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ֶלְך ָחָרָנה ַבע ַוּיֵ ֵאר ׁשָ ֵצא ַיֲ!ֹקב ִמּבְ   )כח, י( ַוּיֵ
י ָהָיה ָרִגיל ֵטיְ  לכְ יִמ  ְיִחיֵאל ַרּבִ ׁשְ ַ�ל ןֶ�ּפְ ְלָחן רֹךְ ָ� " ּבַ � יר" ַהׁשּ  גִמְנַה  ֶאת ְלַהְסּבִ

ִנים ת הּפֹ  ַהחֹוֶנה" ּוְבִסְפֵריֶהם םיֶה בֵ ּתְ כְ ִמ בְּ  םּתֹ ַלְח  ָהַרּבָ לֹוִנית ׁש ֶד קֹ  ְקִהּלַ י", ּפְ  ּכִ
ִניםלָ  ָרֵאל  ַרּבָ ִיׂשְ ֶ ִמ  ַבעֶק  יתבֵּ  ֵאיןּבְ ּה  ִעירָה וְ ֶהם, לָּ ׁשּ נּות ִניםֲה כַ ְמ  ֵהם ּבָ ַרּבָ  ּבְ

א ֵאיָנּה  ה ֶאּלָ קֹוָמם ִלְנּדֹד ִמידּתָ  מּוָכִנים ִלְהיֹות ֲ�ֵליֶהם .ֲ�ָרִאית ֲחִנּיָ  ִמּמְ
ׁש  נּות ּוְלַבּקֵ ִעיר ַרּבָ ְרָאה ַהּתֹוָרה רַמ ׁשְ ִמ  ַ�ל םָד ְמ ָ� בְּ , ַאֶחֶרת ּבְ   .  ְוַהּיִ

�  

ל ּתֹוֵקק, ָיָמיו ּכָ ים ץֵפ ָח "ֶה  ִהׁשְ ַ�  תַלֲ�לוֹ " ַחּיִ ּקֵ ּתַ ֶאֶרץ ְלִהׁשְ ָרֵאל ּבְ  ּוַפַ�ם, ִיׂשְ
ה ַאף ִזְקנּותוֹ  ְלֵ�ת ה ָ�ׂשָ ֲהָכנֹות ֵחלְוֵה  ַמֲ�ׂשֶ ּה , הְרצָ ַא  תוֹ יָּ לִ ֲ�  ִלְקַראת ּבַ  הּוַכן ּבָ

י־ַ�ל לוֹ  תוֹ  ּפִ ׁשָ ּקָ ָבהּמ בַּ  ִריםוּ ְמג קֹוםְמ  ּבַ ְקָוה ַתחּפֶ  ֹוׁשָ ּנֹוַדע. ּתִ ׁשֶ ָבר ּכְ  ֵהֵחּלוּ , ַהּדָ
ְרְנֵסי ְבּת  יאוֹ נִ ָה לְ  יןַרּדִ  ּפַ ֲחׁשַ ִהּלֹות ְוַאף ,וֹ ִמּמַ מּוכֹות ֵמַהּקְ ְלחוּ  ַהּסְ  ָליוֵא  ׁשָ

ִליִחים ּלֹא ִלּבוֹ  ַ�ל רבֵּ ְלַד  ׁשְ  ץֵפ ָח "ֶה  אּוָלם, רֹוֶ�ה ְללֹא אןּצֹ כַּ  םיָר ִת הוֹ לְ  ׁשֶ
ים ל לֹא" ַחּיִ ְבֵריֶהם ֶאת ִקּבֵ ּנֹוַדע. ּדִ ׁשֶ ָבר ּכְ ים יְלַרבִּ  ַהּדָ  יִק ְס 'ינְ זִ ְד רוֹ גְּ  עֹוֵזר ַחּיִ
ַ�ל יר ֵהֵחל, אוֹ בוֹ בְּ  .יןְלַרּדִ  ַרְגָליו ֶאת תּתֵ כִּ ", ֲאִחיֶ�ֶזר ת"ׁשוּ " ּבַ  ֶאת ְלַהְסּבִ

ָ�ה ּפָ ׁש  ָהֲ�צּוָמה ַהַהׁשְ ּיֵ ים ץֵפ ָח "לֶ  ׁשֶ ם, ַהּגֹוָלה ְיהּוֵדי ַ�ל" ַחּיִ ָבָריו ֶאת ְוִסּיֵ  ּדְ
ְלָהִבים כַּ , רכֹּ זְ לִ  ָ�ֵלינוּ : "ּטּויבִּ בַּ  ַהּנִ רׁשֶ גּול בּסָ ַה  ֲאׁשֶ ְלָחן ֶאל ֵמֵסב ַהּדָ � , ַהׁשּ
ָכִד  ִמְתַנֲהִגים ִיְרַאת יםַהּנְ בֹוד ּבְ ַמע", ּכָ ָ ׁשּ ים ץֵפ ָח "ֶה  זֹאת ּוְכׁשֶ ל" ַחּיִ ּטֵ  ֶאת ּבִ

ְמקֹומוֹ  ְונֹוַתר יתוֹ נִ כְ ּתָ  הּוא ,ּבִ ׁשֶ יךְ  ּכְ יַ�  ַמְמׁשִ ּפִ   . ַהּגֹוָלה ְיהּוֵדי ַ�ל דוֹ וֹ ֵמה ְלַהׁשְ
�  

ָמְיָמה  ָ יַ! ַהׁשּ ב ַאְרָצה ְוֹראׁשֹו ַמּגִ ּצָ ם מ# ּלָ ה ס# ֲחלֹם ְוִהּנֵ   )ח, יבכ(ַוּיַ
ם ּלָ �ה רֹאׁש , בּ יְ לֵ ־ְמׁש ִהּלָ יר היָ ָה , םלֶ ֶק  ִעירבָּ  ַהּקְ ְפָלג ָ�ׁשִ �ֲאָוה ּוַבַ�ל מ  הנָּ ְוכ� , ּגַ

ִפי ִרּיֹות ּבְ לָּ  ַהּבְ �יף. ם''ׁש ּקִ ַדְעּתוֹ  ָהָיה ּתַ ְבנֵ ֲ� בַּ  הָד ְוָר  ּבְ ה יִריצּות ּבִ ִהּלָ  ָרֲ�דוּ ׁשֶ  ַהּקְ
ָניו ן, ִמּפָ ּכֵ ת. תכוּ לְ ּמַ לַ  ְמֹקָרב ָהָיה ׁשֶ ָפָרׁשַ ַרׁש א, צֵ יֵּ וַ  ּבְ יד ָהִעיר  ּדָ יַמּגִ  הש0ֶ מֹ  ַרּבִ
ן ִיְצָחק ְרׁשָ דּוַ� , ּדַ ִכּנּויוֹ  ַהּיָ יד ּבְ ּגִ ֵבית ם'לֶ ּקֶ ִמ  'ַהּמַ ֶנֶסת ּבְ סּוק ֶאת ְוָדַרׁש , ַהּכְ  ַהּפָ

ז ךְ  ַהּלָ ה: "ּכָ ם ְוִהּנֵ ּלָ �ב ס ּצָ �ל סֹופוֹ  -" ַאְרָצה מ ַק  םלָּ ׁש�  ׁשֶ ם, (ַ�ל ִמׁשְ ּלָ �רל ס ֲאׁשֶ  ּכַ
ָמאִלית ְיָמִנית ןי"ׁשִ  פֹות ּוׂשְ ִפי ִמְתַחּלְ ב) ִליָטא יְיהּוֵד  ּבְ ּכַ סֹוָפם ֲאָדָמהבָּ  ִלׁשְ  ּכְ

ל ל ׁשֶ ֵני ּכָ ה אּוָלם, ָהָאָדם ּבְ ַ�ר הְלַמְרבֵּ  ַ�ּתָ יַ�  רֹאׁשוֹ " ַהּצַ ַמ  ַמּגִ ָ  - " ְיָמהַהׁשּ
א ֵ ַגֲאָוה הּוא ִמְתַנׂשּ ם ַ�ל ּבְ ּלָ �ַמְיָמה זֹוֶ�ֶקת תוֹ עוּ ׁשְ ִר וְ  ּכ ָ ֵני. ַהׁשּ  ֶנֱהנוּ  ָהִעיר ּבְ

ְ ִמ  ל תוֹ ינוּ נִ ׁשּ יד ׁשֶ ּגִ ּמָ  ַהּמַ ע ְלאֹותוֹ  לוֹ  דַד ׁשֶ  ָיִמיםּו רָ�בְ  לֹא אּוָלם, וֹ ּת לְ וַּ ִא כְּ  ָרׁשָ
ים ּכִ �ָהל ְורֹאׁש  ֲאר ּטְ  ַהּקָ ְפִקידוֹ ֹו רּפִ דּוִד  לּקֵ ַמ  ֶאת ִלּטֹל ץלַ ֱא נֶ  ְוהּוא ִמּתַ   . יםַהּנְ

�  

ה ַמְלֲאֵכי ֱאלֹ    )שם(ים ֹעִלים ְויְֹרִדים ּבֹו ִק ְוִהּנֵ
ַיְלדּותוֹ  ל ּבְ ָר  ֶאת" ֱאֶמת יֵר ְמ ִא "ָה  ָאִביו ִעם ָלַמד, ִמּגּור" ְמַנֵחם ינֵ ּפְ "ַה  ׁשֶ  תׁשַ ּפָ

ָ�ְסקוּ , אצֵ יֵּ וַ  ֲחלוֹ  ּוְכׁשֶ  ָרָאה ָאִבינוּ  ַיֲ�ֹקב ִאם, ִלי ָנא רמֹ ֱא ֹו ָאִביו: "לָא ׁשְ  בקֹ ֲ� יַ  םּבַ
ֵר  ֵכיַמְלֲא  תֶא  ָ ם ְויֹוְרִדים עֹוִלים תַהׁשּ ּלָ �ּס רֹאׁשוֹ  ּבַ יַ� ַמ  ׁשֶ ַמְיָמה ּגִ ָ  לֹא ַמּדּוַ� , ַהׁשּ

ֵדי םְלׁשָ  ְצמוֹ ַ�  הּוא ַאף ָ�ָלה יַ�  ּכְ ָ ל ַה ֶא  ְלַהּגִ ן ךְ ַחיֵּ ִהְת "? םיִ ַמ ׁשּ  ְוָ�ָנה ַהּבֵ
א: "ֲאָתר־ַ�ל ַמְיָמה ַיֲ�ֶלה ְוֵאיךְ , ֲחלֹום ַרק ֶזה ָהָיה ַוֲהֵרי, ַאּבָ ָ ֲחלֹומוֹ  ַהׁשּ "? ּבַ

ים ל ֲחלֹומֹוָתיו ֲהֵרי אּוָלם, ֲחלֹום ַאךְ  ֶזה ָהָיה ָאְמָנם: "ָהָאב ּמוֹ ִע  ִהְסּכִ  ָהָאָדם ׁשֶ
ּיֹום ִלּבוֹ  ִהְרהּוֵרי ַאַחר הֹוְלִכים ַאף לֹא ָאִבינוּ  ַיֲ�ֹקב ִאם ֲאִני ּהַ ֵמ ָת וְ , ּבַ  ׁשָ

ּתֹוֵקק ֲחלֹומוֹ  ְוִהׁשְ אֹוָתּה  תוֹ גָ ֵר ְד ּמַ ִמ  יֹוֵתר בֹוּהַ גָּ  ִלְהיֹות ּבַ ָ�ה ּבְ ֶלד ִהְרֵהר"? ׁשָ  ַהּיֶ
םבַּ  תַלֲ�לוֹ  ְלַיֲ�ֹקב לוֹ  ָהָיה הֶמ : "ְוָאַמר הַנֲ�נָ  רְוַאַח  ְמַ�ט ּלָ �ֲחלֹומוֹ  ַוֲהֵרי? ּס  ּבַ
בָּ ַה  ְוִאם, ָ�ָליו בִנצָּ  ה' ֶאת ָרָאה ׂשוֹ ְלַח  וֹ לּ  הַמ  ְלָידוֹ  ה"ּקָ ָמקֹום ּפְ  ֱהָנהנֶ "? ַאֵחר ּבְ

ׁשּוָבתוֹ ָאב ָה  ל תֶמ כֶּ ח� ְמ ַה  ִמּתְ נוֹ  ׁשֶ י ְוָיַדע ּבְ   . נֹוַצר ְגדֹולֹותלִ  ּכִ

  
ַבע ֵאר ׁשָ ֵצא ַיֲ!ֹקב ִמּבְ אן ֵיׁש  זֶמ ֶר  -  )כח, י( ַוּיֵ ּכָ

ִאם ל"ֲחזַ  ְלִדְבֵרי ְמרוּ  ׁשֶ ֵני ִיׁשְ ָרֵאל ּבְ י ִיׂשְ ּתֵ ׁשְ
תֹות ּבָ ד ׁשַ ַבע ְיֵדי ְוַ�ל, ִנְגָאִלין ִמּיָ הּוא ׁשֶ ַהּיֹום ׁשֶ
ִביִעי ְ לּות ֵארּבְ ִמ  ַיֲ!ֹקב אֵצ יֵ , ַהׁשּ ַבעׁשֶ ף ַא וְ  .ַהּגָ

י בֹות ָראׁשֵ תֹותׁשַ  'ב דַ!  ּתֵ   דברי עמוס)(. ּבָ
�  

י אצֵ יֵּ וַ  בֹות ָראׁשֵ ֶרךְ ַל  ָיָצאוְ  ָדָקהְצ  ַתןנָ  ּתֵ , ּדֶ
ָדָקה  ַהּצְ הׁשֶ ּלָ �ֶרךְ  ִמיַרתִלׁשְ  ְסג   שער השמים)(. ַהּדֶ

�  

ָר  ֶמת דֹתּתֹולְ  תׁשַ ּפָ ּיֶ לוֹ  יוָנׁשָ ־ַ!ל סּוקּפָ בַּ  ִמְסּתַ
הְל  ָ ַיֲ!ֹקב ְיִציַאת ִעם ָלהיְתִח ַמ  אצֵ יֵּ וַ  תׁשַ ּוָפָר  ,ִאׁשּ

