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ֹשׁה ,בֹּא ֶאל ַפּ ְרעֹה ִכּי ֲאנִ י ִה ְכ ַבּ ְד ִתּי ֶאת ִלבּוֹ "
ֹאמר ה' ֶאל מ ֶ
" ַויּ ֶ
הוּבים.
ְה ֲא ִ
ְק ִרים ו ָ
ַשׁ ָבּת ָשׁלוֹם ָל ֶכםֲ ,ח ֵב ַרי ַהיּ ָ
אַספוּ י ְַל ֵדי ַה ְשּׁכוּנָה ְבּ ִמגְ ָרשׁ ַה ִמּ ַשׂ ֲח ִקים
עוּרי ַה ַבּיִתִ ,ה ְת ְ
ַמנוּ ֶאת ִשׁ ֵ
אַחר ֶשׁ ִסּיּ ְ
דּוּרגֶל ְכּמוֹ ְבּ ָכל יוֹםְ .ל ַ
ַהכֹּל ֵה ֵחל ְבּ ִמ ְשׂ ָחק ַכּ ֶ
ֻלּנוּ ַר ְצנוּ
בוּצה ַה ְשּׁנִ יָּהַ .ה ִמּ ְשׂ ָחק ֵה ֵחל ְוכ ָ
ְיוּבל ָהיָה רֹאשׁ ַה ְקּ ָ
אַחת ,ו ַ
בוּצה ַ
אַרגֵנוּ ִל ְשׁ ֵתּי ְקבוּצוֹת .יָרוֹן ֲח ֵב ִרי ָהיָה רֹאשׁ ְק ָ
וְה ְת ְ
ִ
אַרנוֹן ֶשׁ ִקּ ֵבּל ַכּדּוּר ִמיּ ְִצ ָחק ָרץ
יע ֶאת ַשׁ ַער ַהיּ ִָריבְ .ל ֶפ ַתעְ ,
אַחר ְבּ ִה ְת ַל ֲהבוּת ַעל ְמנַת ְל ַה ְב ִק ַ
ִמ ַצּד זֶה ֶשׁל ַה ִמּגְ ָרשׁ ְל ִצדּוֹ ָה ֵ
ְה ַכּדּוּר ָעף
ָקה ,ו ַ
יטה ָכּל ָכּ ְך ֲחז ָ
וּכ ֶשׁ ָע ַמד מוּל נ ַֹעם ֶשׁ ָהיָה ְבּ ַשׁ ַערָ ,בּ ַעט ְבּ ִע ָ
ֻלּםְ ,
יח ַל ֲעבֹר ֶאת כּ ָ
בוּצ ִתי ,ו ְִה ְצ ִל ַ
ִבּ ְמ ִהירוּת ֵאל ַשׁ ַער ְק ָ
ֻלּם ִל ְבר ַֹח
וּלאַחר ַכּ ָמּה ְשׁנִ יּוֹתֵ ,ה ֵחלּוּ כּ ָ
ֱצ ְרנוּ ַבּ ַתּ ְד ֵה ָמה ְ
ֻלּנוּ ֶנע ַ
יסים .כּ ָ
אוֹתהּ ִל ְר ִס ִ
ְשׁר אַל ַחלּוֹן ֲחנוּתּוֹ ֶשׁל נִ ִסּים וְנִ ֵפּץ ָ
ַהי ֵ
ֶשׁת ַלנִּ ִסּים
יך ָלג ֶ
ַע ֶשׂה ָשׁאַל נ ַֹעם? ָצ ִר ְ
יצד ִלנְּ הוֹגָ .מה נ ֲ
יוֹד ִעים ֵכּ ַ
אַרנוּ ְבּ ִמגְ ָרשׁ ְתּקוּ ִעים ַבּ ָמּקוֹם ְולֹא ְ
ַאנִ י נִ ְשׁ ְ
ֵמ ַה ִמּגְ ָרשַׁ .רק נ ַֹעם ו ֲ
אַל ִתּי .זֶה
ַע ֶשׂה? ָשׁ ְ
