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ַיֲ�ֹקב ְולֹא־לֹא יט ָאֶון ּבְ ָרֵאל־ִהּבִ ִיׂשְ   כג, כא( ָרָאה ָ�ָמל ּבְ

י ַאֲהָבתוֹ  ָידּוַ�  היָ ָה , בוֹ לּ לֶּ ִמ  דוִ ּדָ  ַרּבִ דֹוָלה ּבְ ן ְלָכל ַהּגְ ָרֵאל־ּבֶ  אֹוֲהָבם היָ ָה וְ , ִיׂשְ
ַנְפׁשוֹ  ׁש  ּכְ יט לֹא ֵמעֹוָלם. ַמּמָ הּוִדי ֶהֱאִמין לֹא ללָ כְ וּ  ַיֲ�ֹקבבְּ  ןוֶ ָא  ִהּבִ ּיְ ל ׁשֶ ּגָ  ְמס&
ָכל ְזכּות ַצד ִלְמֹצא ָחַתר ְלּתוֹ ְיכָ  ּוְבָכל, ַלֲחטֹא ָרֵאל ָאָדם ּבְ ׂשְ ַ�ם. ִמּיִ  ִנְקַלע ּפַ

ְלִמידוֹ  ִעם ַיַחד י ּתַ י ָסר וֹ כּ ְר ַד כְ וּ , ֶאָחד ִלְכָפר ְרָקאִמּווּ  קִיְצָח  ַרּבִ  רּקֵ ְלבַ  דוִ ּדָ  ַרּבִ
י ָבּתֵ ָפר ְיהּוֵדי ּבְ ֵדי ַהּכְ ָקם ּכְ , ַמֲ�ָלִלים ַרעֶאָחד  עׁשָ ָר  םׁשָ  ָהָיה. םָד ְד עוֹ לְ וּ  ְלַחּזְ
י ׁש  ִיְצָחק ְוַרּבִ ּקֵ עֹוָלם ַאף־ְוַ�לֹו, רּקְ ְלבַ  ַרּבוֹ ֵמ  ַ� נֹ ְמ לִ  ּבִ ּמֵ  ָסָרה רבֵּ ַד ְמ  ָהָיה לֹא ׁשֶ

ְלכוּ  ַאל: "ְוָקָרא גוֹ ָה נְ ּמִ ִמ  ַרגָח , יהּוִדיבִּ  י, םׁשָ לְ  ּתֵ י בֵסַר ". עׁשָ ָר  הּוא ּכִ  דוִ ּדָ  ַרּבִ
ל ָבִרים ֶאת ְלַקּבֵ ִית ֶאל ּוָפָנה ַהּדְ יעוֹ ַהִ בְ , וּ ַהּבַ ָניו ָצֲהלוּ . חַת ּפֶ בַּ  ְמזּוָזה הָא ָר  ּגִ  ּפָ
ֵאינוֹ  ָנא הֵא ְר ְלַתְלִמידֹו: " ְוָאַמר ע ׁשֶ ֲהֵרי, ָרׁשָ ִפ  ְמזּוָזה לוֹ  ׁש יֶ  ׁשֶ   "!ְתחוֹ ּבְ

�  

ל ֹוָתיוִמדּ  י ׁשֶ א דלְ וַ נְ יִר גְּ  יֹוֵסף ַרּבִ אּפָ ַ�ל ִמּפָ ָחדֹות יוּ ָה ", יֹוֵסף ַוְיִחי" ּבַ  ְמי&
ִמיד. תלוֹ צָ ֱא נֶ וְ  שׂ  ּתָ ָרֵאל ַ�ל רְנגֵּ ְלַס  ִחּפֵ  ָהַלךְ  ּוְבָכךְ , טֹוָבה ֲ�ֵליֶהם ּוְלַהְמִליץ ִיׂשְ
י וֹ בּ ַר  בֹותְק ִע בְּ  ָהָיה, ְלזִמבֶּ  רֹןַאֲה  ַרּבִ ָחד ׁשֶ ה ְמי& ִמּדָ ר ְוָ�ָליו, זוֹ  ּבְ ה ִסּפֵ . ֶזה ַמֲ�ׂשֶ

