִ י יר בִ גְּ ַה  ׁשֶ     .ק ִיְצָח  ַרּבִ

ים כּופֹות  ְלִעּתִ דֹול  ירבִ גְּ ַה   ֶאת   דּפֹוֵק   ָהָיה  ּתְ  לוֹ   ְלָהִכין  ירבִ גְּ ַה   גַה נָ   ְוָתִמיד  ,ַהּגָ
ַלת  ִנים  ַקּבָ רּוָמה  לוֹ   ּוְלַהֲ(ִניק  ְמֹפֶאֶרת   ּפָ ַ(ם  אּוָלם  ,ֲהגּוָנה  ּתְ י  ִמֵהר  לֹא  ַהּפַ   ֶאְלָחָנן   ַרּבִ

ֶלת  ַ(ל קּפֹ ְד לִ      .ַהּדֶ

יַצד "  ֵנס  ּכֵ ךְ   ֶאּכָ ל   ַהְמֹפָאר  ְלֵביתוֹ   ּכָ ׁש   ִהְרֵהר  "? ירבִ גְּ ַה   ׁשֶ ֲחׁשָ ְכָלךְ "   ,ּבַ בֹץ   ֲאִני   ְמל!  ּבְ
ף  ָאבֹוא  ָראּוי   ֶזה  ֵאין  ,רֹאׁש   ְוַ(ד   ֶרֶגל   ִמּכַ   ת אוֹ ְס ְר כ! וְ   ַהְיָקִרים  יו יָח ִט ׁשְ   ֶאת  ַוֲאַלְכֵלךְ   ׁשֶ

ֵאר ּלוֹ   ַהּפְ     ".ׁשֶ

ה  ָמה"  ִלי  יַת בוֹ ּקְ ִע   ַ(ל  ׁשּובלָ   ילַ ָ(   ַהִאם  ?ֶאֱ(ׂשֶ יג  ּבְ ִ ְר   ַרת ַמּטְ   ֶאת   ְלַהׂשּ ךְ   "?יכִּ ּדַ   ּכָ
ט י ִהְתַלּבֵ ץ  ַ(ד  ְצמוֹ ַ(   ִעם  ֶאְלָחָנן ַרּבִ ּצָ מֹוחוֹ   ַרְעיֹון  ׁשֶ     .ּבְ

ְזִריזּות  ִית   ֶאת   ַלֲ(קֹף  ִמֵהר  ּבִ דֹול  ַהּבַ ב  ַ(ד  , ַהּגָ ּצַ ּנִ ִפ   ׁשֶ ל  ְתחוֹ ּבְ ח   ׁשֶ ְטּבָ ִצּדוֹ   ַהּמִ   ּבְ
ל  ָהֲאחֹוִרי ִית   ׁשֶ ֶרֶגׁש   .ַהּבַ ַפק  ֲהָקָלה  ּבְ ִרצְּ   ָיַדע  הּוא  ,ֶלת ַהּדֶ   ַ(ל  םׁשָ   ּדָ ח  ת ַפ ׁשֶ ְטּבָ   ַהּמִ

    . ְלַנּקֹות   ְמֹאד  ַקל  יוָת אוֹ ְס כִּ  ְוֶאת  ִטיִחיםׁשְ בִּ   הּסָ כ! ְמ  ֵאיָנּה 

ְפּתַ   ירבִ גְּ ַה  ל  תוֹ ָ( ָפ הוֹ ֵמ   ע ה! י  ׁשֶ ֶדֶרךְ   ֶאְלָחָנן  ַרּבִ ְגָרִתית  לֹא   ּבְ ךְ   ,זוֹ   ׁשִ  ֶרַגעלְ   ִחּיֵ
ד  . ֵהִבין  ּוְלֶפַתע  ּנוּ   ִמּיָ ּתַ נָ   ִהׁשְ כֹוֵ(ס  הִנְרָא   ְוהּוא  יוּפָ י   הֹוי"   : ּכְ קֹול  ָקָרא   "!ֶאְלָחָנן  ַרּבִ   , ּבְ

י  ֶאת ְמַקְלֵקל  ָהַרב"  ּתֵ   "!  יַת נוֹ בְּ   ׁשְ

י םִנְדַה   "?!ֲאִני  ?ָמה"      .ֶאְלָחָנן  ַרּבִ

ן"  קֹול  ירבִ גְּ ַה   ָאַמר  "!ּכֵ ל  .אֹוָתן  ְמַקְלֵקל  ָהַרב"   ,ָחמּור  ּבְ  ר סוּ ַהּמָ   ַהִחּנּוךְ   ּכָ
ַקְע  ִהׁשְ יׁשֶ ֶהן ּתִ ד   ֵהן ֲ(לּולֹות ,ּבָ ֶרַגע ְלַאּבֵ     ".ֶאָחד ּבְ