ָרֵאל ֵמֶאֶרץ ֵדי, ִיׂשְ ָאסּור ל"ֲחזַ  ְלִדְבֵרי זּמֵ ְלַר  ּכְ ׁשֶ
א ָלָאֶרץ ְלחּוץ ָלֵצאת ָ ִל  ֶאּלָ ה אׂשּ ָ ם, ִאׁשּ ן ּוְלׁשֵ ּכֵ

  רבנו אביגדור)(. ֶרץֵמָהָא  ַיֲ�ֹקב ָיָצא
�  

י בֹות ָראׁשֵ ל ַהּתֵ , יֹום ֵהם ֵארבְּ ִמ  ֲ�ֹקביַ  אצֵ יֵּ ַו  ׁשֶ
בֹות יְוסֹוֵפ  ֵהם עבַ ׁשָ  רֵא בְּ ִמ  בַיֲ�קֹ  אצֵ יֵּ וַ  ַהּתֵ

ע תּוָלה ל"ֲחזַ  ְלִדְבֵרי זּמֵ ְלַר , ַאְרּבַ ּבְ את ׁשֶ ֵ ַלּיֹום ִנׂשּ
  מדרשו של ש"ם)(. ָהְרִביִעי

�  

בֹות יסֹוֵפ  - )כח, יב( וֹ בּ  םְויְֹרִדי םעִֹלי , מּום ּתֵ
ִדְבֵרי ין ל"ֲחזַ  ּכְ ּלִ �ח ְלָאִכים ּבְ ַהּמַ עֹוִלים ָהיוּ  ׁשֶ

ִלים ּכְ ְדיֹוָקנוֹ  ּוִמְסּתַ ל ּבִ ָראוּ  ַמְעָלה ׁשֶ ֶאת ּוְכׁשֶ
ָניו ל ּפָ א ֲחקּוִקים ַיֲ�ֹקב ׁשֶ ִכּסֵ בֹוד ּבְ ׁשוּ ְק בִּ , ַהּכָ

יל ּבוֹ  ְוֵתַבת, ִקְנָאה ֵמֲחַמת מּום ּבוֹ  ְלַהּטִ
ה ִגיַמְטִרּיָ , םׁשָ  ל"ֲחזַ  ְלִדְבֵרי זּמֵ ְלַר  מֹוָנהׁשְ  ּבְ

ָרְחּבוֹ  ל ׁשֶ ם ׁשֶ ּלָ �ָרָאה ַהּס ֲחלֹומוֹ  ַיֲ�ֹקב ׁשֶ ָהָיה ּבַ
מֹונָ  ְרָסאֹות ֶאֶלף הׁשְ   תורה מסיני)(. ּפַ

�  

ֶגל ֶאת ֵאר־ַוּיָ י ַהּבְ ְגלֹל ִאם -  )כט, י( ָהֶאֶבן ֵמַ!ל ּפִ ּתִ
ַבת ֶאת ְותֹוִריד ִהיא ֶאֶבן ּתֵ ה ׁשֶ ִגיַמְטִרּיָ ג"נ ּבְ

בֹות י ֵמַהּתֵ ֵאר ּפִ ֵהן ַהּבְ ה ׁשֶ ִגיַמְטִרּיָ , ח"צר ּבְ
ְתרוּ  ִמְניַ  ה"רמ ִיּוָ דֹול חוֹ כוֹ ּדְ  ְלהֹוִדיֲ!ךָ  ֶזה ןּכְ , ּגָ

ֵפרּוׁש  ִ ַר  ּכְ   מגדנות)(. י"ׁשּ
�  

מֹו ֵלִוי־ָקָרא ִ ַר  ְמָפֵרׁש  - )לדכט, ( ׁשְ ַה , י"ׁשּ בָּ ׁשֶ ה"ּקָ
ַלח ְלָאךְ  ֶאת ׁשָ ְבִריֵאל ַהּמַ , ֶזה םׁשֵ  לוֹ  ְוָקָרא ּגַ

ל ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר  ּכָ ה אֹות ׁשֶ ִנּיָ ֵתבֹות ׁשְ ֵהן ֵאּלוּ  ּבְ
ה ְוֵהן, ו"רמ אֹוִתּיֹות ִגיַמְטִרּיָ ְבִריֵאל ּבְ   מגדנות)(. ּגַ

�  

ֶדה ֶאל ָ , ְבָרכֹותבִּ  ל"ֲחזַ  ָאְמרוּ  - )לא, ד( ֹצאנוֹ ־ַהׂשּ
ֵאין א יֹוֲ�ִצים ׁשֶ ֶדה ֶאּלָ ָ ׂשּ ִ ַר  םׁשָ  ּומֹוִסיף, ּבַ י"ׁשּ

תזוֹ ּמָ ר� ְמ ֵהן וְ , ַלּכֶֹתל ָאְזַנִים ָהעֹוָלם ַמֲאַמר ֶאת
ֵתַבת י לֶא  ּבְ בֹות ָראׁשֵ בֹות וְ , ּכֶֹתלַל  םיִ נַ זְ ָא  ּתֵ ַהּתֵ

ה ִגיַמְטִרּיָ ֶדה ֹצאן־לֶא  ָיָצא ּבְ ָ   נות)דגמ(. ַהׂשּ
�  
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ָמְיָמה ָ יַ! ַהׁשּ ב ַאְרָצה ְורֹאׁשֹו ַמּגִ ּצָ ם מ# ּלָ ה ס#   ְוִהּנֵ

אַקּדִ  ָבאַהּסָ  ָהָיה ַח בֵּ ׁשַ ְמ  י יׁשָ ָרֵאל ַרּבִ יִדים ֶאת ֵמרּוִז'ין ִיׂשְ ְקּפִ ת לכֹ ֱא לֶ  ַהּמַ ּדַ �ה הוֶּ לַ ְמ  ְס�  ָתאּדָ ְס�� , ַמְלּכָ
א ָדִודּדְ  יָחא ַמְלּכָ סּוק ּדֹוֵרׁש  היָ ָה וְ , ְמׁשִ ם: "ְואֹוֵמר ֶזה ּפָ ּלָ י ס# בֹות ָראׁשֵ תְס  ּתֵ ּדַ �הַמ  תיַּ וִ ְל  �  ִהיא ַאףׁשֶ , ְלּכָ

ם ּלָ �ב ס ּצָ �ַמֲאָכִלים ַאְרָצה ַהּמ ים ּבְ ִמּיִ ׁשְ יָ�  רֹאׁשוֹ  אּוָלם, ּגַ ַמְיָמה הַמּגִ ָ ם". ַהׁשּ נוֹ  ּגַ י ּבְ  הש0ֶ מֹ  דוִ ּדָ  ַרּבִ
ת ַמֲ�לֹות ֶאת ַמְפִליא היָ ָה , בקוֹ ְט ְר וֹ ׁש ּטְ ִמ  ּדַ �ה הוֶּ לַ ְמ  ְס� ׁש  ְוָאַמר ַמְלּכָ ּיֵ ֹכָחּה  ׁשֶ ה ּבְ ּלָ �יל ְלָהֵגן ְסג  ֶאת ּוְלַהּצִ

יִדים ְקּפִ ת מֹוָצֵאי יִמּדֵ  ָמּה ְלַקיְּ  ַהּמַ ּבָ בֵ  ףְלִהְתַאּסֵ  ֲהגוּ נָ  ויֲחִסיָד . ׁשַ ת ִמְדָרׁשוֹ  תיּבְ ּדַ �ה הוֶּ לַ ְמ  ִלְס�  ַמְלּכָ
אצַ בְּ  יר ְזִמירֹות ִריםְמׁשֹוְר , ֲחֵבִרים ּוְבִדּבּוק ְוּתָ ִביא הוּ ִליָּ ֵא  ְזכּות ְלַהְזּכִ ִרים ַהּנָ יִקים ִסּפּוֵרי ּוְמַסּפְ  ְלעֹוֵרר ַצּדִ

ֲ�ׂשֵ  ְוִלְלֹמד ְזכּוָתם ַ�ם. ַהּטֹוִבים יֶהםִמּמַ ר, ּפַ ֲאׁשֶ בוּ  ּכַ ִמְנָהָגם ַהֲחִסיִדים ָיׁשְ ה ּכְ ּדָ �� ּסְ ם ְלֶפַתע הֹוִפיַ� , ּבַ  ַרּבָ
ב ֵ םִע  ַיַחד ְוִהְתַיׁשּ ִהְפִליג ְלַאַחרוּ  ,ּמָ ְבָחּה  ׁשֶ ׁשִ ל ּבְ ת ׁשֶ ּדַ �ֶלךְ  דוִ ּדָ  ְס�    :רּפֵ ְלַס  ֵהֵחל, ַהּמֶ

ִפים סֹוֲחִרים ינֵ ׁשְ  ּתָ �ים ר'וְ  ַיֲ�ֹקב ר' ָהיוּ  ׁש נַ  ָהיוּ  ִיםַמ ׁשָ  ִיְרֵאי. דוִ ּדָ  ַחּיִ ְ יִדים םיִ ַהׁשּ ה ַ�ל ּוַמְקּפִ  ַקּלָ
ַבֲחמּוָרה יִדים ָהיוּ  ּוְביֹוֵתר, ּכְ ת מֹוָצֵאי יִמּדֵ  ַלֲ�רֹךְ  ַמְקּפִ ּבָ ת ׁשַ ּדַ �ה הוֶּ לַ ְמ  ְס� ִהְלָכָתּה  ַמְלּכָ  ָהיוּ  ְולֹא, ּכְ
ִקים ּפְ ִמינֵ  ִמְסּתַ א, ּוְמָגִדים ֹונֹותזְמ  יּבְ ה ְיֵדיֶהם ֶאת נֹוְטִלים ָהיוּ  ֶאּלָ ּדָ �ת ַ�ל ִלְס� ְוָקא ּפַ ֵדי, ּדַ  ָראּויכָּ  ֹותוּ לַ לְ  ּכְ

ת ֶאת ּבָ ה ׁשַ ְלּכָ ל תוֹ ּדָ �� ְס כִּ , ַהּמַ ֶלךְ  דוִ ּדָ  ׁשֶ ת מֹוָצֵאי יִמּדֵ  ַהּמֶ ּבָ יו ַ�ל 'הלַ  ְלהֹודֹות, ׁשַ ַחּיָ י, ָללׁשָ לְ  לוֹ  ָהיוּ  ׁשֶ  ּכִ
תׁשַ בְּ  תמוּ לָ  הּוא ָ�ִתידׁשֶ  ָיַדע ת מֹוָצֵאי ְוָכל ּבָ ּבָ ֵמ  ָהָיה ׁשַ ּלֹא ַ�ל ַח ׂשָ ק ׁשֶ ּלֵ אֹוָתּה  ִהְסּתַ ת ּבְ ּבָ ַ�ם. ׁשַ , ַאַחת ּפַ

י ֹוֲחִריםּס לַ  נֹוַדע ְסָחִרי ִרידַהיָּ  ּכִ דֹול ַהּמִ ם ָ�ִתיד ַהּגָ יֹום ְלִהְתַקּיֵ תבְּ  ִראׁשֹון ּבְ ּבָ נַ , ׁשַ ְ  ֵאפֹוא ֶנֶאְלצוּ  םיִ ְוַהׁשּ
ם ָלֵצאת ד ְלַדְרּכָ מֹוָצֵאי ִמּיָ ת ּבְ ּבָ ֵדי, ׁשַ יק ּכְ יַ�  ְלַהְסּפִ ּה  ָהְרחֹוָקה ִעירלָ  ְלַהּגִ ם ּבָ  ֵצאָתם ֶטֶרם. ִרידַהיָּ  ִמְתַקּיֵ
ֶרךְ  םִע  ַהּסֹוֲחִרים ָנְטלוּ , ַלּדֶ ּדֹות ַמֲאָכִלים ּמָ �� ת ִמּסְ ּבָ ַ ֵדי, ַהׁשּ הַמ  הוֶּ לַ ְמ  תִמְצוַ  ֶאת םְלַקיֵּ  ּכְ עֹוָדם ְלּכָ ֵא  ּבְ  םּבְ
ֶרךְ  ךְ , ַסְגִריִרי ֹחֶרף ֵליל היָ ָה , ַלְיָלה אֹותוֹ . ַהּדֶ ה ְוָהֲ�ָרֶפל ַהֹחש0ֶ ּסָ ר ָהָאֶרץ ןיֵ�  ֶאת ּכִ ֶלג ֵהֵחל ְוַכֲאׁשֶ ֶ  ַהׁשּ

ִביֵלי ֶאת ְלַכּסֹות ֶרךְ  ׁשְ ׁשוּ , ַהּדֶ א ַהּסֹוֲחִרים ָחׁשְ ּמָ ם ִיְטעוּ  ׁשֶ ַדְרּכָ ֵה  ּבְ  ֶהְחִליטוּ  ךְ כָ יִפ לְ . ְסלּוָלה ךְ ֶר ּדֶ  רֵד ָ� ּבְ
ין ַהּסֹוֲחִרים ָ�ָרה ךְ ׁשֹ  ַ�ד ְלַהְמּתִ ְקׁשוּ כְּ  ךְ ַא , ַהּסְ ּבִ ת ְלָהֵסב ׁשֶ ּדַ �ה הוֶּ לַ ְמ  ִלְס� רוּ , ַמְלּכָ ְכחוּ  ִנְזּכְ ָ ׁשּ  ִלּטֹל ׁשֶ

םִע  ד ּמָ רּוָתם ְוֵאין ַמִים ּכַ ֶאְפׁשָ הּסְ לַ  ְיֵדיֶהם ִלּטֹל ּבְ ּדָ �יטוּ . � ָראוּ , ֹכהוָ  ּכֹה ַהּסֹוֲחִרים ִהּבִ  ְמַנְצֵנץ אֹור ּוְכׁשֶ
   .םׁשָ לְ  ִלְנֹסַ�  ִמֲהרוּ , קחוֹ ֵמָר 

יעוּ כְּ  ִהּגִ לּ  ,ׁשֶ ה וּ ּגִ ְקּתָ ה ּבִ ֶרךְ  םֵא  ַ�ל עֹוֶמֶדת ְקַטּנָ ֶלת ַ�ל ַהּסֹוֲחִרים קוּ ּפְ ּדַ ְת ִה . ַהּדֶ ה ּדֶ ְקּתָ ָחה ְוזוֹ , ַהּבִ  ִנְפּתְ
יֵדי ר ּבִ ִניָמה ֵנסְלִהכָּ  םינָ ִמ זְ ִה ׁשֶ  ָנְכִרי ִאּכָ ם, ּפְ ּנּור ְלַיד ְלִהְתַחּמֵ ֶרךְ  לַמ ֲ� ֵמ  ְמַ�ט ְוָלנּוַח  קָס ַהּמוּ  ַהּתַ . ַהּדֶ