י ַמע ַאֲהרֹן ַרּבִ ַ�ם ׁשָ ֵני ּפַ ִבים ׁשְ בֵ  יֹוׁשְ ׂשֹוֲחִחים, ִמְדָרׁשוֹ  יתּבְ ּמְ יֵניֶהם ׁשֶ  אֹודֹות ּבֵ
ה ּמָ חּוִרים ּכַ סוּ  ְצִעיִרים ּבַ ּפְ ּטִ ה ֵ�ִצים ַ�ל ׁשֶ ִגּנָ ם ְטפוּ ְוָק  ְסמּוָכה ּבְ ָ רֹות ִמׁשּ . ּפֵ

ִים" ּתַ ם, "ָאְמרוּ " ָ�ׂשוּ  ָרעֹות ּוׁשְ רֹות ָנְטלוּ  ּגַ סוּ  ְוַגם, ׁשּותְר  ְללֹא ּפֵ  ָהֵ�ץ ַ�ל ִטּפְ
אי בְּ  ּוְבַוּדַ י ִהְתָ�ֵרב". ֲ�ָנָפיו ֶאת לוֹ  רוּ ׁשִ יָחָתם ַאֲהרֹן ַרּבִ ׂשִ ַצחּות ְוָאַמר ּבְ : ּבְ

ה" ִסים, ַאְדַרּבָ ַטּפְ ּמְ ׁשֶ ר ָהֵ�ץ ַ�ל ּכְ ר ֶאְפׁשָ ֵ מוּ  ָהֲ�ָנִפים ֶאת ְלַיׁשּ ִהְתַ�ּקְ  ..."ׁשֶ
נַ  ְ ַהׁשּ ָכל נוּ ָטֲ�  םיִ ּוְכׁשֶ ּבְ לוּ  לֹא זֹאת־ׁשֶ ל ְרׁשּותוֹ  ֶאת ִקּבְ ַ�ל ׁשֶ ִית־ּבַ  ָאַמר, ַהּבַ

י ָכךְ  הּוַמ : "ׁשּוב ָהַרּבִ ּלֹא ָלָאָדם לוֹ  יןכִ זָ  ֲהֵרי? ּבְ ָפָניו ׁשֶ   "... ּבְ
�  

בָ�ם ְלָבָדד ִיׁשְ ־ֶהן ָ   ) כג, ט( ּכֹן ּוַבּגֹוִים לֹא ִיְתַחׁשּ

י ִסְפרוֹ  ּכֹוֵתב, לֶה יְ אוֹ ֵמ  םּבֹויְ לְ ֶט ֵטיְ  הש2ֶ מֹ  ַרּבִ ַמח" ּבְ ה ִיׂשְ י", ֹמש2ֶ אֹור" ּכִ  ו' ְליֹום ּבְ
ֵני ןיַ ְלִמנְ  ָרֵאל ּבְ ֲחלֹומוֹ  הָא ָר ", ו"תקס ִיׂשְ אּורוֹ  ֶאת ּבַ ל ּבֵ סּוק ׁשֶ ם. ֶזה ּפָ ָ�ה ּגַ ׁשָ  ּבְ
נֵ  ּבְ ָרֵאל יׁשֶ הּוא", םָ� " ִנְקָרִאים ִיׂשְ ַנאי ׁשֹוןלְ  ׁשֶ ת ּגְ ְדִריׁשַ ׁשֹון ַ�ל ל"ֲחזַ , ּכִ  ַהּלָ

י" ךָ  תֵח ׁשִ  ּכִ ל", ַ�ּמְ ם ָמקֹום־ִמּכָ ּכֹן ְלָבָדד" ָאז ּגַ ָ  לֹא ֹוִיםגּ ּובַ  ִיׁשְ   ". בִיְתַחׁשּ
�  

ר ֲאׁשֶ ְקׁשוּ  ּכַ ְלטֹונֹות ּבִ ירְלַה  רּוְסָיה ׁשִ ָלהַהׂשְ  רּוחֹות ְחּדִ יַבת ּכָ יׁשִ , 'יןזִ לוֹ וֹ ו ּבִ
ְלִמיֵדי ַ�ל ִטילְלָה  ּוִבְקׁשוּ  יָבה ּתַ  ְוֶאת יםיִּ לִ לָ כְּ  ִלּמּוִדים ִלְלֹמד ַהִחּיּוב ֶאת ַהְיׁשִ