פּוֹחד ָענָה נ ַֹעםֶ ,בּ ַטח הוּא י ְִכ ַעס ָע ֵלינוּ .אָז ָמה נ ֲ
יתיֲ .אנִ י ֵ
וְלוֹמר לוֹ ֶשׁאָנוּ ָשׁ ַב ְרנוּ ֶאת ַה ַחלּוֹן לֹא ְבּ ַכ ָוּנָהָ ,ענִ ִ
ַ
יתי ,זֶה אָסוּר ְולֹא ָהגוּן ִלגְ רֹם ֵנזֶק
ַחנוּ? לֹא! ָענִ ִ
אָמר נ ַֹעם ,גַּם ֵהם ִשׂ ֲחקוּ ִא ָתּנוּ ,אָז בּוֹא וְנִ ְב ַרח גַּם ֲאנ ְ
ֻלּם ָבּ ְרחוַּ ,
לֹא ֵפיר ֶשׁכּ ָ
יוֹד ַע
אַל ִתּי? ֵאינִ י ֵ
ֵל ְך ִא ָתּנוָּ ,שׁ ְ
הוֹל ְך ֵאל נִ ִסּים ְל ַב ִדּי .אָז ִמי י ֵ
אָמר נ ַֹעםֲ ,א ָבל ֵאינִ י ֵ
יתי .טוֹב ְבּ ֵס ֶדרַ ,
אַח ָריוּתָ ,ענִ ִ
וְ לֹא ָל ֵשׂאת ְבּ ֲ
אַחר ַה ְתּ ִפ ָלּה נִ ְשׁאַל ֵאת
וּל ַ
ֵל ְך ְל ִה ְת ַפּלֵּל ְ
ֶסת ,בּוֹא ְונ ֵ
ילים ְל ִה ְת ַפּלֵּל ִמנְ ָחה ְבּ ֵבית ַה ְכּנ ֶ
אַך יֵשׁ ִלי ַר ְעיוֹן .עוֹד ְמ ַעט ַמ ְת ִח ִ
ָענָה נ ַֹעםְ ,
ְהוּדה ו ְִס ָפּ ְרנוּ לוֹ ֶאת ָכּל
ַשׁנוּ ֶאל ָה ַרב י ָ
אַחר ַה ְתּ ִפ ָלּה נִ גּ ְ
ֶסתְ .ל ַ
אתי ,בּוֹא וְנִ גַּשׁ ְל ֵבית ַה ְכּנ ֶ
אַדּירָ ,ק ָר ִ
יצד ִלנְּ הוֹג? ֵאיזֶה ַר ְעיוֹן ִ
ָה ַרב ֵכּ ַ
יוֹד ִעים ַכּ ָמּה הוּא ִמ ְצ ַט ֵער
אַתּם ְ
ֵע נִ ִסּים ִמי ָשׁ ַבר ֶאת ַחלּוֹן ֶה ֲחנוּת? ֶ
ְאָמרַ :עד ַע ְכ ָשׁו לֹא יוֹד ַ
ָמה ֶשׁ ָקּ ָרהָ .ה ַרב ִה ְק ִשׁיב ֶק ֶשׁב ָרב ,ו ַ
אָמר ָה ַרב ,יֵשׁ ִלי ִפּ ְתרוֹן .בּוֹאוּ
ַח ָדּוֵ .ה ַבנְ ִתּי ַ
יצד ִלנְּ הוֹגָ ,ענִ ינוּ י ְ
ָד ְענוּ ֵכּ ַ
יתם ַעד כֹּה? ָפּ ַח ְדנוּ ְולֹא י ַ
דּוּע ִח ִכּ ֶ
וּמ ַ
ַעל ַה ֵנּזֶק ֶשׁנִּ גְ ָרם לוֹ? ַ
ֹשׁה "בֹּא ֵאל ַפּ ְרעֹה",
אוֹמר ָה ָקּ ָבּ"ה ְלמ ֶ
רוֹאיםַ ,בּ ָפּ ָר ָשׁה ֶשׁ ָלּנוּ ֵ
אַתּם ִ
ֶסתֶ .