ְמחוּ  ִפים ׂשָ ּתָ � ִנים תַר ָא ֶה  ַ�ל ַהׁשּ ל ַהּפָ ר ׁשֶ ִניָמה ִנְכְנסוּ , ָהִאּכָ בוּ  ּפְ ת ֶאת ִלְסעֹד ְוָיׁשְ ּדַ �ה הוֶּ לַ ְמ  ְס� . ַמְלּכָ
ְקׁשוּ  ,םָמ יְּ ַס בְּ  ֵרד ּבִ רֵמ  ְלִהּפָ ּכֹה ָהִאּכָ םִע  ֵהיִטיב ׁשֶ ֶלת ְלֶפַתע ִנְפְרָצה ָתםְלֶחְרּדָ  ַאךְ , ּמָ ִית ְצָדִדית ּדֶ ּבַ  ּבַ

ּה  ה ִנְכְנסוּ  ְוַדְרּכָ ּמָ ְריֹוִנים ּכַ ר יםיִּ נִ ָת יְמ ֵא  ּבִ ֲאׁשֶ יֵדיֶהם ּכַ לּופֹות ֲחָרבֹות ּבִ  ְלָאן. "יםִק יזִ  יֹורֹות ְוֵ�יֵניֶהם ׁשְ
ם יםְמַבְק  ַאּתֶ ֲאגוּ "? תָלֶלכֶ  ׁשִ ֹוְדִדים ׁשָ אן, "ַהׁשּ ְצאוּ  לֹא ִמּכָ ים ּתֵ ֶכם ֶאת וּ נלָ  בוּ ָה ! ַחּיִ ְסּפְ ן רּוְלַאַח  ּכַ  ִמּכֵ
ִפי, ֶאְתֶכם ַנֲהרֹג ּנֹוֲהִגים ּכְ ָכל ָאנוּ  ׁשֶ ְקָלִעים ָהאֹוְרִחים ּבְ ּנִ ֹוְדִדים ָאְמרוּ ", ינוּ לֵ ֵא  ׁשֶ ְצחֹוק ּוָפְרצוּ  ַהׁשּ  ּבִ

ִפים ַ�ל ָנְפלוּ  ַפַחדוָ  ֵאיָמה. ַמְפִחיד ּתָ � הּוִדים ַהׁשּ ן ֵהֵחּלוּ  ְוֵהם, ַהּיְ ם ַ�ל ְלִהְתַחּנֵ ֵהם ַנְפׁשָ ׁשֶ יִעים ּכְ  ַמּצִ
ם ֶאת ֹוְדִדיםׁשּ לַ  ְסּפָ ים ּכַ ם ֶאת ּוְמַבְקׁשִ ָלל ַנְפׁשָ ָבִרים. ְלׁשָ ֹוְדִדים לֹותֵר ֲ�  ָאְזַנִים ַ�ל ָנְפלוּ  ַהּדְ  ְוַהׁשּ

י יםָהַאְכָזִריִּ  ֵדי ָמה־ְזַמן ָלֶהם ָלֵתת ַרק מוּ ִהְסּכִ   . מֹוָתם ֶטֶרם ֹותדּ ְלִהְתוַ  ּכְ

ְדָמעֹות ּובֹוִכים עֹוְמִדים עֹוָדם ְמעוּ , ִליׁש ׁשָ  ּבִ חּוץ ִנׁשְ ֲ�מֹוֵני קֹול ִמּבַ ָבה ּפַ  ֲחַצר לְוֶא , ְמַצְלְצִלים ֶמְרּכָ
ה ְקּתָ ָבה ִנְכְנָסה ַהּבִ ּה  ֶמְרּכָ ב ּבָ ִריץ ָיׁשַ נִ  רדוּ ֲה  ּפָ הַה . יםּפָ ק ּלָ ּפֵ ֶלת ַ�ל הּוא ַאף ִהְתּדַ ה ּדֶ ְקּתָ ׁש  ַהּבִ  ּוִבּקֵ

ָ�ָרה ַ�ד הֶס ֲח ַמ  ַהּסְ ֲחלֹף ׁשֶ ָידוֹ  ַיֲ�ֶלה ְוׁשּוב ּתַ ַבךְ  ָלֵצאת ּבְ א ׁשֶ , ֵמַהּסְ ֹוְד ֶאּלָ  ִריץּפָ ַה  ֶאת אלֹ כְ לִ  וּ רִמֲה  יםִד ַהׁשּ
ִית ּבַ הֹוִדיָ�ם ּבַ י לוֹ  ּבְ קֹום ּכִ יםבַּ  יםיֹוְצִא  לֹא ֶזה ִמּמָ ְרחוֹ  ַ�לבְּ . ַחּיִ ל ֶאת ֹסרְמ לֵ  ִריץּפָ ַה  ץלַ ֱא נֶ  ּכָ  ְרכּוׁשוֹ  ּכָ

ֹוְדִדים ׁש  מֹותוֹ  ֶטֶרם ַאךְ , ַלׁשּ ּקֵ ְקּבּוק לוֹ  ְלָהִביא םֵמֶה  ּבִ ֵדי ףָר ׂשָ ־ןייֵ  ּבַ ים. נוֹ אוֹ ְמ צִ  ֶאת תווֹ ְר ַה לְ  ּכְ  רֹאׁש  ִהְסּכִ
ֹוְדִדים תוֹ  ַהׁשּ ׁשָ ל ְלַבּקָ ַרׁש  ָלםאוּ , ִריץּפָ ַה  ׁשֶ לּום ּדָ ׁשְ ֲ�בּור ָמֵלא ּתַ ֶקה ּבַ ׁשְ ל סוֹ יכִּ ׁשֶ  אלָּ ֶא , ַהּמַ  ִריץּפָ ַה  ׁשֶ

ן, ןּקָ ְמר�  ָהָיה ּכֵ ל ׁשֶ ְסּפוֹ  ּכָ יֵדי לִנְגזַ  ּכַ ֹוְדִדים ּבִ ָנה. ַהׁשּ ִפים ֶאל ִריץּפָ ַה  ּפָ ּתָ � הּוִדים ַהׁשּ ְכבוּ  ַהּיְ ָ ׁשּ ד ׁשֶ ּצַ  ּבַ
ינוּ  ר םֶה ֵמ  דָח ְוֶא , ְלמֹוָתם ְוִהְמּתִ ַ�ל ִנְזּכַ ארוֹ  ׁשֶ ַ�  ָקׁשּור ַצּוָ יק ַמְטּבֵ ה ַ�ּתִ ּלָ �ְסג ִמיָרה ּכִ  ֶאת ִריץּפָ ַה  ָמַסר. ּוׁשְ
 �ַ ְטּבֵ ֹוֵדד ִליֵדי ַהּמַ ר, ַהׁשּ ל ְוַכֲאׁשֶ ְקּבּוק ֶאת ִקּבֵ ֶקה ּבַ ׁשְ ׁש  ַהּמַ ּקֵ ֹוְדִדים ּבִ ּת  ֵמַהׁשּ ם ֹותִלׁשְ  ֵאין ןכֵּ ׁשֶ , ּמוֹ ִע  ּגַ

ֶרךְ  ֶזה ּת  ָלםָהעוֹ  ִמּדֶ ר, ָהְרָגִעים ָאְרכוּ  לֹא. ְיִחיִדי ֹותִלׁשְ תוּ  ְוַכֲאׁשֶ ֹוְדִדים ׁשָ ֶקה ֶאת ַהׁשּ ׁשְ  ֲ�ֵליֶהם ָנַפל, ַהּמַ
ּתּוק ם ָנְפלוּ  ְוֵהם ׁשִ ּלָ �ֶאָחד ּכ ֲאָבִנים ָהָאֶרץ ַ�ל ּכְ ֵ  ִריץּפָ ַה . ּדֹם מוּ לְ ֶא נֶ וְ  ּכַ ה ,ִראׁשֹון תִהְתַ�ׁשּ ֵני ַ�ל ְוִצּוָ  ׁשְ
ּתָ  � ל ֶאת ִלּטֹל ִפיםַהׁשּ ר ְוָהְרכּוׁש  ַהֲחָפִצים ּכָ קֹום ֲאׁשֶ ּמָ ֵלט ּבַ אוּ  ּמוֹ ִע  ַיַחד ּוְלִהּמָ ֹוְדִדים תַר ִמּמְ   . ַהׁשּ

ם ּיֵ ּסִ ׁשֶ י ּכְ ּפּור ֶאת רּפֵ ְלַס  הש0ֶ מֹ  דוִ ּדָ  ַרּבִ ם יֹוְדִעים: "ְוָאַמר הַנֲ�נָ , ַהּסִ יל ִריץּפָ ַה  ָהָיה ִמי ַאּתֶ ִהּצִ  ֶאת ׁשֶ
ֵני �  ׁשְ ִפיםַהׁשּ ֶלךְ  דוִ ּדָ  ֶזה ָהָיה? ּתָ ְכבֹודוֹ  ַהּמֶ ִהְטִריַח  ּוְבַ�ְצמוֹ  ּבִ ֵדי ְצמוֹ ַ�  ֶאת ׁשֶ יל ּכְ ֵני ֶאת ְלַהּצִ הּוִדים ׁשְ  ַהּיְ

ידוּ  ִהְקּפִ בּוַ�  יִמּדֵ  ׁשֶ ת ֶאת ִלְסעֹד ׁשָ ּדַ �ה הוֶּ לַ ְמ  ְס� ם ְלַאַחר". ָראּויכָּ  ַמְלּכָ ּיֵ ּסִ  יָהַרבִּ  ָחַזר, ִסּפּורוֹ  ֶאת ׁשֶ
ּפּור עַמ ׁשֵ לְ  םיִא ּתָ ִמׁשְ  נֹוְתרוּ  יםְוַהֲחִסיִד  ְלַחְדרוֹ  ְפִעים ַהּסִ ַחר ִעם ְלָמֳחָרת. ַהּמַ יעוּ , ׁשַ ֵני ִהּגִ  סֹוֲחִרים ׁשְ

ׁשּות, בקוֹ ְט ְר וֹ ׁש ְט לִ  דֹוָלה ְוִהְתַרּגְ ֵניֶהם ַ�ל הָר כְּ נִ  ּגְ נַ . ּפְ ְ רוּ  םיִ ַהׁשּ י, ִסּפְ ִפים ּכִ ּתָ �ִעיר ֵהם ׁש לוֹ  ּבְ  ְוֶאֶמׁש  ִניתּפְ
ם ָיְצאוּ  דֹוָלה ָהִעיר ֶאל ְלַדְרּכָ ֵדי ַהּגְ ף ּכְ ּתֵ ּתַ יָּ  ְלִהׁשְ ם ַאךְ , ִרידּבַ ַדְרּכָ לוּ  ּבְ  ֵנס ּוְבֶדֶרךְ , ׁשֹוְדִדים ֲ�ֵליֶהם ִהְתַנּפְ
יַ�  ִריץ ִהּגִ י ּפָ ְלּתִ ר ּבִ ּכָ �ילָ ִה  ְוהּוא מ ַח  תֶד ֶר ֵמ  םּצִ ּפּור עַמ ׁשֵ לְ  יםַהֲחִסיִד  וּ ׁש ֲ� ְר נִ . תׁשַ ָרָטיו ןכֵּ ׁשֶ , ַהּסִ  מוּ ּדָ  ּפְ

ִדּיּוק ּפּור ּבְ ר ַלּסִ ּפֵ ּסִ םַר  ׁשֶ ְדָלה םָת לוּ ֲ� ּפַ ְת ִה וְ , ֶאֶמׁש  ּבָ ר יֹוֵתר ּגָ ֲאׁשֶ י ָלֶהם נֹוַדע ּכַ יִדים ָאְמָנם ּכִ ֵני ַמְקּפִ  ׁשְ
ִפים ּתָ � ל ַהׁשּ ת ַ�ל ְיֵמיֶהם ּכָ ּדַ �ה הוֶּ לַ ְמ  ְס� �                           .ֶלאְלֶפ  ִהייְ וַ , ָראּויכָּ  ַמְלּכָ

  
  

דֹוׁש  ָהַרב י ַהּקָ יָראׁשַ  הש-ֶ מֹ  ַרּבִ   ל"ַזּצַ  אָט יִו אָל ּסְ ִמ  ּפִ
ִכְסֵלו תקצ"ח ַהִהּלּוָלא ְליֹום   ט' ּבְ

  

נוֹ  ל ּבְ י ׁשֶ ל הבָּ ַר , ִמּקֹוִריץ ְנָחסיּפִ  ַרּבִ  איָט וִ אָל ְס  ׁשֶ
ד ית ּוְמַיּסֵ פּוס ּבֵ ּה  ַהּנֹוָדע ַהּדְ ָגדֹול נֹוַדע. ּבָ ּתֹוָרה ּכְ , ּבַ

ם ןְוֵנַח  רֹון ּגַ ִכׁשְ ִגיָנה ּבְ ׁש  ַהּנְ ּמֵ סוֹ  ְוׁשִ  ם"ְסָת  רֵפ ּכְ
ְמֶחה �י. מ ְמׁשֹון ַיֲ�ֹקב ַרּבִ ְ ִמ  ׁשִ  הוּ נָּ ִמ  הָק בְ יטוֹ ּפִ ׁשּ

נּות  ֵלָהנֹות ָרָצה לֹא אהוּ  אּוָלם, איָט וִ אָל ְס  ְלַרּבָ
ְתָרּה  ל ִמּכִ ׁש  ּתֹוָרה ׁשֶ ּמֵ ַתְפִקידוֹ  ְוׁשִ ּלֹא ּבְ  תְמנָ ־ַ�ל ׁשֶ

ל ָרס ְלַקּבֵ ית ֶאת דִיּסֵ  ּוְלַפְרָנָסתוֹ , ּפְ פּוס ּבֵ  ַהּנֹוָדע ַהּדְ
פּוס ֲ�בֹוַדת ֶאת. איָט אוִ ָל ְס בִּ  ה ַהּדְ הבִּ  ָ�ׂשָ ָ ׁשּ � ְקד