ַפת ִדיָנה ׂשְ ִצי הָא ָר , ַהּמְ ָנה ֶאת ִמּוֹולֹוִז'ין ב"ַהּנְ ּכָ דֹוָלה ַהּסַ ָבר ַהּגְ ּדָ ּבַ  ִדיףֱ� ְוֶה  ׁשֶ
ְרֶסֶמת יָבהַהְיׁשִ  ֶאת ִלְסּגֹר ר, ַהְמפ& ַנע ֵמֲאׁשֶ ְלטֹונֹות ִלְדִריׁשֹות ְלִהּכָ ִ  ְוֹכה. ַהׁשּ

ַר  ִצי ׁש ּפֵ סּוק ב"ַהּנְ ּכֹן ְלָבָדד םָ� ־ןֶה : "ֶזה ּפָ ָרֵאל םַ�  רֹוֶצה ִאם -" ִיׁשְ ּכֹן ִיׂשְ  ִלׁשְ
ֶבת וְ  ֶבַטחלְ   -" ֹוִיםגּ ּובַ " אּוָלםֵמַהּגֹוִיים.  ְצמוֹ ַ�  ֶאת ְלבֹוֵדד ָ�ָליו, ְמנּוָחהבִּ ָלׁשֶ

ב ִאם יֶהם דוֹ וּ ּמ לִ וְ  ַהּגֹוִיים ֶאל תוֹ בוּ ְר ַקָ ְת ִה בְּ ׁשֶ  הּוא חֹוׁשֵ ֲ�ׂשֵ ָבר לוֹ  ַיֲ�זֹר, ִמּמַ  ַהּדָ
ֵ�יֵניֶהם ֵחן ִלְמצֹא ָ  לֹא" ֲאַזי, ּבְ ב ֵאינוֹ  ַהּגֹוי -ב" ִיְתַחׁשּ ֵ  ְוהּוא ָכךְ בְּ  ִמְתַחׁשּ

יךְ  ֹנא ַמְמׁשִ ָרֵאל ֶאת ִלׂשְ י, רֵת וֹ י ַאף ִיׂשְ ֲהָלָכה" ּכִ ֵ�  ּבַ   ". ְלַיֲ�ֹקב ׂשֹוֵנא וׂשָ ׁשֶ
�  

י ַ�ל בקוֹ ילְ ִד ּסְ ִמ  ֶאְפַרִים הש2ֶ מֹ  ַרּבִ ֶגל" ּבַ ר", ֶאְפַרִים ַמֲחֶנה ּדֶ  בוֹ ָס  ַ�ל ְמַסּפֵ
ַ�ל ם־ַהּבַ ַ�ם, טֹוב־ׁשֵ ּפַ ין ְקֶוהּמִ לַ  ָהַלךְ  ׁשֶ ְמֵ�אִלים ּבֵ ָחַזר, ִיׁשְ ּלֹא ִנְזַהר ּוְכׁשֶ  ׁשֶ

ה. וֹ בּ  עוּ ִיגְּ  ַמע ְוִהּנֵ ק ָהָבה: "ַלֲחֵברוֹ  אֹוֵמר םֶה ֵמ  ֶאָחד ֶאת ׁשָ ּלֵ אן ְוִנְסּתַ ֵדי ִמּכָ  ּכְ
הּוִדי ּיְ נוּ  עִיגַּ  לֹא ֶזה ׁשֶ א ּבָ ַ�ל ָאַמר". אֹוָתנוּ  ִויַטּמֵ ם־ַהּבַ אּור ֶזה: "טֹוב־ׁשֵ  ּבֵ
סּוק ּכֹן' ְלָבָדד םָ� ־ן'ֶה  ַהּפָ ְזכּות. ִיׁשְ  לֹא ֹוִיםגּ ּובַ ' ְזכּותבִּ ? ְלָכךְ  זֹוִכים נוּ ָא  ָמה ּבִ
 ָ ַ�ְצָמם יםִר כְ נָּ ַה ׁשֶ  - ב'ִיְתַחׁשּ יִבים ֵאיָנם ּבְ   ". נוּ ּתָ ֵמִא  יםלִ ּדְ בַּ ְת ִמ וּ  אֹוָתנוּ  ַמֲחׁשִ