י  ֵהִבין  לֹא ל  ְלַכֲ(סוֹ   ֶאְלָחָנן  ַרּבִ ֶא   ,ירבִ גְּ ַה   ׁשֶ ּתָ יט  םֵמ ּתוֹ ּוִמׁשְ   הִמׁשְ  ָמה "   ,ּבוֹ   ִהּבִ
ּנוּ   רֹוֶצה ַ(ל  ִמּמֶ ִית   ּבַ     "?לוֹ   ָחָטא  הֶמ  ?ַהּבַ

ד יר  ִמּיָ יָבה  ְלרֹאׁש   ירבִ גְּ ַה   ִהְסּבִ וָּ   ֶאת  ַהְיׁשִ ל"   : ָנתוֹ ּכַ ץ  יַמ יָ   ּכָ יר ְלַה   ֲאִני  ִמְתַאּמֵ  ְחּדִ
רּוָרה  ַהֲהָבָנה  ֶאת   יַת נוֹ בְ בִּ  ל  ,ַהּבְ ּכָ ר  ׁשֶ עֹוָלם  ָהעֹש.ֶ ּבָ ֶסף  ,ׁשֶ י  ְוַתֲ(נּוגֹות   ּכֶ ֵאר   ּוָבּתֵ   לֹא   ,ּפְ

ִוים ִלי  הָמ וּ אְמ   ׁשָ ה  ַהּתֹוָרה  ּבְ דֹוׁשָ ׁשוּ   לֹא  ִאם  .ַהּקְ ּמְ ּתַ ֲחָפִצים  ִיׁשְ   ְלַמַ(ן  כּוׁש ְר ּובָ   ּבַ
לּום  ,ַהּתֹוָרה ָיָדן ֵאין ּכְ     ." ּבְ

ן  חֹוֵזר  ֲאִני"  ּנֵ י  ,ּוְמׁשַ  ֵאּלוּ   ֵהם  יָה ֶת ◌ׂ ו צְ ִמ   ְוִקּיּום  ַהּתֹוָרה  ְלִלּמּוד  ת ִסירוּ ַהּמְ   ַרק  ּכִ
ִביאוּ  ּיָ ר  ֶאת   ׁשֶ ֶפׁש   ת וַ לְ ׁשַ   , ףָס כְ נִּ ַה   ָהֹאש.ֶ ְרּגֹוַ(   ַהּנֶ ים  ְוַהּמַ ּיִ י  ,ָהֲאִמּתִ   יבּות ֲחׁשִ   ֵאין  ּכִ
ת   ,נֹוֵצץ  יַח ִט ְוׁשָ   ָיָקר  ְלִרּפּוד ּמַ ל  ֵיָהֶנה  ּבוֹ   ֶאָחד   ֶרַגע  ְל(! ה  .ּתֹוָרה   ןבֶּ   ֶזה   ִמּכָ   ס ִנְכנָ   ְוִהּנֵ

יָבה  רֹאׁש  ִאּלוּ   ,ךְ ֶפ ֶה ַה   ֶאת   יִתיבֵ   ִלְבִני  ּוַמְרֶאה   ַהְיׁשִ לֹון  הּוא  ׁשּובָח   ּכְ   בֹוד ִמכְּ   רֵת וֹ י  ַהּסָ
    ".ּתֹוָרתוֹ 

ךְ  ק  לֹא  הּוא  ַאךְ   ,ֵאבכְ ּובִ   ַהטלַ בְּ   ירבִ גְּ ַה   ָטַ(ן  ּכָ ּפֵ ִדּבּוִרים   ִהְסּתַ ׁש   הּוא  .ּבְ ּקֵ י ֵמ   ּבִ   ַרּבִ
לֹון  ֶאל  ֵאָליו  ת ְלִהְתַלוֹּ   ֶאְלָחָנן ַהּכֹל  ַהְמֹפָאר  ַהּסָ יבוֹ   םׁשָ   ,ּבוֹ   ַמְבִריק  ׁשֶ   ַאַחת  ַ(ל  הֹוׁשִ

ּמּוָבן   ַהְיָקרֹות   תאוֹ ָס ְר ּכ! ַה  ּכַ ּה   ה ָת ּסְ ּכ!   ׁשֶ ּלָ ִטיַח   ְוַ(ל   ,ץבֹ בְּ   ּכ! ָ ָתִמים   ִנְראוּ   ַהׁשּ ל  ּכְ   ֶרֶפׁש   ׁשֶ
ְבקוּ   ְוִלְכלּוךְ  ּדָ ֶהם  ׁשֶ ָפיו  ּבָ ּגָ ל  ִמּמַ י ׁשֶ     . ֶאְלָחָנן ַרּבִ