יס, ְוָטֳהָרה ְלַבד ׁש ֹקֶד  ִסְפֵרי ַרק ְוִהְדּפִ ִהּדּור ּבִ  בַר  ּבְ
ָהה ַהת ֶאת. יתנִ ָק ּדְ ְק ּדַ  ּוְבַהּגָ ַ  ַהּגָ  ַהּנֹוָדע ס"ַהׁשּ

נִּ  סׁשֶ ֶ�ֶרב ָ�ַרךְ , איָט וִ אָל ְס בִּ  ְדּפַ בַּ  ּבְ  ְלַאַחר ֹקֶדׁש  תׁשַ
ִביָלה ַבל ְוָאְמרוּ , ַהּטְ ּטָ הֹות ֶאת ׁשֶ פּוס ִאּמָ  ַהּדְ

ִמְקוֵ  דֹוֵלי ּדֹורֹו ָטֳהָרה הּבְ ה" ָ�ָליו רוּ ָאְמ . ּגְ  ָזָכה ֹמש0ֶ
ה ים ֶאת ְוִזּכָ בוּ " וְ ָהַרּבִ ִביםנֶּ ו ׁשֶ יָר ָפ ת ְס ֶא  ִחּבְ  ְחׁשָ

ִציאוּ  ירֵ ְק יִ לְ ַהּיֹום  ם ָהְיָתה תוֹ ִצְדָק . תַהּמְ ָבר ְלׁשֵ  ּדָ
ּלֹא ָ�ָליו ְוָאְמרוּ  יר ָהָיה ׁשֶ ַ�  צּוַרת ַמּכִ  היָ ָה וְ , ַמְטּבֵ
ט ְלָכל ַמֲ�ִניק ל ָיד ּפֹוׁשֵ ֶ  הַמ  ּכָ ַחת ָהָיהׁשּ . ָיָדיו ּתַ

ַ�ם ת ֲחִסיִדים ִעם בׁשַ יָ , ּפַ ּדַ � ּוְלֶפַתע ֹחֶדׁש  רֹאׁש  ִלְס�
ְדִחיפוּ  ִנְקָרא פּוס יתְלבֵ  תּבִ : ְוָאַמר ֵמֵאן הּוא ִאם, ַהּדְ

ל ֲהֵרי" פּוס ֵ�ֶסק ּכָ א ֵאינוֹ  ַהּדְ ִביל ֶאּלָ ׁשְ א ּבִ  לכַ וּ ׁשֶ
יַ�  ָ�ה ְלַהּגִ ל ַאַחת ְלׁשָ ה ׁשֶ ָ ׁשּ �, רּוַח  ֹקַרת ּתֹוךְ ִמ  ְקד
ו ל ְוַ�ְכׁשָ ָ�ה ֲאַבּטֵ ִביל זוֹ  ׁשָ ׁשְ  ברֹ ֲ� בַּ "? ָהֵ�ֶסק ּבִ

ַנת, ָיָמיו ׁשְ ְקִרית  ֲ�ִליָלה ְטָלהוּ ה, ה"תקצ ּבִ  ַ�לׁשִ
ית פּוס ּבֵ ָניו ינֵ ׁשְ וּ  ַהּדְ מּוֵאל יַרבִּ  ּבָ א ׁשְ י ַאּבָ  ְוַרּבִ

ְלחוּ  ְנָחסיּפִ  יר תלוּ ְלגָ  ִנׁשְ ִסּבִ  ַ�ד קוּ ְל ה� ׁשֶ  רְלַאַח , ּבְ
ם זֹוב ֶדֶרךְ . ּדָ רֹד ָהַאִחים ִהְצִליחוּ  ֵנס ּבְ  ֶאת ִלׂשְ

לּות ַנת ְוָחְזרוּ  ַהּגָ ׁשְ א, ז"תרט ּבִ יְנַתִים ֶאּלָ ּבֵ  רַט ְפ נִ  ׁשֶ
ְברֹון ֲאִביֶהם ִ ַנת ֵלב ִמׁשּ ׁשְ  ְרָבבֹותוּ , ח"תקצ ּבִ
ְפֵרי פּוס ִמּסִ  . הילָ לִ ֲ� ב ָה ֶק ֵ�  ַהּמֹוֵקד ַ�ל לוּ ֳ� ָה  ַהּדְ

  
המלה "סולם" בתנ"ך? ובכן, למרבה כמה פעמים מופיעה 

הפליאה, היא מופיעה פעם אחת בלבד, בפרשתנו בחלום 
יעקב. יש תיבות רבות שהן יחידאות בתנ"ך ומופיעות רק 
פעם אחת, ולכן התחבטו המפרשים בביאורן, שכן אין 
באפשרות לבדוק את הסברן בהקשרים אחרים. משום כך 

שמוזכרות  גם השתרבבו ללשוננו השגורה תיבות רבות
בתנ"ך, וכיום משמשות לביאורים שונים, כאשר 
משמעותם המקורית לוטה בערפל. כבר הגאונים עסקו 
ברישום מלים אלו כדי לשמור על נוסח המסורה, 
והשתמר חיבור של רב סעדיה גאון ל"ביאור תשעים 
מלות בודדות בתנ"ך". ברשימות חכמי המסורה סומנו 

משמעותה 'ליתא', דהיינו התיבות היחידאות בסימון ל', ש
אין כמותה בתנ"ך כולו. הסכום הכללי של תיבות התנ"ך  

הן מלים יחידאות,  1,480אלף, ומתוכן  300- הוא יותר מ
אולם רבים מהן מופיעות שוב בהטיות שונות, ורק מיעוטן 

שלעתים קשה לעמוד על מוגדרות יחידאות ממש, 
שהשתמשו ביאורן. חלק מהתיבות התבארו בידי חז"ל, 

בתיבות אלו ופירושן אפוא ברור לנו, אולם לתיבות 
אחרות אין ביאור מדויק. בספר בראשית למשל, מופיעות 
תיבות אלו כיחידאות בתנ"ך כולו, או שמופיעות בכמה 
הטיות רק בספר זה: ַוֵּיָאֵבק, ַאְמַּתַחת, ַוְיַבֵּתר, ְּגִביר, ַהָּלֶזה, 

, ָוט, מִֹנים, ְנֻקִּדים, ַהָּנֶׁשה, ַהֹּסַהר, ְזֻקִנים, חּום, ַהֵחֶמת, ֵּכִנים
ִעְּצבֹוֵנ, ָהֲעֻקִּדים, ֵעָרבֹון, ַוְיַפֵּצל, ֹּפֵתר, ִּפְתרִֹנים, ַהָּצִעיף, 
ָרָכׁשּו, ָהַרּקֹות, ְׁשֻדפֹות, ָׂשִער, ַהׁשֶֹּקת. בספר חבקוק תיבה 
 אחת יחידאית ְּבִמְכַמְרּתֹו, וכן בספר יונה ִקיָקיֹון, במיכה

אַֹיְבִּתי, בעזרא ֲאַגְרָטל, ובדברי הימים א' ּגּופֹת. בספר 
ַות; וכן בהושע יהושע שתי תיבות יחידאות, ֲעבּור ְוִתְק 

שתיים, ֱאִהי ּוַמְׂשֵטָמה; בזכריה ֲאֻמִּצים ְוחְֹבִלים. בספרי 
ארבע תיבות. ספר איוב  –עמוס, דניאל ודברי הימים ב' 

סו לשגרת הלשון עשיר במלים יחידאות, וחלק מהן נכנ
כמו ָיִׁשיׁש, ָּכָפן, ֻקְּמטּו, ְרָגִבים, ַׁשַחץ, ֶׁשֶמץ ועוד, ויותר 
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יֵמי ְקִציר ֶלְך ְראּוֵבן ּבִ ֶדה־ַוּיֵ ָ ׂשּ ְמָצא דּוָדִאים ּבַ ים ַוּיִ   ִחּטִ

ְתקּוַפת ים ֹוְררוּ ִהְתגּ , ָהִראׁשֹוִנים ּבִ ָרֵאל ֵמַחְכֵמי ַרּבִ ָצְרַפת ִיׂשְ נַ  ּבְ ּכְ ל יוָא צָ ֱא צֶ . זְוַאׁשְ ִ ַר  ׁשֶ  ְוַתְלִמיָדיו י"ׁשּ
ים ָהיוּ  ,ָהַרּבִ ֲ�ֵלי ׁשֶ ְלמּוד יׁשֵ ְר ָפ ּוְמ  ַהּתֹוָספֹות ּבַ ְקעוּ , ַהּתַ ְמִדינֹות ָיֵתד ּתָ ם ֵאּלוּ  ּבִ ָ  ְלָכל ּתֹוָרה הָא ָיצְ  ּוִמׁשּ
אֹוָתם. ַהּגֹוָלה ְרֵסם ֵהֵחל, ָיִמים ּבְ מוֹ  ְלִהְתּפַ ל ׁשְ ה נוּ ַרבֵּ , ם"ַרְמבַּ ָה  ׁשֶ ן ֹמש0ֶ ִהְתגּ , ןמוֹ יְ ַמ ־ּבֶ ִמְצַריִ  ֹוֵררׁשֶ  םּבְ

ָכל ָיָצא עוֹ ְמ ְוׁשִ  ים ּבְ ים יוכָ ְמ וֹ ּת  ְלַצד. ָהַ�ּמִ ֶהֱ�ִריצּוהוּ  ָהַרּבִ בּול ְללֹא ׁשֶ ם ם"ַרְמבַּ ָה  ָסַבל ,ּגְ ְתַנגְּ  ּגַ  ִדיםִמּמִ
א ֵליֲ� ּובַ  ְגּתָ �ל ם, ּפְ ְעּתָ ּדַ ְרָסם ְלִסְפרוֹ . תוֹ יָט ׁשִ וְ  יוָר וּ בּ ִח ֵמ  נֹוָחה ָהְיָתה לֹא ׁשֶ �נֵ " ַהְמפ  הנָּ ּכ� ׁשֶ " הֹוָר ּת  הִמׁשְ

ָ�ה םׁשֵ ־ַ�ל ַהֲחָזָקה' ד"'ַהיָּ  ר ַאְרּבָ ז ּבוֹ , וֹ בּ ׁשֶ  ַהֲחָלִקים ָ�ׂשָ ל ֶאת ִרּכֵ זֵ ַה וְ  נֹותּקָ ַהּתַ , ַהֲהָלכֹות ּכָ  תרוֹ ּגְ
ִהְתַקבְּ  ה ִמימֹות לוּ ׁשֶ ִדים ָקמוּ , ָיָמיו ְוַ�ד נוּ ַרבֵּ  ֹמש0ֶ ֲ�  ִמְתַנּגְ ּטָ בְּ  וּ נׁשֶ  ִלּמּוד ֶאת םָ� ָה  ַיְפִסיק זֹאת בֹותְק ִע ׁשֶ

ָמָרא הנָ ׁשְ ַהּמִ  ה ָכהלָ ֲה  ּומּוָכן ךְ וּ רָ�  ַהּכֹל ןכֵּ ׁשֶ , ְוַהּגְ ר ַאךְ . ְלַמֲ�ׂשֶ ִעּקָ דּות ָקָמה ּבְ ר ֶנְגּדוֹ  ַהִהְתַנּגְ ֲאׁשֶ  ּכַ
ְרֵסם ר אֹותוֹ " ִכיםְנבוּ  הֵר וֹ מ" ִסְפרוֹ  ִהְתּפַ ֲ�בּור ִחּבֵ ְלִמידוֹ  ּבַ י ּתַ ֵדי, ןעוֹ ְמ ׁשִ ־ןבְּ ִא  ֵסףיוֹ  ַרּבִ  ֶאת ְלַהְדִריךְ  ּכְ

ֱאמּוָנה םָ� בָּ  ִכיםבוּ ַהנְּ  ָדיו. תוֹ גָ ָה נְ ַה  ּוְבַדְרֵכי ָהעֹוָלם ֹוֵראבבְּ  ּבֶ ׁשוּ  ִמְתַנּגְ בְּ  ָחׁשְ ְוָקא, רֶפ ַהּסֵ  בֹותְק ִע ׁשֶ  ּדַ
ָחֵלׁש  ה, םָהָ�  ֲהמֹון ברֶ ֶק בְּ  ָהֱאמּוָנה ּתֵ ֶ ְתַקׁשּ ּיִ ּקִ  יֹונֹותָהַרְע  ֶאת ְלָהִבין ׁשֶ �בַּ  יםָהֲ�מ ַנז ַחְכֵמי. ֶפרּסֵ ׁשֶ ּכְ  ַאׁשְ
מּוָ�ה עַמ ׁשֵ לְ  ֶנְחְרדוּ  ְ ָחר, 'ַהּמֹוֶרה' ַ�ל ָהְרחֹוָקה ַהׁשּ � ם"ַרְמבַּ ָה  ִסְפֵרי ַ�ל ֵחֶרם לַט וּ ה ַאף יֹוֵתר ּוְמא

הּוַפץ ְקִהּלֹות ׁשֶ דֹול ִוּכּוַח . ּוְסָפַרד ָצְרַפת ּבִ ין ִהְתעֹוֵרר ּגָ ְתבוּ  ףַא  יוּ ָה וְ , ַההּוא ַהּדֹור ֵלידוֹ גְּ  ּבֵ ּכָ  ַ�ל ׁשֶ
ם ִאם"ׁשֶ  ם"ַרְמבַּ ָה  ָבר תֶמ ֱא  ּגַ ָהָיה ַהּדָ ָכל רִנְזָה  ׁשֶ ּתֹוָרה תִמְצוֹ  ּבְ ּבַ דֹול ינוּ צִ ָמ  אֲהלֹ , ׁשֶ ּנוּ  ּגָ ׁש  ִמּמֶ ּמֵ ִ ׁשּ  ׁשֶ

מֹוִנים ָנה ׁשְ ה ׁשָ ּנָ �ְכה דֹוָלה ּבִ ה ּוְלַבּסֹוף ּגְ   ". דֹוִקיצְ  ַנֲ�ׂשֶ