  
ן־ֶאל ְלָ�ם ּבֶ תֹוָרה־ּבִ עֹור ּפְ ְמָפֵרׁש  -  )כב, ה( ּבְ

ִ ַר  % ּכַ , י"ׁשּ ה ְלָחִניׁשּ ַהּכֹל ַהּזֶ . ָמעֹות לוֹ  יןיצִ ִר ְמ  ׁשֶ
אן ֵיׁש  זֶמ ֶר  ֵתַבת ּכָ תֹוָרה ּבְ ִהיא ּפְ ׁשֹוןלְ בִּ  ְלָחןׁש%  ׁשֶ

י, ֲאָרִמית ה נֹוָטִריקֹון ִהיא ּכִ זּמֵ ְלַר , ּתֹוָרה ּפֶ
ה, ָאבֹותבְּ  ל"ֲחזַ  ְלִדְבֵרי לֹש2ָ ָאְכלוּ  ׁשְ ְלָחן ַ�ל ׁשֶ ׁש%

ְבֵרי ָ�ָליו ְוָאְמרוּ  ֶאָחד ִאּלוּ  ,ּתֹוָרה ּדִ ָאְכלוּ  ּכְ
 & ל ְלָחנוֹ ִמׁשּ ְלָחן ִנְקָרא ְוָלֵכן. ָמקֹום ׁשֶ & ַהׁשּ
תוֹ  ֵדנוּ , ָרהּפְ ִריךְ  ְלַלּמְ ּצָ ה ִלְהיֹות ׁשֶ ה, ּתֹוָרה ּפֶ ּפֶ

ר ְבֵרי ַהְמַדּבֵ % ּבַ  ּתֹוָרה ּדִ  )דורות ישרים(. ְלָחןׁשּ
�  

ה ֶאת ה ִכּסָ י בַת כָּ  - )שם( ֵ�ין ָהָאֶרץ־ִהּנֵ ְיהֹוָנָתן ַרּבִ
יץיְ ַא  ׁשִ ַה , ּבְ בָּ ׁשֶ יף ה"ּקָ ָרֵאל םַ�  ֶאת ִהּקִ ְנֵניַ� בְּ  ִיׂשְ

בֹוד ּוףׁשֶ , ּכָ ׁשּ לּוי ַהּכִ ה ּתָ ַחּמָ ָהיוּ , ּבַ ִפים ּוְכׁשֶ ּקָ מ&
ֲ�ָנִנים ַלט לֹא ּבַ ֶהם ׁשָ ּוףַה  ּבָ ׁשּ ָלק ַ�ְצמֹו.  ּכִ ל ּבָ ׁשֶ

ַנת ְוזוֹ  ּוָ ָלק ּכַ ה ֶאת־ֵ�ין ָהָאֶרץ ּבָ ה ִכּסָ , ִהּנֵ
ַה  בָּ ׁשֶ ה ה"ּקָ ּסָ ֶמׁש  ֶאת ּכִ ֶ בֹוד ְנֵניַ� בְּ  ַהׁשּ ְוֵאין ַהּכָ
לֹ  לוֹ ָיכ הּוא ֶהם טִלׁשְ י ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר . ּבָ ָראׁשֵ ּבְ

בֹות ֲ�ֵליֶהם ֵמ ר ָס ־אלֹ ָ�ָנן ֶה ּמּוד ַ�  ְמָיהֶח נְ בִּ  ַהּתֵ
י יֹוָמםּבְ  בֹות ָראׁשֵ ְלָ�  ּתֵ ַ�ּמּודֵ�ֶקב ׁשֶ , ַהס םּבִ

ם  ֶהָ�ָנן ְלָ�םּגַ ַתק ּבִ  )מדרשו של שם(. ׁשָ
�  

ִלי ב ִמּמ% ַיְלקּוט - )שם( ְוהּוא יׁשֵ ַתב ינִ בֵ אוּ ְר  ּבְ ,ּכָ
ִלי י ִמּמ% בֹות ָראׁשֵ ןְל  רבֶ ֵ� ֵמ  ּתֵ קֹוםְמ , חוֹ ֵר יְ  ַיְרּדֵ
ָרֵאלַמֲחֵנה  במֹוׁשַ  בֹות. ְוֵכן ִיׂשְ ִלי בש)ֵ יֹ  ַהּתֵ ֵהן  ִמּמ%