ִפ  ל  ְתחוֹ ּבְ ּתוֹ   ָ(ְמדוּ   ַהֶחֶדר  ׁשֶ ל  ּוְבנֹוָתיו  ִאׁשְ  ֲחֶזה ּמַ בַּ   ִמְתּבֹוְננֹות   ירבִ גְּ ַה   ׁשֶ
אּות ּתָ ִהׁשְ ל  רֵת וֹ י   .ּבְ דוּ   ,ִחיםָק ַהלְּ   ִמּכָ ל  נֹות ַהּקֹוְר   ֵ(יָניו  אֹוָתן  ִלּמְ   אֹוֵהב   ,ֲאִביֶהן  ׁשֶ

טוֹ   .ְולֹוְמֶדיָה   ַהּתֹוָרה  ר   ַמּבָ ָ ׁשּ י  ,ָלֶהם  ֶהְרָאה  ַהְמא!   עֹוְמִדים   לֹוְמֶדיָה   בֹודכְ וּ   ַהּתֹוָרה  ּכִ
ל  ֵמַ(ל ִמי ְרכּוׁש  ּכָ ׁשְ בָּ   ּגַ     .עֹוָלםׁשֶ

רֹות   ִלְראֹות   ירבִ גְּ ַה   ָזָכה יו   יוָת יפוֹ ִא ׁשְ וּ   כוֹ וּ נּ ִח   ּפֵ ַחּיָ י  .ּבְ ּתֵ נֹוָתיו  ׁשְ אוּ   ּבְ ְ   ֵלידוֹ גְ לִ   ִנׂשּ
יַבת יָראׁשֵ  ּתֹוָרה  �   )(אוצרות האגדה           .  ֶטְלז ְיׁשִ
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ַ(ם ֲאלוּ   ַאַחת   ּפַ ְלִמיָדיו  ׁשָ ל  ּתַ י  ׁשֶ םַר   ֶאת  יֹוַחאי  ר בַּ   עֹוןְמ ׁשִ   ַרּבִ ֵני,  ּבָ   ן ּמָ ַה   ָיַרד  ָמה  ִמּפְ
ָר   ִלְבֵני ָכל  ֵאלִיׂשְ ָ בַּ   ַ(םּפַ   ְולֹא,  יֹום  ּבְ ָנה  לכָ לְ   ָנהׁשּ ָ ל  ָלֶכם  ֶאְמׁשֹל?  ַהׁשּ   , ָלֶהם  הנָ ָ( ,  ָמׁשָ

ָבר  ָמהלְ  ָאִביו  ךְ לֶ ֶמ   ןבֶ לְ ?  ּדֹוֶמה  ַהּדָ ָנה  ּוְצָרָכיו  ְמזֹונֹוָתיו  ֶאת   לוֹ   ִהְקִציב  ׁשֶ .  ָמהלֵ ׁשְ   ְלׁשָ
ן   ָהָיה  ַ(ם   ָאִביו   ֶאת  רֹוֶאה  ַהּבֵ ָ בַּ   ַאַחת   ּפַ ְלַבד  ָנהׁשּ ב.  ּבִ ֶלךְ   ָחׁשַ ִלּבוֹ   ַהּמֶ נִ " :  ּבְ ֲאִני ,  יּבְ   ׁשֶ

ל  אֹוֲהבוֹ  ךְ   ּכָ א  הוּ ֵא רוֹ   ֵאיִני ,  ּכָ ַ(ם  ֶאּלָ ָ בַּ   ַאַחת  ּפַ ֶלךְ   ָאַמר.  " ָנה ׁשּ ו   ַ(ד" :  ִלְבנוֹ   ַהּמֶ   ַ(ְכׁשָ
ל  ָהִייָת  ָ לַ   ַאַחת   יךָ ֶת נוֹ זוֹ ְמ   ְמַקּבֵ ו  אּוָלם,  ָנהׁשּ ן  ֵמַ(ְכׁשָ ן .  " יֹוםוָ   יֹום  ָכלבְּ   ְצָרֶכיךָ   ְלךָ   ֶאּתֵ   ּכֵ
ם  הּוא ְבֵני  ּגַ ָרֵאל  ּבִ ל  ,ִיׂשְ ָהיוּ   ָאָדם  ּכָ ִנים  לוֹ   ׁשֶ ב  ּדֹוֵאג  ָהָיה  ּבָ ִלּבוֹ   ְוחֹוׁשֵ   ַהּיֹום   ָאְמָנם:  ּבְ
י   ְוֵיׁש  ןָמ   ָיַרד ֵביִתי  לֹאכֶ  ּדַ ל ? ןָמ  ֵיֵרד   לֹא  ָמָחר  אּוַלי? ָמָחר ְהֶיה יִּ   הַמ  אּוָלם ,  ּבְ ּלֵ   ה'לַ   ֶאְתּפַ

ּנוּ  ׁש ַוֲאַבּקֵ  יֵּ   ִמּמֶ ָכל דֵר ׁשֶ ָרֵאל  ְוָהיוּ . יֹום   ּבְ ִנים ִיׂשְ בַּ   ַלֲאִביֶהם  םבָּ לִ   ְמַכּוְ ָ ׁשֶ ָכל  ַמִיםׁשּ   .  יֹום   ּבְ
�  