אֹוָתם ה ְחִליטוּ ֶה , ָיִמים ּבְ ּמָ ַנז ֵמַחְכֵמי ּכַ ּכְ רְלׁשַ  ַאׁשְ ֵדי, ם"ַרְמבַּ ָה  ֶאל ֵמַחְבֵריֶהם ֶאָחד ֶאת ּגֵ  ִלְתהֹות ּכְ
דֹול ִאם קּדֹ בְ לִ וְ  ַקְנַקּנוֹ  ַ�ל מוֹ , ֹותצְ ַהּמִ  ּוְבִקּיּום ִיםַמ ׁשָ  ְרַאתיִ בְּ  הּוא ּגָ דֹול ּכְ ּגָ  ַהֲחָכִמים ִנְמנוּ . ֹוָרהּת בַּ  הּוא ׁשֶ

לַֹח  וּ ְוֶהְחִליט י ֶהָחָכם ֶאת ִלׁשְ ּנוּ  ּוִבְקׁשוּ , ְלִמְצַרִים ֵמִאיר ַרּבִ ל ֶזהּותוֹ  ַ�ל דמֹ ֲ� לַ  ִמּמֶ  ּוְלַטֵהר ם"ַרְמבַּ ָה  ׁשֶ
ים ָיִמים. מוֹ ׁשְ  ֶאת ּכִ �י ָנַסע ֲאר יַ�  ַ�ד ֵמִאיר ַרּבִ ִהּגִ ר, ְלִמְצַרִים ׁשֶ יַ�  ְוַכֲאׁשֶ ל ְלֵביתוֹ  ִהּגִ  ֵהִבין ם"ַרְמבַּ ָה  ׁשֶ
ד הש0ֶ מֹ  יַרבִּ  י ִמּיָ א ַח ֵר וֹ ָהא ּכִ נַ  ֵאָליו ּבָ ּכְ ֵדי ָהְרחֹוָקה זֵמַאׁשְ לוֹ . יבוֹ ִט  ַ�ל דמֹ ֲ� לַ וְ  אֹותוֹ  ִלְבֹחן ּכְ  ם"ַרְמבַּ ָה  ִקּבְ
דֹול ּוְבָכבֹוד ָיפֹות ִניםָפ בְּ  ירוְ , ּגָ ד ָלאֹוֵרַח  ִהְזּכִ ְכּבָ י, ַהּנִ ַדְרּכוֹ  ּכִ  םׁשָ  תוֹ הוּ ׁשְ בִ וּ , ַמִים ןיַ ְע ַמ  ְלַיד פּוׁש לָ  ָ�ַצר ּבְ

ָטעּות הֹוִתיר ָפִרים ַאַחד ֶאת ּבְ ַטל ַהּסְ ּנָ ַדְרּכוֹ  ּמוֹ ִע  ׁשֶ ָבִרים עַמ ׁשֵ לְ  ִנְדַהם ַח ֵר וֹ ָהא. ּבְ ר, ַהּדְ ַדק ְוַכֲאׁשֶ ֵכָליו ּבָ  ּבְ
ה ּלָ י ּגִ ְחּתוֹ  רֶפ ַהּסֵ  רָד ֶנֱ� ם נָ ְמ ָא  ּכִ לַֹח  ִמֵהרא הוּ  .ֵמַאְמּתַ ְרתוֹ  ֶאת ִלׁשְ יעוֹ ַה  ֶטֶרם ָ�ַצר וֹ בּ  ןיָ ְע ַהּמַ  ֶאל ְמׁשָ  ּגִ

ְמקֹוָמּה  ָהֲאֵבָדה ִנְמְצָאה הש0ֶ י מֹ בִּ ַר  יֵר בְ ִד כְ וּ , וֹ חְר ָא ְמ לִ  ּלּוי מּול לֶא  ַח ֵר וֹ ָהא ׁש ִנְרַ� . ּבִ ל ּכֹחוֹ  ּגִ , ם"ַרְמבַּ ָה  ׁשֶ
ֵלם ָהָיה לֹא ֲ�ַדִין ַאךְ  ַדְעּתוֹ  ׁשָ י ּבְ ב. תוֹ הוּ ַמ  ְלַגּבֵ ה נוּ ַרבֵּ  ָיׁשַ גּול ֹוְרחוֹ א ִעם ֹמש0ֶ נַ  ַהּדָ ְ ּתֹוָרה ָ�ְסקוּ  םיִ ְוַהׁשּ , ּבַ

ר ֲאׁשֶ י ּכַ דֹול ּכֹחוֹ  מּול לֶא  םִנְפָ� ד עֹוֵמ  ַח ֵר וֹ ָהא ֵמִאיר ַרּבִ ל ַהּגָ ל ם"ַרְמבַּ ָה  ׁשֶ ּכָ   .ּה לֵ  יסָאנֵ  אלָ  ָרז ׁשֶ

ַהּיֹום ׁשֶ ת ֶאת וֹ ּמ ִע  ַיַחד ִלְסעֹד ַח ֵר וֹ ָהא ֶאת ם"ַרְמבַּ ָה  ִהְזִמין ,יבִר ֲ� ַה לְ  ֵהֵחל ּכְ ּדַ �ר ַאךְ , ָהֶ�ֶרב ְס� ֲאׁשֶ  ּכַ
ה ׁשָ ּגְ �ָ�ָרה ה ְלָחן ֶאל ַהּקְ � ְע , ַהׁשּ י ֵזַ� ִהְזּדַ יל חנַּ ה�  ָ�ָרהּקְ בַּ . הָק ְת ֶ� נֶ  תוֹ יָמ ׁשִ נְ וּ  ֵמִאיר ַרּבִ ְבׁשִ ָהָיה מּוָזר ּתַ  ׁשֶ
ילּתַ , ָאָדם עֹותְלֶאְצבְּ  ּדֹוֶמה מֹותֹו  ְבׁשִ ּכְ ָמיו ָרָאה לֹאׁשֶ ְרֵא  ָהאֹוֵרַח  ַ�תִנבְ . ִמּיָ  הלָ ֲח בָּ  ְפׁשוֹ ְונַ  ֵ�יָניו הִמּמַ

ֲאָכל ּמַ ר, ּבַ ה נוּ ַרבֵּ  לוֹ ָא ׁשְ  ְוַכֲאׁשֶ ה ֵמֵסב ֵאינוֹ  ַמּדּוַ�  ֹמש0ֶ ּדָ �� יב, ַלּסְ י ֵהׁשִ ה ֹובטבְּ  ָחׁש  ֵאינוֹ  ּכִ  לכֹ ֱא לֶ  לוֹ  ְוָקׁשֶ
יל ֶאת ְבׁשִ ב עֹוֶדּנוּ . ַהּתַ ין יֹוׁשֵ ם קֹוֵרא ם"ַרְמבַּ ָה  ֶאת הּוא ַ� ׁשֹוֵמ  ּוְלֶפַתע, ּוַמְמּתִ ׁשֵ : לוֹ  ְואֹוֵמר וֹ ְבדּ ַ�  ּבְ

ְתרֹוס" ף ֶאל ָנא־דֶר , ּפַ ְרּתֵ ם ִלי אבֵ ְוָה  ַהּמַ ָ ד ִמׁשּ א". ַיִין ּכַ ּלֵ י ִהְתּפַ ִלּבוֹ  ֵמִאיר ַרּבִ ְבָ�ַתִים ּבְ ב ׁשִ  ֲהֵרי: "ְוָחׁשַ
ְתרֹוס ֵרת הּוא ּגֹוי ְוִאם, ָנְכִרי םׁשֵ  הּוא ּפַ יַצד ,ֶזה ְמׁשָ י ׁשֹוְלחוֹ  ּכֵ ה ַרּבִ ִין ֶאת ְלָהִביא ֹמש0ֶ  עוֹ גָּ ַמ בְּ  ַוֲהלֹא, ַהּיַ

ִין ֶאת אֹוֵסר ה ַהּיַ ִתּיָ ֵרתְוַהְמ , ּהַ ְוָתֵמ  עֹוֵמד עֹוֶדּנוּ  "?!ִלׁשְ ָיָדיו ָחַזר ׁשָ ּבְ ׁשֶ ד ּכְ ִין ּכַ ׁש  ַהּיַ  יְלַרבִּ  לוֹ  ִלְמזֹג ּוִבּקֵ
ִביַ�  ְמלֹא ֵמִאיר א, ַיִין ַהּגָ הּוא ֶאּלָ ךְ  ׁשֶ ֵדי ּתֹוךְ , ֶזהלָ  ַאף בְוֵסַר  ָיָדיו ֶאת ָמׁשַ לּות ּכְ  תוֹ פוּ יֵ ֲ�  ַ�ל ִהְתַנּצְ

דֹוָלה תוֹ וּ יׁש ׁשִ ְת וּ  ֵאין ַ�ד, ַהּגְ ֹכחוֹ  ׁשֶ ִין ֶאת םגֹּ לְ לִ  ַאף ּבְ ׁש  ַהּיַ ּגָ �ה. לוֹ  ַהּמ י ִצּוָ ֵרתּמְ לַ  הש0ֶ מֹ  ַרּבִ יׁש  ׁשָ  ְלַהּגִ
יבְלָה  ִניםצֹונְ  ַמִים ַח ֹוֵר אלָ  יַ�  לוֹ  ְוהֹוָרה ,ְפׁשוֹ נַ  ֶאת ׁשִ ה לוֹ  ְלַהּצִ ֵדי, נֹוָחה ִמּטָ ּיּוַכל ּכְ  רְלַאַח  ּכַֹח  ְלַהֲחִליף ׁשֶ

ְרּכוֹ  ה ּדַ ּכָ �עֹוד. ָהֲאר י ּבְ ֹמַ�  ְלֶפַתע ֶנֱחַרד, ְיצּועוֹ  ַ�ל תַלֲ�לוֹ  ִמְתּכֹוֵנן ֵמִאיר ַרּבִ יַצד ִלׁשְ ה ּכֵ  ָאֵרַח ַהְמ  ְמַצּוֶ
ֵרתַלְמ  ֶרֶפת ָהַרךְ  ָהֵ�ֶגל ֶאת ִלּטֹל ׁשָ ּבָ ֶטֶרם ְרגוֹ ּוְלָה , ׁשֶ לוֹ  ּבְ ְ ה ֵדָרהּקְ בַּ  ְיַבׁשּ ּדָ �� ל ַלּסְ ֵ� לְ  ָנֵקל. ָמָחר ׁשֶ י, רׁשַ  ּכִ

ָנתוֹ  ל ׁשְ ל ֵמֵ�יָניו ָנְדָדה ַח ֵר וֹ ָהא ׁשֶ ְיָלה ּכָ ין ְוהּוא, ַהּלַ ְדִריכּות ִהְמּתִ אֹור ַ�ד ּבִ ּיֵ ֵדי ,ַהּיֹום ׁשֶ ּיּוכַ  ּכְ  לׁשֶ
ק ּלֵ ִית ִמן ְלִהְסּתַ ל ֵאְרעוּ  ּבוֹ  ַהּבַ   .ּוְתמּוִהים מּוָזִרים ְקִריםִמ  אֹוָתם ּכָ

ַחר ִעם ים, ׁשַ ה נוּ ַרבֵּ  ִהְקּדִ ׁש  אֹוְרחוֹ  ֶאת ךְ ֵר ְלבָ  ֹמש0ֶ ּנוּ  ּוִבּקֵ ֵנס ִמּמֶ ֹמַ�  ְלַחְדרוֹ  ְלִהּכָ ר תֵא  ְוִלׁשְ ִפיו ֲאׁשֶ . ּבְ
דֹות ִלי ִוידּוִעים ילַ ֵא  ּבֹוֲאךָ  ַרתַמּטְ  ֶאת ֲאִני יֹוֵדַ� " ילוּ  ַהֲחׁשָ ִהּטִ י ׁשֶ ם ֲאִני יֹוֵדַ� . ּבִ  ַ�ל לכֹ ֱא לֶ  ֵסַרְבּתָ  ּדּוַ� ַמ  ּגַ

 �ּת  ְלָחִניׁש י, ֵייִני ֶאת ֹותְוִלׁשְ ְמּתִ י ְוׂשַ י ִלּבִ דֹות ּכִ אוּ  ַהֲחׁשָ ךָ  ֶאת ִמּלְ ךָ  ַ�ד ִלּבְ ְעּתְ ּדַ ָלה ׁשֶ ְלּבְ  אּוָלם, ָ�ֶליךָ  ִהְתּבַ
ירְוַא  ָהָבה יל. יונָ ְפ ָא ־ַ�ל רב� ּדָ  רבָ ּדָ  ְלךָ  ְסּבִ ְבׁשִ ׁש  ַהּתַ ּגַ �ה ה ֶאֶמׁש  ׁשֶ ּדָ �� ּסְ א ֵאינוֹ , ּבַ  אֹותוֹ  ַהּדּוָדִאים ַמחצֶ  ֶאּלָ
ֶדה ְראּוֵבן ָמָצא ָ ׂשּ ֶאְצבְּ  וֹ תצּוָר  ֶזה ַמחצֶ . ֵלָאה ְלִאּמוֹ  ִביאוֹ ֱה וֶ  ּבַ ה אּוָלם, ָאָדם עֹותּכְ ּלָ �דֹוָלה ְסג  לכֹ ֱא לֶ  ּגְ

ְתַמּה  ְוַאל, הּוא רׁשֵ כָּ  יְיהּוִד  יַ�ְבּדִ  ַאף. ִריאּותבְּ לַ  הּוא ְוָיֶפה תוֹ אוֹ  ְתרֹוס מוֹ ׁשְ  ַ�ל ּתִ ם ןכֵּ ׁשֶ , ּפַ ל ְלָאִביו ּגַ  ׁשֶ
י ר יֹוִסי ַרּבִ ְזּכָ �ן ָקְראוּ י ֵד קוּ ת ּפְ ׁשַ ָר ּפָ ה בָּ ַר  ׁש ָר ְד ִמ בְּ  ַהּמ ּוּוי ַ�ל ְוַאף. ּכֵ , ּהַ מֹ ְת לִ  ְלךָ  ֵאין ָהֵ�ֶגל ֶאת גרֹ ֲה לַ  ַהּצִ
ְמָצא ּוא' ההָ� קוּ ּפְ  ןבֶּ ' ןכֵּ ׁשֶ  ּנִ ל ְטָנּה בִ בְּ  ׁשֶ ָרה ׁשֶ ֲחָטה ּפָ ׁשְ ּנִ ִחיָטה ָצִריךְ  ֵאינוֹ  הָ� קוּ ּפְ  ןּובֶ , יןּדִ כַּ  ׁשֶ  ָנָחה". ׁשְ