ל"ֲחזַ ִדְבֵרי כְּ , ִליםיִמ  ב"י עּורׁשִ  נֹוָטִריקֹון
עּור ִ ׁשּ  )פרדס רימונים(. ליִמ  ב"יָהָיה  ֲחֶנהּמַ ַה  ׁשֶ

�  

ַרְכּתָ ָבֵרךְ ָלֹקב ֹאְיַבי ְלַקְחּתִ  ה ּבֵ -  )כג, יא( יָך ְוִהּנֵ
ָנה, מּוָבא" ְלַאְבָרָהם ֶחֶסד"בְּ  ׁשָ ּבְ ׁשּוָטה ׁשֶ ת ּפְ ּבַ

ֶהם ֵיׁש , ָיִמים ד"שנ אֹוְמִרים ִדין יֵמ יְ  ב"רכ ּבָ ׁשֶ
ֶהם ֲחנּון ּבָ ֵאין ָיִמים ב"ְוקל, ּתַ ֶהם אֹוְמִרים ׁשֶ ּבָ

ֲחנּון י ּתַ ׁש  .ְוָרצֹון ַרֲחִמים יֵמ יְ  ֵהם ּכִ ּקֵ ָלק ּבִ ּבָ
ְלָ�  ּבִ ל םׁשֶ ְוֶזה, ַרֲחִמים יֵמ יְ  ב"קל אֹוָתם ֶאת ְיַקּלֵ

ֶ  הַמ  . ךָ יְלַקְחּתִ  יֹאְיבַ  ב"קֹ ָל  ְלִבְלָ�םר ָאַמ ׁשּ
ּלֹא ַרק לֹא ּוְלַבּסֹוף א, םּתָ לְ לַּ ִק  ׁשֶ ם ֶאּלָ ה ּגַ ְוִהּנֵ

ם, ךְ "ֵר ָב  ּתָ כְ ַר בֵּ  ל ָיִמים ב"רכ אֹוָתם ֶאת ּגַ ין ׁשֶ , ּדִ
ַר  ם כְ ַפ ֲה וַ ְכּתָ ּבֵ  )החת"ם סופר(. ַרֲחִמים ִליֵמיּתָ

�  

בֹות -  )כג, ח( ָמה ֶאּקֹב לֹא ַקּבֹה ֵאל ֶאּקֹב ָמה ַהּתֵ
רֲא  עֹוָלםָה  ךְ לֶ ֶמ  נֹוָטִריקֹון , יוָת וֹ צְ ִמ ְב  נוּ ׁשָ ּדְ ִק  ׁשֶ

י ְזכּות ּכִ ֵני ֹותְצ ַהּמִ  ּבִ ּבְ ָרֵאל ׁשֶ ִמים ִיׂשְ ְמַקּיְ
ָרכ ּוִבְזכּות ֵה  תוֹ ַהּבְ םיְראּויִ  ֵהם ֵאין, ְמָבְרִכים םׁשֶ
א ִלְקָלָלה ְדָרׁש  ל"ֲחזַ  ָאְמרוּ  ְוֵכן, ְבָרָכהִל  ֶאּלָ ּמִ , ּבַ

ּדָ  ֶלךְ  דוִ ׁשֶ ן ַהּמֶ ּקֵ ָר  ֵמָאה ךְ ֵר ְלבָ  ּתִ ָכל תכוֹ ּבְ יֹום ּבְ
ֵדי יל ּכְ ָרֵאל ֶאת ְלַהּצִ ָפה ִיׂשְ ּגֵ  )רוח חכמה(. ִמּמַ

  תשע"ופרשת בלק, י' בתמוז     
.  
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י לֹא ַיֲ�ֹקב־ּכִ   ַנַחׁש ּבְ