ל  ָתָביו כְ בִּ  ֲהַר   ׁשֶ יף  ם " ַהּמַ תּוב  ִנְמָצא   ׁשִ " ּכָ חיִּ וַ :  ׁש   ּקַ ֵני   ָ(ְמלוּ "!  ר חוּ בָּ ,  בכֶ ֶר   ֵמאֹות,  ׁשֵ   ּבְ
ים  ֲחָכִמים  ְוַתְלִמיֵדי  ֵביתוֹ  וָּ   ֶאת   ַח ְלַפְענֵ   ַרּבִ ל  ָנתוֹ ּכַ ָרֵאל  אֹוןגְּ   ׁשֶ ָיָדם  ָ(ָלה   ְולֹא,  ֶזה  ִיׂשְ ,  ּבְ

ַבּסֹוף   ַ(ד ּלְ וָּ   ה ַמ   הוּ לוּ ָא ׁשְ וּ   ָהַרב   ֶאל  ִנְכְנסוּ   ׁשֶ יר  .  ָנתוֹ ּכַ חיִּ וַ "   : ָהַרבִהְסּבִ ׁש   ּקַ   ִאם   - "  ׁשֵ
כּום  ֶאת   ַנְפִחית  ׁש   ַהּסְ ה  -"  ֵמאֹות "   ׁשֵ ּלָ ִהיא"  בכֶ ֶר "   ֵמַהּמִ ִגיַמְטִריָּ   ׁשֶ ֵאר ,  222  הּבְ ָ   ִיׁשּ
ָיֵדינוּ  כּום ּבְ הּוא,  216  ַהּסְ א  ׁשֶ ִגיַמְטִרּיָ חּור"  ּבְ   . 216" = ּבָ

�  
רֹוְפאָהַרְמבַּ  ָהָיה  ַהּמְ   וֹ "ם  ָחתֹו  ּגָ ּוְבַהׁשְ ִמְצַרִים  ֶמֶלְך  ל  ׁשֶ י  ֶלְך  סוּ ָהִאיׁשִ ַהּמֶ יׁש  ִהְרּגִ ָרה 

בְּ  ִמיד  ִריאוּ ַק ּתָ ַהּבְ ַ(םו  ּפַ ָנה    ת.  ָהַרְמבַּ ּפָ ֶאל  ֶלְך  ִאם  "   ְוָאַמר:   "םַהּמֶ ָלַדַ(ת  אּוַכל  ֵאיְך 
ַ(ם ֶא  ַ(ם ֵאיִני חֹוֶלה ְוִאם ּפַ ה? ֲהֵרי ַאף ּפַ ֱאֶמת רֹוֵפא טֹוב ַאּתָ ֱאֶמת  לֶ ֱח ּבֶ ה ִמי יֹוֵדַ( ִאם ּבֶ

אֹוִתי אֹות  ְלַרּפְ ַדע  ָהַרְמבַּ " ּתֵ לֹו  ָ(ָנה  הוּ " "ם:  ?  יֹוֵתר  ּבְ ַהּטֹוב  ֶאת  ָהרֹוֵפא  ֹוֵמר  ַהׁשּ ֶזה  א 
יֶ  ּלֹא  ׁשֶ ל  ּפָ לְ ֱח ַהְמט! ְצִליַח  ַהּמַ ֶזה  ְולֹא  ָלל,  ּכְ תֹוָרֵתנּו  ּפֵ ַר ֶלה  ּבְ תּוב  ּכָ ְוָכְך  ַהחֹוֶלה,  ֶאת  א 

ֲאִני   י  ּכִ ָ(ֶליָך  ים  לֹא־ָאׂשִ ְבִמְצַרִים  י  ְמּתִ ר־ׂשַ ֲאׁשֶ ֲחָלה  ל־ַהּמַ "ּכָ ה:  דֹוׁשָ רְֹפֶאָך",  ה'  ַהּקְ
ָלל לֹא ָיבֹואּו ָ(ֶליךָ "ה:  בָּ אֹוֵמר ַהּקָ  ִמְצַרִים ּכְ ר ָהיּו ּבְ ֲחלֹות ֲאׁשֶ ל ַהּמַ ּכָ   .  " ֶאְדַאג ׁשֶ

�  
י   ִלְפֵני  ֲ(רוֹ צַ   ֶאת   יַח ִס ֵה   דָח ֶא   ָחִסיד ַכי  ַרּבִ י,  יזכִ ׂשְ נֶּ ִמ   ָמְרּדְ ׁש   הּוא  ןכָּ ס! ְמ   חֹוֶלה  ּכִ   ּוְלַבּקֵ
א  ה ׁשָ נוּ ֲא ָה   ָלתוֹ ֲח ַמ לְ   ֵ(ָצה  יבוֹ .  ּבָ י  ֵהׁשִ רֹוֶפסֹור  ֶאל   ע ַס : " ָהַרּבִ אי  ֶאְצלוֹ ,  ּפֹוִלינִ ֵמֲא   ַהּפְ   ַוּדַ