ְעּתוֹ  ל ּדַ י ׁשֶ ר, וֹ ְרחָא ְמ  תָהגוֹ ֵמַהנְ  ֵמִאיר ַרּבִ ט ֹוֶרה''ַהּמ  ֶאת ם"ַרְמבַּ ָה  לוֹ  ֶהְרָאה ְוַכֲאׁשֶ ל ֶאת לוֹ  ּוָפׁשַ  ּכָ
ֵ�ל, יוָת קוֹ ֵפ ְס  תוֹ  ִהְתּפַ ּלָ �ד ּנוּ  ְוִנְפַרד ִמּגְ ָכבֹוד ִמּמֶ דֹול ּבְ ר, ּגָ ב ְוַכֲאׁשֶ ְרֵסם ְלַאְרצוֹ  ׁשָ ל מוֹ ׁשְ  ֶאת ּפִ  ם"ַרְמבַּ ָה  ׁשֶ
ָאְמרוּ  ַ�ד, ַהּדֹורֹות יֵמ כְ ַח  לוֹ דגְ כִּ  י ָ�ָליו ׁשֶ ה ּכִ ה' ָקם לֹא ןמוֹ יְ ַמ ־ןבֶּ  הש0ֶ מֹ  ְוַ�ד נוּ ַרבֵּ  'ִמּמֹש0ֶ ֹמש0ֶ �     .ּכְ

  
 

  

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

ְבַ!ת ְך ֶר ּדֶ  ה ,ֹקרַלְח  ֵיׁש  - ָיִמים ׁשִ נָּ  ָלּמָ ּתַ ַיֲ#ֹקב הִנׁשְ
ֲהִליָכה ּלֹא זוֹ  ּבַ טּמִ ּכַ  ָהָאֶרץ לוֹ  ָקְפָצה ׁשֶ ּפָ , מוֹ ׁשְ  ְלאֹוֲהֵבי ׁשְ

ֲאִפּלוּ  ִצינוּ ּוָמ  ּוִמן, ָהָאֶרץ לוֹ  ָקְפָצה ָאִביו דבֶ ֶ#  ֶלֱאִליֶ#ֶזר ׁשֶ
כֹון ם ,ֲ#ׂשֹות תאוּ יָ  ֵאָליו ַהּנָ ילוֹ  ּגַ ָהָיה ְולֹא ֵמָהרֹוֵדף ְלַהּצִ

ִ ַמ  י ְואּוַלי. ןבָ ָל  יגוֹ ׂשּ יד ּכִ רּוְך  ָהָאדֹון לוֹ  ִהּגִ ֶזהבָּ  הּוא ּבָ
ֵאין י ,ִלְברַֹח  ָצִריךְ  ׁשֶ יקוֹ  ֲהַגם ּכִ ִהְדּבִ רבֵּ ּדַ  ֲהיּוַכל ,ןבָ ָל  ׁשֶ

ּבּור ֲאִפּלוּ  ֵאָליו רבָ ּדָ  לֹום סַח  הַמְרֶא  הָהיָ  ֶזה ְוזּוַלת, ּדִ ְוׁשָ
י ילוֹ  לוֹ ָיכ לֹא ּכִ ס ְוָגדֹול, ןבָ ָל  דִמיַּ  ַהּצִ ה ַהּנֵ ֲה  ַהּזֶ ַגםׁשֶ

הּוא ַ#ל ׁשֶ ִחיָרה ּבַ ִחיָרתוֹ  ֵמֲ#ׂשֹות ַנעִיּמָ  ּבְ ַיֲ#ֹקב ּבְ   :ּבְ
� 

ם ה בבֵּ ִס  ה' ֶזהבָּ  ּגַ ּמָ ִריַתת יןִב וּ בּ ִס  ּכַ ִרית ּכְ יק ְלַבל ּמוֹ ִע  ּבְ ,ַיּזִ
ֶאְמ  ּבְ ָבר ָצעּותׁשֶ רוּ  ַהּדָ ּבְ ָרֵאל ָ#ָליו ִנְתּגַ יֵמי ִיׂשְ ֹוְפִטים ּבִ ַהׁשּ
א ּבָ ׁשֶ ָ#ָת  ןׁשַ ּכוּ  ְוהּוא ,ֲ#ֵליֶהם ּכְ ם. ל"זַ  םָר ָמ ֲא ַמ ּכְ  ִיםִרׁשְ ּגַ

ה ךְ  ִמּזֶ קֹום ָרֵחל ְקבּוַרת ִנְמׁשַ ּמָ ֵדי ַההּוא ּבַ ְהֶיה ּכְ ּתִ ׁשֶ
ָגלּות אֹות ְלטֹוָבה ֶניָה  ּבְ אֹוְמָר  ּבָ ַטַ#ם ל"זַ  םּכְ ְקבּוָרָתּה  ּבְ

  :הּמָ ׁשָ 
� 

ּלֹא ַ#םַט  -  'ְוגוֹ  ָאִבי ֱאלֵֹקי לּוֵלי יק ׁשֶ ָאִבי ֱאלֵֹקי לֹוַמר ִהְסּפִ
ֵני לֹוַמר ןוֵּ ּכַ ְת נִ , ַאְבָרָהם ֱאלֵֹקי יֹותוֹ ְה ִל  דָח ֶא , ִעְנָיִנים ׁשְ

יַלִני ִלי ָ#ַמד ָאִבי ְדךָ  ְוִהּצִ ְזכּות ִמּיָ נִ . ָאִבי ּבִ ֵ יֹותוֹ ְה ִל  יְוַהׁשּ
ַ#ל יַח  ַהְיֹכֶלת ּבַ ּגִ יל ֶצֶדקבְּ  ְוׁשֹוֵפט ּוַמׁשְ ְוהּוא, ָ#ׁשּוק ּוַמּצִ

רּוׁש  ,ַאְבָרָהם ֱאלֵֹקי אֹוְמרוֹ  ְרֵסם ֱאלֵֹקי ּפֵ ּפִ ֱאלֹקּותוֹ  ׁשֶ
ר נֹוְראֹוָתיו עֹוָלםבָּ  ְוהֹוִדיַ#  ַאְבָרָהם תוֹ ּתָ ִמ ֲא וַ  הּוא ֲאׁשֶ

יַ#  הּוא ַהּבֹוֵרא ּפִ ׁשְ ָהָיה ִאם ֶזה ְוזּוַלת, ֶצֶדקבְּ  ְוׁשֹוֵפט ַהּמַ
יל ָהָיה לֹא ַאֵחר ּהַ וֹ לֱא  ְלָאִבי ְדךָ  ַמּצִ י ,ִמּיָ ה ּכִ ּמָ תֱאלֹהוּ  ּכַ

ּלֹא ֵיׁש  רּוךְ  אלֵֹקינוּ ּכֵ  ֵאין ,ְלעֹוְבֵדיֶהם יֹוִעילוּ  ׁשֶ  :הּוא ּבָ

�  

ִאם - 'ְוגוֹ  ָ!ְנִיי ֶאת ָהָיה ֲהַגם ָהֹעִני לוֹ  ָהָיה לֹא ׁשֶ ֱאֶמתָה  ׁשֶ
, ָהֶ#ְליֹון ָלעֹוָלם רוֹ ָכ ׂשְ  לוֹ  ְוָלֵתת ַאּפוֹ  ַמֲאִריךְ  ה' ָהָיה ִאּתוֹ 

ם וֹ יָ#נְ  ּוְלַצד יֹומוֹ  לוֹ  ִקּיֵ ן ּבְ ָכרוֹ  ִתּתֵ    :וֹ ּפ ּכַ  ִגיַ# יְ  לוֹ  ְוָנַתן ׂשְ
� 

  
  

ראובן בן יעקב נולד בי"ד בכסלו ב'קצ"ב, ונפטר בן        
בי רובין, או בארבל, בי"ד בכסלו ב'שי"ז. קבור בנ 125

  או בחורבת רומא שבבקעת בית נטופה.
� 

בכ"ח  120שמעון נולד בכ"ח בטבת ב'קצ"ג, ונפטר בן 
  בטבת ב'שי"ג. קבור ליד קלקיליה או ליד אמציה. 

� 

 137לוי נולד בט"ז בניסן ב'קצ"ד, ונפטר האחרון בן 
  בט"ז בניסן ב'של"א. קבור בארבל או בכפר מנדא. 

�  

בט"ו  119ט"ו בסיון ב'קצ"ה, ונפטר בן יהודה נולד ב
  בסיון ב'שי"ד. קבור במרכז העיר יהוד. 

� 

בי' באב  122יששכר נולד בי' באב ב'קצ"ז, ונפטר בן 
  ב'שי"ט. קבור בצידון רבה בשפת הים הגדול. 

� 

בד'  124זבולון נולד בד' בתשרי ב'קצ"ט, ונפטר בן 
  בתשרי ב'שכ"ג. קבור ליד אחיו יששכר.

�  

בט'  125ד בט' באלול ב'קצ"ה, ונפטר בן דן נול
  באלול ב'ש"כ. קבור באשתאול, או בהר תבור.

�  

בה'  133נפתלי נולד בה' בתשרי ב'קצ"ז, ונפטר בן 
  בתשרי ש"ל. קבור בקדש נפתלי. 

�  

בי' בחשון  125גד נולד בי' בחשון ב'קצ"ז, ונפטר בן 
  ב'שכ"ב. קבור בעיר ַסְלט שבירדן. 

�  

בכ'  123ט ב'קצ"ח, ונפטר בן אשר נולד בכ' בשב
  בשבט ב'שכ"א. קבור בֶקֶדׁש, או באל יהודיא. 

�  

יוסף נולד ביום א' או כ"ז בתמוז ב'קצ"ט, ונפטר בן 
  ביום לידתו בשנת ב'ש"ט. קבור בשכם עם בניו. 110

�  

בי"א  111בנימין נולד בי"א בחשון ב'ר"ז, ונפטר בן 
  מין.בחשון ב'שי"ח. קבור ליד ירושלים או בנבי י

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ
 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

  
  
  

נֹות רְלַאַח  ֹוָאה ׁשְ ה ַהׁשּ ּמָ �ה, ָהֲאי ּנָ י לִנצַּ  ִמּמֶ ַלִים הלָ ָ� , וֹ ּת ְח ּפַ ִמׁשְ  ִעם ַיַחד קֹוְטֶלר ַאֲהרֹן ַרּבִ ֵדי ִלירּוׁשָ  ּכְ
י חֹוְתנוֹ  ֶאת רּקֵ ְלבַ  ַ�ל רֶמְלצֶ  ַזְלָמן ריָס ִא  ַרּבִ ה רּוְלַאַח  ",ָהָאֶזל ֶאֶבן" ּבַ ִהּיָ  ִלְנֹסַ�  ִהְתּכֹוֵנן ֶרץָא בָּ  ָרהצָ ְק  ׁשְ

ֵדי, ְלָאֶמִריָקה ּה  ְלָהִקים ּכְ יךְ  תוֹ יבָ ׁשִ יְ  ֶאת ּבָ ַצת ּוְלַהְמׁשִ ַהְרּבָ ּלוֹ  ַהּתֹוָרה ּבְ ַדְרּכוֹ  ׁשֶ ְלָחָמה ִלְפֵני ּכְ . ַהּמִ
ה ׁשּות ֶאת ְלָתֵאר ָקׁשֶ ָאֲחָזה ַהִהְתַרּגְ ַרבִּ  ׁשֶ ֲחָתנוֹ  ֵ�תבְּ  ַזְלָמן ריָס ִא  יּבְ י ְוֶנְכּדוֹ  ׁשֶ ֵניאֹור ַרּבִ  קֹוְטֶלר ׁשְ

ּנוּ  ִנְפְרדוּ  ִית יֵא בָּ  תיַא לִ ְפ לִ  אּוָלם, ִמּמֶ ה לֹא, ַהּבַ כֹוִנית ַ�ד אֹוָתם ִלּוָ ָאה ַהּמְ ּבָ  הֵד ׂשְ לִ  םְלַקְחּתָ  ׁשֶ
עּוָפה א, ַהּתְ ין נֹוַתר ֶאּלָ יתוֹ  גֹותְדֵר ַמ  ַ�ל ְלַהְמּתִ ר ,ּבֵ ֲאׁשֶ ֵ�יָניו ּכַ ה ּבְ  ַבתבָ כְּ  לוֹ  ַהְיָקִרים יוָח ְר אוֹ  ֶאת ִלּוָ

הוּ  יוּ ָה , ָמה ְזַמן רְלַאַח . ֵ�ינוֹ  ּתָ ָאְזָניו ׁשֶ ל ּבְ י ׁשֶ  ָהְיָתה ּוְתׁשּוָבתוֹ , זוֹ  תוֹ גָ ָה נְ ַה  ַ�ל ַזְלָמן ריָס ִא  ַרּבִ
ימוּ  ָנא אוּ ְר : "ֵלב תיַט ִט ְר ַמ  ֶכם לֶא  ְוׂשִ ּלֹא ִלּבְ ל ׁשֶ י לׁשֶ  ֲחֵבָריו ּכָ ֵצל ָזכוּ  ֶנְכּדִ יא ְלִהּנָ  תְוַלֲ�לוֹ  ַהֲהִריָגה ִמּגֵ
ים. הְרצָ ַא  ם ַהּמֹוֵקד ַ�ל ָ�לוּ  םֵמֶה  ַרּבִ ְחּתָ ּפַ ָ�ה ּוִמׁשְ ל ּה בָ חוֹ ְר לִ  ָלֶרֶדת ֲאִני לוֹ ָיכ ְוֵכיַצד, ףָא ־ִריֳח בָּ  ִנְגּדְ  ׁשֶ

ֵרד ִעיר ְמָחהבְּ  יַא צָ ֱא צֶּ ִמ  ּוְלִהּפָ ׁשּותּובְ  ׂשִ חֹות ֵיׁש  ֲהֵריוַ , ִהְתַרּגְ ּפָ ּלֹא ַרּבֹות ִמׁשְ ָבִרים ְוָהיוּ "? ָכךְ לְ  ָזכוּ  ׁשֶ  ּדְ
ל ִלּבוֹ  ְרִגיׁשּות ַ�ל ֹוְמִעיםׁשּ לַ  מּוָסר ְלֵסֶפר ֵאּלוּ  י ׁשֶ   . ְפׁשוֹ נַ  תַוֲ�ִדינוּ  ַזְלָמן ריָס ִא  ַרּבִ