בוּע ֶשׁנִּ ְק ָרא ַה ַשּׁ ָבּת ְבּ ֵבית ַה ְכּנ ֶ
וְ נִ ְתּבּוֹנֵן ְבּ ָפ ָר ַשׁת ַה ָשּׁ ַ
פּוֹחדַ .פּ ְרעֹה ַע ְק ָשׁן גָּדוֹל ,ו ְַל ְמרוֹת ֶשׁ ְכּ ָבר ֶנ ֱענַשׁ ְבּ ֶשׁ ַבע ַמכּוֹת ִל ְפנֵי ֵכּןֲ ,ע ַדיִן
ֹשׁה ֵ
ֵך ֵאל ַפּ ְרעֹה? ִכּי מ ֶ
ֹשׁה ל ְ
אוֹמר ְלמ ֶ
דּוּע ה' לֹא ֵ
וּמ ַ
ַ
אַך ָה ָקּ ָבּ"ה
ֹשׁה ֶשׁלֹּא יָבוֹא ֵא ָליו עוֹד ַפּ ַעםְ ,וזֶה ֶבּ ֱא ֶמת ַמ ְפ ִחידְ .
זְהיר ֶאת מ ֶ
וּמ ִ
אַרצוַֹ ,
ִשׂ ָר ֵאל ֵמ ְ
מוּכן ְל ַשׁ ֵלּ ַח ֶאת ְבּנֵי י ְ
הוּא לֹא ָ
מוֹדד ִעם ָדּ ָבר ָכּ ְל ֶשׁהוּ ְבּ ַחיִּים,
ישׁהוּ ק ִֹשׁי אוֹ ָפּ ַחד ְל ִה ְת ֵ
הוֹל ְך ִא ְתּ ָךְ .כּ ֶשׁיֵּשׁ ְל ִמ ֶ
אַתּה לֹא ְל ַבדֲ ,אנִ י ֵ
ֹשׁה" ,בֹּא ֵאל ַפּ ְרעֹה"ָ ,
אוֹמר ְלמ ֶ
ֵ
הוֹריו ,אוֹ ֵמ ָח ֵבר טוֹב ְולֹא ְל ַעמּוֹד ַבּ ָמּקוֹם ְולֹא ַל ֲעשׂוֹת ָדּ ָברְ .כּבוֹד ָה ַרב
יך ְל ִה ְת ַבּיֵּשׁ ֶא ָלּא ָע ָליו ְל ַב ֵקּשׁ ֶעז ְָרה ֵמ ָ
הוּא לֹא ָצ ִר ְ
ַהג נָכוֹן? אָז
יכים ְל ִה ְתנ ֵ
יצד אָנוּ ְצ ִר ִ
אוֹתנוּ ֵכּ ַ
תּוֹרה ְמ ַל ֶמּ ֶדת ָ
ְענָהַ :ה ָ
ְהוּדה ו ֲ
ַחנוִּ ,מי יָבוֹא ִא ָתּנוּ? ִחיּ ְֵך ָה ַרב י ָ
ַע ֶשׂה ֲאנ ְ
וּמה נ ֲ
אַל ִתּיָ ,
ָשׁ ְ
נוּפּ ָצה ַחלּוֹן ֲחנוּתוֹ,
יצד ְ
ַשׁנוּ אַל ֲחנוּתוֹ ֶשׁל נִ ִסּים ו ְִס ַפּ ְרנוּ לוֹ ֵכּ ַ
חוֹשׁ ִבים? ִמי יָבוֹא ִא ְתּ ֶכם אַל נִ ִסּים? ְבּאוֹתוֹ ֶע ֶרב נִ גּ ְ
אַתּם ְ
ָמה ֶ
אַך ְל ַה ָבּא ַה ְב ִטיחוּ ִלי ֶשׁ ָתּ ִשׂימוּ ֵלב ַבּזְּ ַמן ַה ִמּ ְשׂ ָחק ֶשׁלֹּא ִתּגְ ְרמוּ
טּוּחְ ,
אתםָ .בּר ְֹך ה' ֶשׁיֵּשׁ ִלי ִבּ ַ
תּוֹדה ֶשׁ ָבּ ֶ
וְאָמרָ :
וְ נִ ִסּים ִה ִבּיט ָבּנוֹ ַ
אתם ְל ַבד ַמ ָמּשׁ ְכּמוֹ ִשׁ ְכתּוּב
רוֹאה ֶשׁלֹּא ָבּ ֶ
אַל ִתּיֲ .אנִ י ֶ
דּוּע? ָשׁ ְ
בוּע ְבּ ִכ ָתּה? ַמ ַ
ֵנזֶק ְלאַף ֶא ָחד .ו ְֶד ֶר ְך אַגַּבְ ,ל ַמ ְד ֶתּם ָפּ ָר ַשׁת ַה ָשּׁ ַ
דוֹשׁה.