ְמָצא ַמע".  ךָ ְת לָ ֲח ַמ לְ   ּוְתרּוָפה  ָמזֹור  ּתִ קֹול  ֶהָחִסיד  ׁשָ י  ּבְ ד  ָהַרּבִ   ָלהגָ ֲ( וַ   סּוס   ַכרׂשָ   ּוִמּיָ
יַ(   ּוִמֵהר  ֶהָחִסיד.  ּפֹוִלי נִ ֲא לַ   ְלַהּגִ ׁשֶ יַ( ִה   ּכְ ם    ּגִ ּנוּ ּו  קֲח צָ ְלׁשָ בֵ ּתוֹ   ִמּמֶ   ֵיׁש   ֵהיָכן: " קֹוםַהּמָ   י ׁשְ

רֹוֶפסֹור  ִנּפֹוִליֲא בַּ  ה  ֲ(ָיָרה   ּפֹוִלינִ ֲא   ֲהֵרי?  ּפְ ׁשּוט  רֹוֵפא  ַוֲאִפּלוּ   ִהיא  ְקַטּנָ ּה   ֵאין  ּפָ 3"  ּבָ
ים   הֶמ וּ : " ֶהָחִסיד  םלָ ָא ׁשְ  ם   עֹוׂשִ ֶכם  ּפֹוַגַ(ת   ִאם   ַאּתֶ יבוּ "?  ַמֲחָלה  ּבָ   ַ(ל   ָלנוּ   ֵאין: " לוֹ   ֵהׁשִ
ָ   ִמי בַּ   ָאִבינוּ  ַ(ל  א ֶאלָּ  ֵ(ן ְלִהׁשּ ָ ׁשֶ ְכָזב "!  ַמִים ׁשּ ר  ּבוֹ ַר לְ   ֶהָחִסיד  ָחַזר   ְמִרירּות   ּוָמֵלא ְמא!   ְוִסּפֵ
י  לוֹ  ַמע   ּכִ קֹולוֹ   ׁשָ ֲאִפּלוּ   ָלַדַ(ת   ח ְונֹוכַ   ּפֹוִלינִ ֲא לַ   ָנַסע,  ּבְ ׁשּוט  רֹוֵפא  ׁשֶ   לוֹ ָא ׁשְ .  םׁשָ   ֵאין  ּפָ

י ַאְלּתָ   ַהִאם : " ָהַרּבִ הּוִדים   ֶאת  ׁשָ ים   הֶמ   ם ׁשָ   ַהּיְ ִמְקֶרה  ֵהם  עֹוׂשִ ל   ּבְ אי"? " ַמֲחָלה  ׁשֶ "!  ַוּדַ
יב  ֵלית  ִלי  ָאְמרוּ   ֵהם , " ֶהָחִסיד  ֵהׁשִ ּבְ ֵרָרה  ׁשֶ !"  ׁשֹוֶטה ". " ה'בַּ   םנָ חוֹ ּטְ בִּ   ֶאת  ֵהם  נֹוְתִנים   ּבְ
י  לוֹ   ָאַמר רֹוֶפסֹור ֶאל , " ָהַרּבִ ה  ַהּפְ יךָ   ַהּזֶ ַלְחּתִ ֱאַמר,  ׁשְ ּנֶ י'   ׁשֶ   '"!  רְֹפֶאךָ  ה' ֲאִני  ּכִ

�  
ר ּפָ כַּ   ז'יבֶ נִ וֹ ּפ ִמ   ָהַרב  ַ(ל   ְמס! רׁשֶ ר  ָרָצה   ֲאׁשֶ ִליָטא  ַהִחּנּוךְ   ׂשַ ְלְמדוּ   ִלְגזֹר   ּבְ ּיִ ל  ׁשֶ   ים ִמ ָר זְּ ַה   ּכָ
ַיַחד  ה   ּבְ ּמָ עֹות  ּכַ ׁש   ,יםיִּ לִ לָ כְּ   ִלּמּוִדים   ׁשָ יַ(   ָהַרב   ּמוֹ ִע   ִנְפּגַ   לוֹ ָא ׁשְ   . תוֹ דוּ גְּ נַ ְת ִה   ֶאת   ְלַהּבִ
ר ַ ֵניֶכם   ָכךְ בְּ   ַרע   ה ַמ "   : ַהׂשּ ּבְ ּבֹון  ִיְלְמדוּ   ׁשֶ ַא   ִעם  ַיַחד   ֶחׁשְ ִדיָנה  ַיְלֵדי  ר ׁשְ   ֶאְצְלֶכם  ְוִכי   , ַהּמְ