ִוי ֵסףוֹ י ר"בַּ  ְיִחיֵאל נוּ ַרבֵּ  ָהָיה ָהִראׁשֹוִנים ַרּבֹוֵתינוּ  ֵלידוֹ ִמגְּ  ִפי הנָּ ּכ& ׁשֶ , ִריזִמּפָ  ַהּלֵ ֵני ּבְ  ּנּויכִּ בַּ  רוֹ וֹ דּ  ּבְ
ין הִנְמנֶ  הּוא". ֶהָחִסיד" ֲ�ֵלי ּבֵ ר ַהּתֹוָספֹות ּבַ ְזּכָ ה ּומ& ּמָ ָ�ִמים ּכַ ַ  ַ�ל ֹוָספֹותּת בַּ  ּפְ יֵניֶהם, ס"ַהׁשּ ַמּסֶ  ּבֵ  תכֶ ּבְ

ף יֹוָמא ר הּוא םׁשָ , ח"י ּדַ ְזּכָ ִכּנּויוֹ  מ& י ּבְ ְמַ�ט. 'ישׂ אִר ּפָ ִמ  ְיִחיֵאל 'ַרּבִ ל ּכִ י ֹוֵררִהְתגּ , יוַחיָּ  ְיֵמי ּכָ  ְיִחיֵאל ַרּבִ
ָצְרַפת ִ ַר  יִמיֵמ  עֹוד ָהִראׁשֹוִנים ֹורֹותדּ בַּ  ַהּתֹוָרה זכַּ ְר ֶמ , ּבְ  ָיָמיו ברֹ ֲ� ּובַ , ָהִראׁשֹוִנים ַהּתֹוָספֹות ּוַבֲ�ֵלי י"ׁשּ

זֵ  רְלַאַח , ַהּקֶֹדׁש  ְלֶאֶרץ ָ�ָלה ְלמּוד תַר ּגְ ר הַהְידּוָ�  ַהּתַ ֲאׁשֶ ק ְוָחַגר ַ�ּמוֹ  ִניֳ� בָּ  ָרָאה ּכַ ּזּוי ַ�ל ׂשַ  ַהּתֹוָרה ּבִ
ל. ְולֹוְמֶדיָה  ַקד ָיָמיו ּכָ י ׁשָ ֶחְלָקם יםבִּ ַר  ִחּבּוִרים ַאֲחָריו ְוהֹוִתיר, ַהּתֹוָרה ַ�ל ְיִחיֵאל ַרּבִ  נוּ ּתָ ֵמִא  ֶנֶאְבדוּ  ׁשֶ

ְקעוּ  ְתהֹום ְוׁשָ ה ּבִ ּיָ ׁשִ אֹוָתם. ַהּנְ ָכה ָיִמים ּבְ מּוָ�ה ִהְתַהּלְ ִניתַ�ְק  ׁשְ י, ׁשָ בֵ  ּכִ ל ִמְדָרׁשוֹ  תיּבְ י ׁשֶ , ְיִחיֵאל ַרּבִ
ֶחֶדת ְמנֹוָרה ּדֹוֶלֶקת ם ָסחוּ  ְואֹודֹוֶתיָה , ִמיָנּה בְּ  ְמי& ּלָ ְפִליָאה ּכ& ּתֹוְממּות ּבִ ר ֶאת. "ְוִהׁשְ ךְ ", ַהּנֵ רוּ  ּכָ  ִסּפְ

ִרּיֹות י ַמְדִליק, "ַחׁש לַ בְּ  ַהּבְ בַּ  ֶ�ֶרב יִמּדֵ  ְיִחיֵאל ַרּבִ ָכל ְוהֹוֶלֶכת ּדֹוֶלֶקת ְוִהיא, ֶדׁש קֹ ־תׁשַ בּוַ�  ְימֹות ּבְ ָ , ַהׁשּ
ְלֶהֶבתוְ  ,ַאֵחר ָרהֵ� בְּ  ֹחֶמר ּוְללֹא ןֶמ ׁשֶ  ְללֹא ַ ל עֹוֶמֶדת ַהׁשּ בֹּ  לֹא ָוַלְיָלה יֹוָמם, אֹוןגָ בְּ  ָהֵ�ת ּכָ ׁשְ  ָהיוּ ". תּתִ