תּוֹרה ַה ְקּ ָ
ַהגְ נוּ ְכּ ִפי ֶשׂה' ָכּ ַתב ַבּ ָ
וְחז ְַרנוּ ְל ָב ֵתּינוּ ְשׂ ֵמ ִחים ֶשׁ ִה ְתנ ַ
יחה ָ
ְבּ ָפּ ָר ָשׁה" ,בֹּא ֵאל ַפּ ְרעֹה"ִ .חיּ ְַכנוּ זֶה ָלזֶהִ ,בּ ַקּ ְשׁנוּ ְס ִל ָ
בוּע ַה ָבּא ָפּ ָר ָשׁת ְבּ ַשׁ ַלח.
אַתּם ִמי ָבּא ִא ָתּנוּ אַל נִ ִסּים? ְל ִה ְת ָראוֹת ְבּ ָשׁ ַ
יּוֹד ִעים ֶ
ימיםַ ,ה ְ
וְאַתּם ֲח ֵב ַרי ַה ַמּ ְק ִס ִ
ֶ

אָדם
נֵר ה' נִ ְשׁ ַמת ָ
יוֹצא ְל ִעלּוּי נִ ְשׁ ַמת
ֶה ָעלוֹן ֵ
ָתן ָפ ְל ֶמר
ַה ִתּינוֹק יוֹנ ָ
הי"ד

  
   
  
    
ֹשׁ ְך
אַר ֶבּה ,ח ֶ
אַחרוֹנוֹתְ :
קוֹר ִאים ַעל ְשׁלֹשׁ ַה ַמּכּוֹת ָה ֲ
ַחנוּ ְ
ְבּ ָפּ ָר ַשׁת בֹּא ֲאנ ְ
ֹשׁ ְך
הוֹתיר ַה ָבּ ָרדְ .בּ ַמ ַכּת ח ֶ
אָכל ֶאת ָכּל ַמה ֶשּׁ ִ
אַר ֶבּה ַ
וּמ ַכּת ְבּכוֹרוֹתָ .ה ְ
ַ
ֹשׁ ְך ַפּ ְרעֹה לֹא
אַחר ַמ ַכּת ָהח ֶ
ִשׂ ָר ֵאל ָהיָה אוֹרָ .גּם ְל ַ
ֹשׁ ְך וְּלי ְ
ַל ִמּ ְצ ִרים ָהיָה ח ֶ
ִשׂ ָר ֵאל ֶשׁי ִָכינוּ ֶשׂה ְל ָק ְר ָבּן
ִשׂ ָר ֵאל .ה' ֵמ ַצ ֶוה ֶאת ְבּ ֵני י ְ
ָר ָצה ִל ְשׁל ַֹח ֶאת י ְ
ימן ֶשׁלֹּא
קוֹפי ָה ָבּ ִתּים ְכּ ִס ַ
ִשׂ ָר ֵאל מוֹ ְר ִחים ֶאת ַדּם ַה ֶשּׂה ַעל ַמ ְשׁ ֵ
ֶפּ ַסחְ .בּנֵי י ְ
כוֹרי ִמ ְצ ַריִם,
תוֹכםֵ .וּ ַב ַחצוֹת ַה ַלּי ְָלה ה' ָמ ֶכּה ֶאת ָכּל ְבּ ֵ
ִכּנֵס ַה ַמּ ְשׁ ִחית ְל ָ
יָ
ֵצאוּ ִמ ִמּ ְצ ַריִם וּ ִמיַּדְ .בּנֵי
ִשׂ ָר ֵאל ֶשׁיּ ְ
וְכל ִמ ְצ ַריִם ֵמ ָב ְקּ ִשׁים ִמ ְבּנֵי י ְ
ְו ַפּ ְרעֹה ָ
ִשׂ ָר ֵאל יוֹ ְצ ִאים ִמ ִמּ ְצ ַריִם ְבּ ָיד ָר ָמה.