ּבֹון  ִרים   אוֹ   ַהֶחׁשְ ְסּפָ ִדּיּוק "   : ָהַרב  ָ(ָנהוּ   "? ׁשֹוִנים  ַהּמִ ךְ   ּבְ ם   ֵאיךְ   ִלי   ּתֹאַמר   !ּכָ   ַאּתֶ
ִים  ת,ַאַח   ,ֶאֶפס"   : לוֹ   ָאַמר   "? סֹוְפִרים ּתַ ָבר "   : ָהַרב  וֹ ל   ָאַמר  ". ׁשְ ּנּוי  ֵיׁש   ּכְ יֵנינוּ   ׁשִ   ָאנוּ   , ּבֵ

ִמיד   "3 םלָ ל עוֹ ׁשֶ   ידוֹ ִח , יְ ֵמָהֶאָחד  ַמְתִחיִלים  ּתָ
�  

ר  ֲאׁשֶ י   ָהָיה  ּכַ ֲהָכנָ   ָ(סּוק   ָנא בְ ִמּקוֹ   טֹורְק ּפֶ ְס   ֶאְלָחָנן  קִיְצָח   ַרּבִ ל   ְדפּוסלִ   הּבַ   ֶאָחד   ׁשֶ
ָפָריו ָנה   , ִמּסְ ִביִרים  ד ַח ַא   ֵאָליו   ּפָ ר   ַהּגְ יַ(   אֹותוֹ   רּוחוֹ   ָבה ְד נָ   ֲאׁשֶ ָפָניו  ְוִהּצִ   ֶאת  ּבְ

ַאְך    תוֹ פוּ ּתְ ּתַ ׁשְ ִה  ֶפר.  ַהּסֵ ַסת  ַהְדּפָ יּבְ ִניָמה   לוֹ   ָאַמר  ֶאְלָחָנן  ק ִיְצָח   ַרּבִ   : ּתֹוְבָ(ִנית   ּבְ
י  ,ָצִעיר  רחוּ בָּ   יֹוִתיְה בִּ "  יָבהיְ בַּ   ָלַמְדּתִ ֲ(ָיָרה  ׁשִ ּה   ּבַ ְרּתָ   ּבָ ה  ּדַ ִמְנָ(לַ   .ַאּתָ   חֹוִרים   ִנְפֲ(רוּ   יּבְ

ם  ְוַהּקֹר ׁשֶ ִניָמה  ָחְדרוּ   ְוַהּגֶ ֶהְתֵאם  .ּפְ נוּ   ךָ ְלּתְ ִויכָ   ךָ ְד ָמ ֲ( ַמ לְ   ּבְ ָ(תוֹ   ֵאֶליךָ   ּפָ ׁשְ   ש.ִלְרכֹּ   ּבִ
ה  ַאךְ   ,ֲחָדׁשֹות   ַנֲ(ַלִים  זּוג  ֲ(בּוִריבַּ  ל  ,ֵסַרְבּתָ   ַאּתָ ךְ   ּוְבׁשֶ י  ָחִליִתי  ּכָ ב  ְוָנַפְלּתִ ּכָ ךְ   ְלִמׁשְ   ְלֶמׁשֶ

ה  ּמָ בּועֹות  ּכַ יבַּ ִא וְ  ׁשָ ל  ָיָקר  ְזַמן   ְדּתִ ֲ(ַלִים   ֶאת ֲ(בּוִרי בַּ  ָקִניָת   ִאּלוּ  . ּתֹוָרה  ִלּמּוד  ׁשֶ   ָהִייָת  ַהּנַ
ף ּתָ ּמּוד  ׁש! ל  ַלּלִ בּועֹות   םאֹוָת   ׁשֶ ַאךְ ׁשָ ְלּתָ   לֹא  ,  כּות   ֶאת   ִנּצַ ְפָלה  ַהּזְ ּנָ ֶחְלְקךָ   ׁשֶ ה   . ּבְ   ַ(ּתָ

ר ֲאׁשֶ ֵתן  לֹא  ִלְדפּוס  מּוָכן  יִסְפִר   ּכַ ּנָ כּות   ׁשּוב  ךָ לְ   ּתִ תֹוָרִתי  ֵחֶלק  ִלּטֹל  ַהּזְ   ֶאת  ַחְרּתָ ֵא   ,ּבְ
  . " ַהּמֹוֵ(ד 

  

ַאל" ָכל ֵ�ָצה  ׁשְ ךָ  בַר ְק יִ  ְולֹא  ֶרַגע ּבְ   ,  ַגענֶ  ּבְ
יֹום ְיהֹודּוךָ  לֹא לֵצ נָּ ִת וְ   ְצָלח ּתִ  ּבְ   ) רהם אבן חסדאי רבי אב (" ַגעֶפ  ּבְ