�  
ַ�ם ָחׁש , ָיָמיו ברֹ ֲ� בַּ  י ּפַ ְסֶלרֱאִליֶ�ֶזר  הוּ ִליָּ ֵא  ַרּבִ ַ�ל  ּדֶ הּו" ּבַ ב ֵמֵאִלּיָ ּלֹא"ִמְכּתָ ָנה ְוהּוא, טֹובבְּ  ׁשֶ  ּפָ

ב ְלַתְלִמידוֹ  ׁשַ ּיָ ת ְלַיד ׁשֶ ה יוֹ לְ ָח  ִמּטַ ׁשָ ַבּקָ ַמע. ָהרֹוֵפא ֶאת ֵאָליו ְלַהְזִמין ּבְ ָ ׁשּ ׁשֶ ְלִמיד ּכְ ָבִרים ַהּתַ , ֵאּלוּ  ּדְ
ֵרז י, ְמֹאד ִהְזּדָ ִאם ָיַדע ּכִ ְסֶלר ָהַרב ׁשֶ ׁש  ּדֶ ֶ  ְמַבּקֵ אי ֲהֵרי, הוּ ַמׁשּ ּדַ ּוַ דֹוִלים ִיּסּוִרים הּוא ָחׁש  ׁשֶ  ןכֵּ ׁשֶ , ּגְ

ׁש  לֹא ֵמעֹוָלם ּמֵ ּתַ ְלִמיד ֵאפֹוא ָסר. תוֹ לָ זוּ בְּ  ִהׁשְ ל ְלֵביתוֹ  ַהּתַ ִהְתגּ  ךְ לוֹ בְּ  ֶאְפַרִים ר' ׁשֶ , ָסמּוךְ בְּ  ֹוֵררׁשֶ
ֵביתוֹ  ּבְ ְתַקן ׁשֶ �ֶלפֹוִנים ַאַחד ה ם, דֶה ְס ְט יְ גֵ בְּ ׁשֶ  ַהּבֹוְדִדים ַהּטֶ ָ ר ּוִמׁשּ ֵ ְמִהירּות ִהְתַקׁשּ , רֶק טוֹ ׁשְ  ֹוְקטֹורדּ לַ  ּבִ

ִהְבִטיַח  יַ�  ׁשֶ ם ָהַרב ֶאל ְלַהּגִ ֶהְקּדֵ ֵדי ּתֹוךְ . ָהְרפּוִאי בוֹ ַמצָּ  ֶאת ְלֵהיִטיב ּוְלַנּסֹות ּבְ ּבּור ּכְ ה ּדִ ִהּיָ ֵביתוֹ  ּוׁשְ  ּבְ
ל ְלִמיד ִהְבִחין, ֶאְפַרִים ר' ׁשֶ י ַהּתַ ְטָרד חוֹ ְר ָא ְמ  ּכִ �נֹות חֹוְזרֹות ַהְפָצרֹות ּוְלַאַחר, ְמֹאד מ ים ְוִנׁשְ  ִהְסּכִ

הַה  יַח ְלָה  ּלָ ר תֵא  ׂשִ ֵרר. ִלּבוֹ  ֲאׁשֶ י, ִהְתּבָ ּלוֹ  ָהַאֲחרֹון ַהּיֹום ִלְהיֹות ָ�ִתיד ְלָמֳחָרת ּכִ לּום ׁשֶ  חֹובוֹ  ְלַתׁשְ
ךְ  יוָת סוֹ נָ כְ ַה  ַ�ל סּמַ ַה  תּיוֹ ׁש� ָר בְּ  ֶמׁשֶ נָ  ּבְ ָ ָ�ְבָרה הַהׁשּ ע דֱאַמ נֶ  ְוַהחֹוב, ׁשֶ ְתׁשַ  .גינְ לִ ְר ֶט ׂשְ  ִלירֹות ֵמאֹות ּבִ
ַיַחס, ָ�צּום ְסכּוםה ה זֶ יָ ָה  ל תוֹ גָּ לְ ִמ לְ  ּבְ אֹוָתם ֹוֵללכּ בַּ  ַאְבֵרךְ  ׁשֶ ָ�ְמָדה ָיִמים ּבְ ע ַ�ל ׁשֶ ְלַבד ִלירֹות ַאְרּבַ . ּבִ

ב ָ ׁשּ ׁשֶ ְלִמיד ּכְ ְסֶלר ָהַרב ֶאל ַהּתַ י לוֹ  הֹוִדיַ� , ּדֶ ד ָהרֹוֵפא ּכִ ם ָלבֹוא ִמְתַ�ּתֵ ֶהְקּדֵ ב ְוֶדֶרךְ , ּבְ ר ַאּגַ ם לוֹ  ִסּפֵ  ּגַ
ל תוֹ ָק צוּ ְמ  ַ�ל ַמע. ֶאְפַרִים ר' ׁשֶ ָ ׁשּ ׁשֶ ְסֶלר ָהַרב זֹאת ּכְ א יוָר וּ ּס יִּ ִמ  ַכחׁשָ , ּדֶ ל תוֹ ָק צוּ ְמ  ַ�ל ַצַ�ר ְוִהְתַמּלֵ  ׁשֶ
ָהָיה, ֶאְפַרִים ר' ֵני ֵמֲחׁשּוֵבי ׁשֶ הַהּקְ  ּבְ ַאְחָזַקת ִליִמינוֹ  ָ�ַמד ְוָתִמיד ִהּלָ ּלוֹ  ַהּכֹוֵלל ּבְ ָאר ׁשֶ . יוָת דוֹ ְס מוֹ  ּוׁשְ

ָהרֹוֵפא רְלַאַח  ַדק ׁשֶ יַ� , ָהַרב ֶאת ּבָ י ְלַמְסָקָנה ִהּגִ ל ְורּוחוֹ  ָחמּור ֵאינוֹ  בוֹ ַמצָּ  ּכִ ָבה ָהַרב ׁשֶ ד. ֵאָליו ׁשָ  ִמּיָ
ן רְלַאַח  ב, ִמּכֵ ֵ תוֹ  ַ�ל ִהְתַיׁשּ ֹכחֹות ִמּטָ ף ָנַטל, יםיִּ ִא לָּ ִע  ּבְ י ְוֵ�ט ּדַ  ֵמרֹב ָהֵ�ט ֶאת זחֹ ֱא לֶ  ִהְצִליַח  ּוְבֹקש0ִ

 �ָתִקים ינֵ ׁשְ  םׁשַ ָר  הּוא. תוֹ ׁשָ לְ ח ָ�ִתיד זיְ הוֹ נְ יְ ַט ׁשְ  ּדֹב יְלַרבִּ  הנָ ְפ ה�  דָח ֶא , ּפְ ּלְ ה ׁשֶ יַח  ִהְתַמּנָ ּגִ ַמׁשְ יַבת ּכְ יׁשִ  ּבִ
ׁש  ּובוֹ , ּתֹוָרה קֹול ּקֵ ַאֲחָריּותוֹ  גינְ לִ ְר ֶט ׂשְ  ִלירֹות ֵמאֹות ֲחֵמׁש  ְלַתְלִמידוֹ  ֹסרְמ לִ  ּבִ ל ּבְ ְסֶלר ָהַרב ׁשֶ , ּדֶ

ִני ֵ ה ִעם ַאֵחר ְלָיִדיד הנָ ְפ ה�  ְוַהׁשּ ׁשָ ּקָ ל ּבַ ַסךְ  ַהְלָוָאה ְלַקּבֵ ע ּבְ עֹון. ִלירֹות ֵמאֹות ַאְרּבַ ָ ָבר הֹוָרה ַהׁשּ  ַ�ל ּכְ
ָ�ה ָ לֹש0 ַהׁשּ ְסֶלר ָהַרב אּוָלם, רֶק בֹּ  ִלְפנֹות ׁשָ ׁש  ּדֶ ּקֵ ְלִמיד ּבִ ֹאֶפן רסוּ לָ  ֵמַהּתַ ִדי ּבְ ְמָנִעים ֶאל ִמּיָ  ִלּטֹל, ַהּנִ

ֶסף ֶאת םֵמֶה  ד וֹ ּוְלָהִביא ַהּכֶ ֵצרּוף, ֶאְפַרִים 'רלְ  ִמּיָ ָבָריו ּבְ ֵאין ּדְ ְטָרד ִלְהיֹות לוֹ  ׁשֶ �, ַהחֹוב ֵמַהְחָזַרת מ
ִאיר הּוא לוֹ ְוָיכ ְרִחיב ַ�ד ֶאְצלוֹ  ֶסףַהכֶּ  ֶאת ְלַהׁשְ ּיַ בּולוֹ  ֶאת ה' ׁשֶ ָ�ה. ּגְ ׁשָ ע ּבְ ב ּבֶֹקר ִלְפנֹות ַאְרּבַ  ׁשָ

ְ ִמ  ידִמ לְ ּתַ ַה  ְסֶלר ְוָהַרב, תוֹ וּ יחלִ ׁשּ ל ּדֶ ִהְטִריַח  ַ�ל ְלָפָניו ִהְתַנּצֵ ּלֹא ִריְד ִמגִּ  ָיָצאִתי: "ְוָאַמר אֹותוֹ  ׁשֶ  ׁשֶ
ׁש  ּמֵ ּתַ י, ֲאֵחִריםבַּ  ְלִהׁשְ ְהֶיה יָחַפְצּתִ  ּכִ ּיִ ִעְנָין קלֶ ֵח  ְלךָ  ׁשֶ דֹול ּכֹה ּבְ ּכֹה ְיהּוִדי. ּגָ ה ׁשֶ ַ�ל ַהְרּבֵ  ְלַמַ�ן ּפָ

הּוִדי ְוָחִליָלה סַח , ַ�רצַ בְּ  ָללּון לוֹ  ָאסּור, ּתֹוָרה ּיְ ֶזה ׁשֶ   ". ֵמֵ�יָניו ְמָ�הּדִ  יֹוִציא ּכָ
�  

ר ַ�ם ִסּפֵ י ּפַ ים ַרּבִ יו ַ�ל טיְר וִ זְ יְ רַ ְק  ַחּיִ ׁשְ  ִנּסָ ֹוָאה נֹותּבִ א ַהׁשּ ּטֵ י ְוִהְתּבַ ע ּכִ ָ�ִמים ַאְרּבַ ֶות לִנצַּ  ּפְ  ִמּמָ
יםלְ  ְזכּות זֹאת הלָ ָת וְ , ַחּיִ ה ִמְצָוה ּבִ ָ�ׂשָ ְנעּוָריו ׁשֶ ָהָיה ּבִ ׁשֶ ֵרה ַבעׁשְ  ןבֶּ  ּכְ ה ִעירבָּ  ֹוֵררְוִהְתגּ  ֶ�ׂשְ . ַוְרׁשָ

אֹוָתם יעוּ , ָיִמים ּבְ ְלִמיד ְלִעירוֹ  ִהּגִ ם דֹולגָּ  םָחכָ  ּתַ ׁשֵ י ּבְ ְעָיה ַרּבִ יַ� , אוֶ אָר ֵמ  ְיׁשַ ִהּגִ ה ׁשֶ ם ְלַוְרׁשָ  ִנּתּוַח  ְלׁשֵ
ֵ�יָניו י, ּבְ ים ְוַרּבִ תוֹ  ֶאת לוֹ  רַס ָמ  ַחּיִ ּה  ָללּון ִמּטָ ׁשֶ , ּבָ ךְ  ָהָאֶרץ ַ�ל ןָיׁשֵ  ְצמוֹ ַ�  הּואּכְ ֶמׁשֶ ל ּבְ י ּכָ  ָחְדׁשֵ
ִיץ ֵ�ת. ַהּקַ ֹוָאה ּבְ ַ�ם ִנְקָרא, ַהׁשּ ד לֶא  ּפַ ֲחֶנה ְמַפּקֵ ימוֹ  ֶהָ�ִריץ ַהּמַ ֶהֱאׁשִ ל ׁשֶ ְמַרּגֵ ק�  ֶאת ְוהֹוִציא ּכִ תוֹ ּפְ  ּדָ

ה ְרגוֹ ְלָה  יִרּיָ ל. ּבִ ה ַהַחּיָ ִהְצַטּוָ ַזר ֶאת םְלַקיֵּ  ׁשֶ ין ּגְ ַרר, ַהּדִ י ֶאת ּגָ ים ַרּבִ ַ�ר ֶאל ַחּיִ ָבר  הּוא .ַהּיַ  ִנְפַרדּכְ
ִלּבוֹ  ים ֵמֶאֶרץ ּבְ ן ַדְרּכוֹ בְּ  ַאךְ , ַהַחּיִ בָּ ַה  ִלְפֵני ִהְתַחּנֵ ׁש  ה"ּקָ ֵצל ּוִבּקֵ ֶות ְלִהּנָ ְזכּות ִמּמָ  ַהְכָנַסת ִמְצַותאֹוָתה  ּבִ

ּקִ  אֹוְרִחים ה םיֵּ ׁשֶ ַוְרׁשָ ר, ּבְ ֲאׁשֶ ךְ  ּכַ ֶמׁשֶ ים ּבְ ים ֳחָדׁשִ ּכִ �ה ַ�ל ןָיׁשַ  ֲאר ְלִמיד אֹותוֹ  ְלַמַ�ן ָהִרְצּפָ  ָ�ִני םָחכָ  ּתַ
ִהְתגּ  ס הְלַמְרבֵּ . לוֹ ֶאצְ  ֹוֵררׁשֶ ָנה, ַהּנֵ ְתא ֵאָליו ּפָ ל םוֹ ּפִ לּום: "לוֹ  ְוָאַמר ַהַחּיָ ב ּכְ ֲאִני חֹוׁשֵ  ַוֲהֵרי? ָסִדיְסט ׁשֶ