יְ

ִ .1מי ִכּ ָסּה ֶאת ָה ַעיִן?
וּב ֵקּשׁ ֶאת ָכּל ַהיָּד.
ָתנּוּ לוֹ ֶא ְצ ַבּעִ ,
 .2נ ַ
ִמי זֶה?
ֶא ַמר ֶשׁהוּא " ָגּדוֹל ְמאֹד"?
ַ .3על ִמי נ ֱ
ֹשׁה ֵאל ַפּ ְרעֹה?
ִ .4מי ָבּא ִעם מ ֶ




    

     

ֹשׁה ֵליבּ מסאסוב זצ''ל
אָסף ַה ָצ ִדּיק ַר ִבּי מ ֶ
ְכּ ֶשׁ ַ
ָדוּע
ירים ֶשׁל ָה ִעיר ֶשׁ ָהיָה י ַ
יע ְל ֵביתוֹ ֶשׁל ֶא ָחד ֵמ ָה ֲע ִשׁ ִ
ֶכּ ֶסף ִל ְצּ ָד ָקה ִהגִּ ַ
וּב ַקשׁ ִמ ֶמּנּוּ ֶכּ ֶסף ִל ְצ ָד ָקה,
ְשׁירוֹת ִ
ֹשׁה לֹא ָפּנָה ֵא ָליו י ִ
ְכּ ַק ְמ ָצן גָּדוֹלַ .ר ִבּי מ ֶ
ֶא ָלּא ָבּא ֵא ָליו ְל ִבקּוּר ְבּ ֵביתוֹ ֶשׁל ֶה ָע ִשׁיר ו ְִד ֵבּר ִאתּוֹ ַעל ַהכֹּל חוּץ ֵמ ִענְ יָן
וּב ֵקּשׁ ִמ ֶמּנּוּ
ֹשׁה אַל ֶה ָע ִשׁיר ִ
יחה ָפּנָה ַר ִבּי מ ֶ
ַה ֶכּ ֶסף ִל ְצ ָד ָקהְ .בּ ַמ ֲה ַל ְך ַה ִשּׂ ָ
רוֹאהִ .ה ְת ַפּ ֵלּא ֶה ָע ִשׁיר
ְכוּכית ֶה ַחלּוֹן וְלוֹ ָמר לוֹ ָמה הוּא ֶ
ְל ָה ִבּיט ֵמ ֶע ֵבר ִלז ִ
הוֹל ִכים
ָשׁים ְ
רוֹאה ֲאנ ִ
אָמר לוֹ ֶשׁהוּא ֶ
אַך ֵה ִשׁיב ִמ ְפּנֵי ַה ָכּבוֹד ַל ַצּ ִדּיק וְ ַ
ְ
שׂוֹח ַח ִעם ֶה ָע ִשׁיר ַעל ָכּל ִמינֵי ְדּ ָב ִרים ְולֹא ִהזְ ִכּיר
יך ְל ֵ
ָבּ ְרחוֹבָ .ה ַר ִבּי ִה ְמ ִשׁ ְ
יחה ִה ְתבּוֹנֵן ָה ַר ִבּי
ילהּ הוּא ָבּאְ .בּ ֶא ְמ ַצע ַה ִשּׂ ָ
ְכּ ַלל ֵאת ַה ַמּ ָטּ ָרה ֶשׁ ִבּ ְשׁ ִב ָ
ַחת ַעל ַה ֻשּׁ ְל ָחן ְבּ ָסלוֹן ֵבּיתוֹ ֶשׁל