  חּלָ מ0 ְמ 

ָרֵאל  ְלֶאֶרץ  ָ�ָלה   ֶאָחד   ְיהּוִדי  יעוֹ ַה ּבְ .  ִיׂשְ ֵמל   ְלִעיר   ּגִ   ַהּנָ
�ָליו   לוֹ   ֶנֱאַמר ָ ין  ׁשֶ   .  ה יָּ נִ ֳא ָה   ּבֹוא   ַ�ד   ָמה   ְזַמן  ְלַהְמּתִ
יְנַתִים  ִנְכַנס  ָמלֹון  ַח ָלנוּ   ּבֵ   ר ׂשָ ּבָ   ְמַנת   ְוִהְזִמין  ֶאָחד   ּבְ

ה .  ִלּבוֹ   ֶאת  ִלְסעֹד  ְמַנת   ַמְזֵלגוֹ   ֶאת  בֹח ְת ִל   ָהִאיׁש   ִנּסָ   ּבִ
ר  ׂשָ ה   ַהּבָ ּה   ְוִהּנֵ ּלָ   . ְכָלּה ְלָא   ןִנּתָ   ְולֹא   מֹותֲ�ָצ   ּכ0

ְלַצר   ֶאל  ְוָאַמר   ָהִאיׁש   ִהְתַרֵ�ם "ַהּמֶ  : �  ִלי  ֵהֵבאָת   ַמּדּוַ
  "?  מֹותֲ�ָצ   ְמַנת

יבֵה  ְלַצר   ׁשִ ִחּיּוךְ   ַהּמֶ "ּבְ ה   נֹוֵסַ�   ֲהֵרי :    ְלֶאֶרץ   ַאּתָ
ָרֵאל ה  יַ�ְצמַֹת ־ ֶאת  ִליֶתםֲ� 'ְוַה   ֶנֱאַמר   ַוֲהֵרי ,  ִיׂשְ   ִמּזֶ

  "7  ֶכם'ּתְ ִא 

ׁש  ְדּגָ  מ0
ֶלב" ּבְ ְתהֹמֹת  ח)"  ָים־ ָקְפאּו  ים  רֹב.  (טו,    ַהְמָפְרׁשִ

ם ִ ַר   ּוְברֹאש%ָ ים,  י " ׁשּ ִים  ְמָפְרׁשִ ַהּמַ וּ   ׁשֶ   ִהְתַקׁשּ
ׁשוּ  ּבְ דו ,  ַאַחת  ה ְקׁשָ ְלִמ   ְוִהְתּגַ ָמעּותּמַ ַל   ה ֶמ ◌ׁ ּבְ   ׁשְ

ְלׁשֹונֵ  סּוק   ָיה ְרָא   ּוְמִביִאים,  ַהּיֹום  נוּ ּבִ ִאּיֹוב  ֵמַהּפָ :  ּבְ
יֵאִני " ְקּפִ ה ּתַ ִבּנָ     ".ְוַכּגְ

יםָפְר ְמ   ֵיׁש   אּוָלם ְפאוּ "ׁשֶ   ׁשִ רּוׁשֹו  ּקָ ּפֵ ִים"  ַהּמַ �לוּ   ׁשֶָ  
ְל יָ ְרָא   ּוְמִביִאים.  ִמְלַמְעָלה   ְוָצפוּ    ִדְבֵריֶהם ה 

סּוק  "ה יָ נְ ַפ ְצ ּבִ   ֵמַהּפָ �ל: ַ "  ְמֵריֶהםׁשִ ־ ַהּקְֹפִאים 
אן( ּטּוי  ּוִמּכָ ֵאינוֹ   ֶאָחד  ַ�ל  ַהּבִ ׁש   ׁשֶ �ל   'קֹוֵפא :  ִמְתַחּדֵַ  

סּוק   ַ�ל  ְרּגּוםַהּתַ   ְוֵכן,  )יו' ָר ָמ ׁשְ  "ַהּפָ ְרֶזל:  ַהּבַ ֶצף    - "  ַוּיָ
ם".  ַפְרְזָלא   ְוָקָפא " יִרים  ל" ֲחזַ   ּגַ   הַהְמַקּפֶ "   ַמְזּכִ

  ִמן "  ִחיםָב זְ ּבִ   ְוֵכן,  ָצָפה ֲה   ׁשֹוןְל "  ִיםּמַ ּבַ   ֲאִכיָלתוֹ 
יָפה ַה  ףׁשֶ   ִליןָב ּתְ   -  "ּקִ ׁשּוֵלי   ק ְוִנְדּבָ   ּצָ   . הָר ֵד ּקְ ַה   ּבְ
  