ם ה ִלי ּגַ ָ ִית ִויָלִדים ִאׁשּ ּבַ ל ְוֵאיִני ּבַ ּגָ �ֵדי". אֹוְתךָ  ִלְרצַֹח  ְמס ל ְלָהִסיר ּכְ ד ּכָ ל הָר יָ , ֲחׁשָ ֲאִויר ַהַחּיָ ה ּבָ  ְוִצּוָ
ילְ  ים ַרּבִ ְמִהירּות ִלְברַֹח  ַחּיִ קֹום ִמן ּבִ ָלל ְפׁשוֹ נַ  לוֹ  יִה ּתְ וַ , ַהּמָ   . ְלׁשָ
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י ל ּה בָּ ַר  ֶוְרֶנר ְזֵאב רׁשֵ ָא  ַרּבִ ן, ְטֶבְרָיה ׁשֶ ִמְצוַ  ְמֹאד ִהְצַטּיֵ ק ָהָיה ְלַ�ְצמוֹ . אֹוְרִחים ַהְכָנַסת תּבְ ּפֵ  ִמְסּתַ

יתוֹ  ֶאת ּפֹוֵתַח  ָהָיה ַלֲאֵחִרים ַאךְ , ָ�טּמ� בַּ  יַט  ָלֶהם ּוַמֲ�ִניק ְרָוָחהלִ  ּבֵ ֲאָכִלים בִמּמֵ  ְלַמד זוֹ  תוֹ ּדָ ִמ  ֶאת. ַהּמַ
יֵמ  ַכי ַרּבִ ֶבְרָיה ריֶד לִ  ָמְרּדְ ר, ִמּטְ ֲאׁשֶ ַ�ם ּכַ יַ�  ּפַ ַיְלדּותוֹ ֵאָליו  ִהּגִ הּוא ּבְ ׁשֶ ְכָלךְ  ּכְ �י, טִטיוָ  ֶרֶפׁש בְּ  ְמל  ְוַרּבִ

ַכי ָבר ָהָיהׁשֶ  ָמְרּדְ אֹוָתּה  ׁש וּ בלָ  ּכְ ָ�ה ּבְ ת יֵד גְ בִ בְּ  ׁשָ ּבָ ט, ׁשַ ׁשַ ָגִדים ֶאת ּפָ ְמִסירוּ  צוֹ ָח ְר וּ , ַהּבְ דֹוָלה תּבִ . ּגְ
יר ֵמָאז יבּות ִהּכִ ֲחׁשִ ל הוָ צְ ַהּמִ  ּבַ ַדְעּתוֹ  ְוֶהְחִליט אֹוְרִחים ַהְכָנַסת ׁשֶ ק ּבְ ִמְצָוה ְלִהְתַחּזֵ ל זוֹ  ּבְ יו ְיֵמי ּכָ   .ַחּיָ

�  
  

י ָהָיה ׁש ֵר ָפ ְמ  ֱאַמ  ֶאת ןַל יׁשְ ּמִ ֶר ּפְ ִמ  ֵמִאיר ַרּבִ הּפָ ּבַ  רַהּנֶ ְקֶנה ֵהָאֵסף ֵ!ת־לֹא" ָרׁשָ ל ִרּבֹונוֹ : "אֹוֵמר ָהָיה ְוָכךְ ", ַהּמִ יָ!ה לֹא ִאם! עֹוָלם ׁשֶ    ָהֵ!ת ֲ!ַדִין ִהּגִ
לּות ִמן צֹאְנךָ  תֶא  ףסֹ ֱא ֶל  קוּ ַה " ֲאַזי, ַהּגָ ן - " ְרעוּ  ּוְלכוּ  ַהּצֹאן ׁשְ ְרָנָסה ְלָפחֹות ָלֶהם ּתֵ ֵדי, ֶרַוחּבְ  ּפַ ּיּוְכלוּ  ּכְ ָרה לּותגָּ ּבַ  ַמֲ!ָמד ְלַהֲחִזיק ׁשֶ ה ֵ!ת ַ!ד ַהּמָ ּלָ א#   "... ַהּגְ

  

  
י ל, ְו תכוּ ְל ּמַ ַל  ְמֹקָרב היָ ָה  םיְ ַה ְס רוּ  ִאיׁש  ֵסףיוֹ  ַרּבִ ּדֵ ּתַ  ִהׁשְ

הּוִדים יוָח ֶא  ְלַמַ!ן ַרּבֹות ֵני ְבִרית,  ַהּיְ ֵאיָנם ּבְ ְוַאף ְלִמי ׁשֶ
ר ָכל ּוִמְתַמּסֵ ַ!םם. ִליִמינָ  דמֹ ֲ! ַל  ְלּתוֹ ְיָכ  ּבְ יַ! , ּפַ  ֵאָליו ִהּגִ

י אּוָלם, ֶאָחד רָמ מוּ  ָניו ֶאת ִלְראֹות ֵמֵאן יֹוֵסף ַרּבִ  ּפָ
יתוֹ  הוּ ָח ָד ְו  יתוֹ  יֵא ּבָ  תיַא ִל ְפ ִל . ִמּבֵ יר ּבֵ ֵני: "ִהְסּבִ ָרֵאל ּבְ  ִיׂשְ

לוּ  מוֹ , ָ!ָפרְל  ִנְמׁשְ ֱאַמר ּכְ ּנֶ ת ְלַיֲ!ֹקב ׁשֶ ָפָרׁשַ  אֵצ יֵּ ַו  ּבְ
ֲ!ַפר ָהָאֶרץ' ּמֹות ְוִאּלוּ , 'ְוָהָיה ַזְרֲ!ָך ּכַ לוּ  ָהעֹוָלם א#  ִנְמׁשְ

ֱאַמר, ַמִיםְל  ּנֶ ְעָיה ׁשֶ יׁשַ ּמִ ' ּבִ אֹון ְלא# אֹון ַמ ּוׁשְ ׁשְ ִים ים ּכִ
יִרים' ּבִ , ְלַ!ְצָמם ַמִים ְוֵכן, ְוָיֶאה ָנֶאה מוֹ ְצ ַ! ׁשֶ ְכ ִל  ָ!ָפר. ּכַ

מּוָמר  אּוָלם ְך , ּבוֹ  ְמעָֹרִבים ּוַמִים ָ!ָפר ֶזהּבְ  הּוא ֶנְהּפַ
ֶרֶפׁש"4ּובֹץ ׁש ֶפ ֶר ְל  ֵאפֹוא י ּבָ ֲחָלה ַנְפׁשִ   , ּוֵמעֹוִדי ּבָ

  

  

  
ִתי כ ֵיׁש  אֹוִתּיֹות ׁשְ ֵאי, ַהּקֶֹדׁש  ְלׁשֹון אֹוִתּיֹות ב"ּבְ ָנן ׁשֶ

ְפֵני עֹוְמדֹות נֹות ְוֵאיָנן ַ!ְצָמן ּבִ ָאר ִעם ְלִחּבּור ִנּתָ  ׁשְ
 ַיַחד ֵהן ת"ֵטי ָהאֹות ִעם ף"ָאֶל  ָהאֹות. ָהאֹוִתּיֹות

ר ְך , ֶ!ׂשֶ יֶמ , ת"ֵחי ִעם ת"יּבֵ  ּכָ ֶל , ן"ַזיִ  ִעם ל"ּגִ  ִעם ת"ּדָ
ת ָלּה  ְוֵאין ּה ְלַבּדָ  עֹוֶמֶדת א"ֵה  ָהאֹות אּוָלם, ו"ָוא  ּבַ
ִל  זּוג רְל  יָמּה ְלַהׁשְ  ד"יוּ  ןּכֵ ׁשֶ , ן"נוּ  ָהאֹות ִהיא ְוֵכן. ֶ!ׂשֶ

ֶרת ִלים י"ִד ָצ  ִעם ִמְתַחּבֶ  א"ּפֵ  ִעם ף"ּכָ , ֵמָאהְל  ְלַהׁשְ
 אּוָלם, ְך "ָסֶמ  ִעם ם"ֵמ , ן"ַ!יִ  ִעם ד"ֶמ ָל , ְוָכְך ֵמָאה ֵהן

ּה  עֹוֶמֶדת ן"ַהּנוּ  י. ְלַבּדָ ּתֵ  ן"ְונוּ  א"ֵה  ִתּיֹותָהאוֹ  ׁשְ
עֹוְמדֹות ן ׁשֶ יבֹות, ְלַבּדָ ָבה ֶאת ַמְרּכִ  ְוִהיא", ֵהן" ַהּתֵ

ֶרת ְזּכֶ ָפ  מ# ֵתנוּ ּבְ דֹול ַהּיֹום עֹוד ֵהן: "סּוקּפָ ּבַ  ָרׁשָ , ּגָ
ְקֶנה ֵהָאֵסף ֵ!ת־לֹא ַרׁש  ְוזֹאת". ַהּמִ י ּדָ ִלי ַרּבִ  ַנְפּתָ

יץֵמרוֹ  ׁשִ דֹול ַהּיֹום עֹוד ַמּדּוַ! , ּפְ לּות, ּגָ  תֶכ ִנְמׁשֶ  ְוַהּגָ
א לֹא ַוֲ!ַדִין, ֵקץ ֵאין ַ!ד ל ָהֵ!ת ּבָ ְקֶנה ֵהָאֵסף ׁשֶ  ַהּמִ

ֵני? ַהּגֹוֵאל תיַא ִב ּבְ  ָאנוּ  ִמּפְ ְבִחיַנת ׁשֶ ֵאין", ֵהן" ּבִ  נוּ ּבָ  ׁשֶ
ר ַאְך , ְוִחּבּור ַאְחדּות ֲאׁשֶ ְקֶנה ֵיָאֵסף, ִנְתַאֵחד ּכַ   . ַהּמִ

  
ֹום ק� ּמָ ע ּבַ ְפּגַ   כח, יא)( ַוּיִ

ַתב ַ!ל ּכָ לֹש-, ַהּטּוִרים ּבַ ָ ׁשּ ָ!ִמים ׁשֶ  ָמקֹום ֶנֱאַמר ּפְ
ָפסּוק ֹום, ֶזה ּבְ ק� ּמָ ע ּבַ ְפּגַ ֹום, ַוּיִ ק� ַאְבֵנ�י ַהּמָ ֹום  ,ֵמֽ ק� ּמָ ּבַ

ת ַ!ל זּמֵ ְלַר , ַהֽהּוא לֹש-ֶ ָניו ָהְרָגִלים ׁשְ ּבָ ל ׁשֶ  ַיֲ!ֹקב ׁשֶ
ְקָרא ּוְבַטֲ!ֵמי. ׁש ּדָ ְק ַהּמִ  ְלֵבית ַיֲ!לוּ   זֶמ ֶר  ֵיׁש  ַהּמִ

ת לֹש-ֶ י ִלׁשְ ּתֵ ׁש  ּבָ ְקּדָ ְקָרִאים ַהּמִ ּנִ  םׁשָ ְו , ָמקֹום ׁשֶ
ִכיָנתוֹ  ֶאת ה' ָרהׁשְ ִה  ַקְדָמא ָהִראׁשֹון. ׁשְ , ְזָלאְוַא  ּבְ
ּבָ ַה  ןּכֵ ׁשֶ  ם ִלְפֵני תלוּ ְלגָ  םהֹוִציָא  ה"ּקָ ִפי, ְזַמּנָ  ּכְ

ְרׁשוּ  ּדָ סּוק ֶאת ל"ֲחזַ  ׁשֶ נְ  ַהּפָ םְונֹוׁשַ  םיָא ִצ הוֹ ׁשֶ  ּתֶ
ָנַתִים תלוּ ְלגָ  ם ְזַמ  ֹקֶדם ׁשְ ֵדיּנָ ּלֹא ּכְ לּות.  ְכלוּ יִ  ׁשֶ ּגָ ּבַ

ִני ֵ ָזֵקף ַהׁשּ ם, ןָקטֹ  ּבְ ּגַ ָרֵאל ְלַ!ם ףַק זְ ה#  הּוא ׁשֶ ַרק  ִיׂשְ
י אּוָלם. ְלַבּסֹוף ְוֶנֱחַרב ָקָטן ִלְזַמן ִליׁשִ ְ ַטֲ!ֵמי ַהׁשּ  ּבְ

סּוק סֹוף ַמֲאִריְך   דֶ! ָו  עֹוָלםְל  ַיֲ!ֹמד ּואה ןּכֵ ׁשֶ , ּפָ
סּוק סֹוף ְוִיְהֶיה ָרֵאל ְלַ!ם ּפָ   (תפוחי חיים) .ִיׂשְ

�  

ה ָנה ָוֶנ�ְגּבָ ְדָמה ְוָצֹפ� ה ָוֵק� ַרְצּתָ  ָי�ּמָ   כח, יד)( ּוָפֽ

ַבת ַרְצּתָ   ּתֵ ַטַ!םּוָפֽ ִהיא ִבירּתְ  ּבְ ִרית אֹוִתּיֹות ׁשֶ  ּבְ
ִהּפּוְך  י, ָהאֹוִתּיֹות ּבְ ְמרוּ  ִאם ּכִ ֵני ִיׁשְ ָרֵאל ּבְ  ַ!ל ִיׂשְ
ִרית לוּ  ָאז ה' ִעם ַהּבְ  ֶאת ַיַהְפכוּ  ִאם ַאְך , ְוִיְתַרּבוּ  ִיְגּדְ

ִרית רוּ ִיְתּפַ  ֲאַזי, ה' ּבְ ין ּזְ ּמֹות ּבֵ   (ראשי אבות). ָהא#
�  

ךְ  י ִעּמָ$ ֹנִכ� ה ָאֽ   כח, טו)( ְוִהּנֵ

בֹות י  ַהּתֵ ֹנִכ� ה ָאֽ ַטֲ!ֵמיְוִהּנֵ ֵדי, ְזָלאְוַא  ַקְדָמא ּבְ  זּמֵ ְלַר  ּכְ
יקּצַ ַה  יֹוֵסף ַ!ל ים ּדִ ִהְקּדִ  ִלְפֵני ְלִמְצַרִים ְוָהַלְך  ׁשֶ

יָמה ָידוֹ  ְוַ!ל, ַיֲ!ֹקב ִכיָנה ִהְקּדִ ְ ֵדי, םׁשָ ְל  ְוָיְרָדה ַהׁשּ  ּכְ
  (מגלה עמוקות). ּוָבָניו ַיֲ!ֹקב ַ!ל ֵגןְלָה 

ׁש  ְדּגָ  מ#
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