ְתה מוּנ ַ
צוּפּה ֶכּ ֶסף ֶשׁ ָהי ָ
ָפה ְמ ָ
ְבּ ַמ ְראָה י ָ
ְשׁאַל אוֹתוֹ ָמה הוּא
ֶה ָע ִשׁירִ .בּ ֵקּשׁ ָה ַר ִבּי ֵמ ֶה ָע ִשׁיר ְל ִה ְתבּוֹנֵן ַבּ ַמּ ְראָה ו ָ
אַך ֵה ִשׁיב לוֹ ִמ ְפּנֵי ְכּבוֹדוֹ
רוֹאהִ .ה ְת ַפּ ֵלּא ֶה ָע ִשׁיר ַעל ֶשׁ ֵא ַלתּוֹ ֶשׁל ָה ַר ִבּי ְ
ֶ
ְשׁאַל ָה ַר ִבּי ֶאת ֶה ֱע ִשׁירָ :ל ָמּה ַכּ ֲא ֶשׁר
רוֹאה ֶאת ַע ְצמוָֹ .חזַר ו ָ
ֶשׁהוּא ֶ
ָשׁים ו ְִאלּוּ ַכּ ֲא ֶשׁר
יתּ ֲאנ ִ
כוּכית ַהפּוֹ ֶנה ָל ְרחוֹב ָר ִא ָ
ִה ְס ַתּ ַכּ ְל ָתּ ְבּ ַחלּוֹן ַהזְּ ִ
יתּ ֶאת ַע ְצ ְמ ָך? ִה ְת ַפּ ֵלּא ֶה ָע ִשׁיר ַעל ֶשׁ ֵא ָלת ָה ַר ִבּי
ִה ְס ַתּ ַכּ ְל ְתּ ָבּ ַמ ְראָה ָר ִא ָ
ֻפּה ֶכּ ֶסף
ָפה ָבּ ָסלוֹן ְמצ ָ
ְה ִשׁיב לוֹ ִמ ְפּנֵי ְכּבוֹדוֹ :זֶה ִבּגְ ַלל ַה ֶכּ ֶסףַ ,ה ַמ ְראָה ַהיּ ָ
וֵ
ֹשׁ ְך
אָמר לוֹ ָה ַר ִבּי זֶה ָמה ֵשׁכָּתוּב ְבּ ַמ ַכּת ח ֶ
יתי ַרק ֶאת ַע ְצ ִמיַ .
ו ְָל ֵכן ָר ִא ִ
ֹשׁ ְך ִמ ְצ ַריִם
ְאָמרוּ חז''ל ַעל ח ֶ
אָחיו'' ,ו ְ
ְבּ ִמ ְצ ַריִם ''לֹא ָראוּ ִאישׁ ֶאת ִ
גּוֹרם ָלנוּ ִל ְראוֹת ַרק ֶאת ַע ְצ ֵמנוּ .בּוֹא
ָהבַ .ה ֶכּ ֶסף ֵ
עוֹביוֹ ָהיָה ְכּ ִדינָר ז ָ
ְשׁ ְ
רוֹאה
אַחר ָכּ ְך ַעל ִמ ְצ ַריִם ''לֹא ָקמוּ ִאישׁ ַתּ ְח ָתּיו''ִ ,מי ֶשׁ ֶ
ֶא ַמר ַ
וּ ְר ֵאה ָמה נ ֱ
ִשׂ ָר ֵאל ַר ֲח ָמנִ ים
אַך י ְ
קוּמהְ .