ְטָ�    ם◌�מ�
  

ים יִרֽ ִים ַאּדִ ַמ� ֶרת ּבְ עֹוֶפ� ֽ ְללּו� ּכַ   ) טו, י ( ָצֽ
ְקָראי  ׁשֵ ְר ָפ ִמּמְ   יםּבִ ַר  ִמים  ַהּמִ ךְ   ִמְתַ�ּלְ ַה   ִמּכָ הּמִ ׁשֶ   ּלָ
ַמִים" ַטַ�ם  ְטֶ�ֶמתמ0 "  ּבְ ָחא (  ַמְפִסיק   ּבְ ),  ְרָחא ַט   /   ִטּפְ

ִרים  ים  ֶאת  ּוְמַחּבְ ּלִ ָמעּות ְוַה   ַיַחד ּבְ   ַהּמִ ׁשְ   ִהיא  ּמַ
ִים ַהּמַ יִרים  ָהיוּ   ׁשֶ ים  ֵיׁש   אּוָלם.  ַוֲחָזִקים  ַאּדִ   ְמָפְרׁשִ

ְקָרא   ְלַטֲ�ֵמי   יםִד ָמ ְצ נִּ ׁשֶ  ים  ְוָלֵכן,  ַהּמִ   ְמָפְרׁשִ
יִרים"ׁשֶ  ְצִרים  ַ�ל  חֹוֵזר "  ַאּדִ ב   ּוְכִאּלוּ ,  ַהּמִ ךְ   ִנְכּתַ :  ּכָ
יִרים" ִים  עֹוֶפֶרתּכַ   ָצְללוּ   ַאּדִ ּמַ   ".  ּבַ

ׁש   ֱאֶמתְוָה  ּיֵ ּתֵ ִל   ָמקֹור   ׁשֶ עֹות  י ׁשְ   ְדָרׁש ּמִ ֵמַה   ַהּדֵ
ִדְבֵרי .  ָמָרא ֵמַהגְּ וּ  "ל"ֲחזַ   ּכְ יר   ָיבֹוא :    ַרע ְוִיּפָ   ַאּדִ
יִריםְל  יִרים  ַאּדִ יִריםּבָ   ֵמַאּדִ ּבָ ַה ".  ַאּדִ הּוא  ה "ּקָ   ׁשֶ

יר  ָרֵאל  ְלַ�ם  עַר ִיּפָ ,  ַאּדִ ְצִריִּ ,  ִיׂשְ ִים ,  יםֵמַהּמִ ּמַ   ּבַ
יִרים ל  ָהַאּדִ סּוק   ֶאת  ִמיךְ ְס ַמ   ׁש ְדָר ּמִ ּבַ .  ףסוּ   םיַ   ׁשֶ :  ַהּפָ

ַמִים  עֹוֶפֶרתּכַ   ָצְללוּ " יִרים  ּבְ ִים"  ַאּדִ ַהּמַ   ֲחָזִקים   ׁשֶ
יִרים אן  תא ֵב וּ מ  ָמָרא גְּ ּבַ   ְוִאּלוּ ,  ְוַאּדִ   ֲהפּוָכה  ָיה ְרָא   ִמּכָ

ְצִרים ַהּמִ יִרים"  ִנְקָרִאים  ׁשֶ   ".  ַאּדִ
ׁשוּ   ל"ֲחזַ  ּמְ ּתַ ַמְטּבֵ   ִהׁשְ ׁשֹון  ַ� ּבְ יִרים  ַמִים"   ַהּלָ "  ַאּדִ

ִפי  רּוׁש   ּכְ ִדְבֵרי ,  ָהִראׁשֹון  ַהּפֵ י   ּכְ �ִקיָבא   ַרּבֲִ"   ָצַלְלּתָ : 
ַמִים יִרים  ּבְ ָיְדךָ   ֶחֶרס   יָת ְוֶהֱ�ֵל   ַאּדִ   ". ּבְ
ְגָמה  "  תֶפ נֹוֶס   ּד0 ֵאּלּו:  �ד  ִלְטָ�ִמים  ְכמֹו־ֵנ ּו  ב! ִנּצְ

ים ְזִל" ה ּמִ ַה   םׁשָ   ְוַגם",  ֹנֽ   ְוֵיׁש ,  ַמְפִסיק   ַטַ�םּבְ "  ד נֵ "   ּלָ
ֵהר  �ת  ְלִהּזַָ ׁשְ יַרת  ְקִריַאת  ּבִ ם  ׁשִ ה   ַהּיָ ִפּלָ ּתְ   ר ּבֵ ְלַח ,  ּבַ

ים  ֶאת ּלִ בוּ "  ַהּמִ   ְולֹוַמר   ְמַ�ט  יק ִס ְלַהְפ ",  ד נֵ   מוֹ ְכ   ִנּצְ
ִאּלוּ ",  ֹנְזִלים" תּוב  ּכְ אן  ּכָ בוּ   ֹנְזִלים: "ּכָ מוֹ   ִנּצְ   ".  ד נֵ   ּכְ
  