וְאין לוֹ ְתּ ָ
ֹשׁ ְך ֵ
ַרק ֶאת ַע ְצמוֹ הוּא ָשׁרוּי ַבּח ֶ
מוֹשׁב ָֹתם''.
ִשׂ ָר ֵאל ָהיָה אוֹר ְבּ ְ
ְגוֹמ ֵלי ַח ָס ִדים ו ְָל ֵכן זָכוּ ַבּ ִמּ ְצ ִרים ''וְ ִל ְבנֵי י ְ
ו ְ
ָפה ִל ְצ ָד ָקה.
ְת ַרם ְבּ ַעיִן י ָ
ִה ְת ַר ָצּה ֶה ָע ִשׁיר ו ָ














יוֹצא ָלאוֹר ַע"י ֵבּית ַה ִמּ ְד ָרשׁ אוֹר ָשׁלוֹם
ֵ



יסק ִמגְּ דּוֹ ֵלי ַר ָבּנֵי
אל ְ
אַב ָר ָהם ִמ ַק ִ
ַר ִבּי ְ
ילנָא.
ידי הגר"א ִמוִּ ְ
ַה ֲח ִסידוּת וּ ִמ ַתּ ְל ִמ ֵ
ידית
נוּעה ַה ֲח ִס ִ
ְבּ ַה ְשׁ ָפּ ַעת ְשׁ ִלּי ֵחי ַה ְתּ ָ
וְה ַפ ְך ְל ַת ְל ִמידוֹ
תוֹרת ַה ַבּ ַע ֵשׁ"ט ָ
ִה ְת ַח ֵבּר ְל ַ
וּמ ֲע ִריצוֹ ַהנִּ ְל ָהב.
יטשׁ ָ
ֶשׁל ַה ַמּגִּ יד ִמ ֶמז ְִר ְ
ַחם
ידיו ֶשׁל ַר ִבּי ְמנ ֵ
ָהיָה ֵמ ֲח ֵב ָריו ַתּ ְל ִמ ָ
אָרץ
ַחד ִאתּוֹ ָע ָלה ָל ֶ
ִיט ֶבּ ְסק .י ַ
מנדיל ִמוּ ֶ
ֶא ָמן ְו ָיד י ְִמינוֹ.
וּבהּ ִשׁ ֵמּשׁ עוֹזְרוֹ ַהנּ ֱ
ִשׂ ָר ֵאלָ ,
יְ
ַחם ֶמנְ ֶדּל ָע ַמד
ירתוֹ ֶשׁל ר' ְמנ ֵ
אַחר ְפּ ִט ָ
ַ
ִשׂ ָר ֵאל,
ידית ְבּ ֶא ֶרץ י ְ
ְבּרֹאשׁ ָה ֵע ָדה ַה ֲח ִס ִ
ירה.
ְת ָ
יבּה י ֵ
תּוֹך ְדּאָ ָגה ַר ָבּה ו ְִח ָ
ְונִ ֲה ָלה ְ
ידּים
ָע ַמד ְבּ ִק ְשׁ ִרי ִמ ְכ ָתּ ִבים ִעם ַה ֲח ִס ִ
אָרץ
יהם ֶבּ ֶ
יצם ִל ְתמ ְֹך ַבּ ֲא ֵח ֶ
וְה ְמ ִר ָ
ְבּחוּ"לִ ,
יכם
רוֹתיו ִה ְד ִר ָ
ִשׂ ָר ֵאלְ .בּ ֶא ְמ ָצעוּת ִאגְּ ָ
יְ
ְתּוֹמ ָכיו נִ ְמנֶה
ידיו ו ְ
רוּחנִ יתַ .על י ְִד ָ
ַה ְד ָר ָכה ָ
אַדּי.
גַּם ַר ִבּי ְשׁנֵיאוֹר ז ְַל ָמן ִמ ְלּ ִ
נִ ְפ ַטּר ִבּ ְט ֶב ְריָה ְבּיוֹם ד' ְשׁ ָבט תק"ע )(1810
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