הֹוִסיפוּ  רוּ  ׁשֶ י, ְוִסּפְ י ּכִ ָחְכַמת יםיִא ִק בְּ ַה  ֵלידוֹ ִמגְּ  הּוא ְיִחיֵאל ַרּבִ ָלה ּבְ ּבָ ֶרת ַהּקַ ְסּתֶ אֹוָתם, ַהּנִ ּבְ  ָהְיָתה ָיִמים ׁשֶ
ָלהּקַ בַּ  ַאף לוֹ  בַר  ְוָיָדיו, ַהּדֹור ְיִחיֵדי ַנֲחַלת ית ּבָ ֲ�ׂשִ ֶאְמָצעּות. ַהּמַ ֶרת ָחְכָמה ּבְ ךְ , זוֹ  ִנְסּתֶ רוּ  ּכָ  י'יֹוְדֵ�  ִסּפְ

י ִליקְד ַמ , ָבר'ָד  ָחד רַהנֵּ  ֶאת ְיִחיֵאל ַרּבִ ּלוֹ  ַהְמי& ְלֶהֶבת יתִנְכבֵּ  לֹא זוֹ  ּוְבֶדֶרךְ , ׁשֶ ַ ל ַהׁשּ בּוַ�  ְימֹות ּכָ ָ   .ַהׁשּ

מּוָ�ה ְ ַבר ַ�ל ַהׁשּ ר ּדְ ְלִאי ַהּנֵ ָתה, ַהּפִ ָנַפִים ָלּה  ָ�ׂשְ מּוָ�ה הבָ נְּ ּג&  ְמֵהָרה ְוַ�ד, ּכְ ְ ל ְלָאְזָניו ַהׁשּ  ֶמֶלךְ  ׁשֶ
בַּ  ָצְרַפת ִחלָּ . ָהֵהם ִמיםיָּ ׁשֶ ֶלךְ  ֶהֱאִמין לֹא הּתְ מּוָ�ה ַהּמֶ ְ ר אּוָלם, ּטּולבִ בְּ  ֵאֶליָה  ְוִהְתַיֵחס ַלׁשּ ֲאׁשֶ ּפּור ּכַ  ַהּסִ

יַ�  ָחַזר קֹורֹות ְלָאְזָניו ְוִהּגִ ָבר ֶאת קּדֹ בְ לִ  ֶהְחִליט, ׁשֹוִנים ִמּמְ ֲחׁשַ . ַהּדָ ַלח יאּבַ ֶלךְ  ׁשָ ִליִחים ַהּמֶ  ֶנֱאָמִנים ׁשְ
ֵדי ֵ�ת ְיִחיֵאל יַרבִּ  רַאַח  ַלֲ�ֹקב ּכְ ֵבית יוִלּמּוָד  ּבְ ְדָרׁש  ּבְ בוּ  תוֹ יָא לִ ְפ לִ וְ , ַהּמִ ִליִחים ׁשָ ְ רוּ  ַהׁשּ י, ְוִסּפְ  ֵיׁש  ָאְמָנם ּכִ

מּוָ�ה ֱאֶמת ְ ׁשּ ב הּוִדיַהיְּ  ָהַרב. "ּבַ יִקים ְסָפִרים ִמּתֹוךְ  ְולֹוֵמד ָוַלְיָלה יֹוָמם יֹוׁשֵ ִליִחים רוּ ִסּפְ ", ַ�ּתִ ְ , ַהׁשּ
קוֹ " דֹול ֵנר ְיֵדי־ַ�ל מּוָאר םְוַהּמָ ּדֹוֵלק ּגָ ֵרָפה ןֶמ ׁשֶ  ּוְללֹא ֲהפּוָגה ְללֹא ׁשֶ אי" ."ׂשְ ף ַוּדַ ֵ דֹול ְמַכׁשּ  הּוא ּגָ

ֲ�רוּ ", ָהַרב ל יוִליָח ׁשְ  ׁשִ ֶלךְ  ׁשֶ ר ֶאת ְבִעירְלַה  ַמְצִליַח  הּוא יוָפ וּ ׁשּ כִּ  ּוְבֶ�ְזַרת, "ַהּמֶ . "ןֶמ ׁשֶ  ְללֹא ַהּנֵ
ּתֹוֵמם לֶ  ִהׁשְ ׁש  עַמ ׁשֵ לְ  ךְ ַהּמֶ ל ָתםּובָ ּתְ ִליִחים ׁשֶ ְ לַֹח  ְוֶהְחִליט, ַהׁשּ ָריו ֵמֲחׁשּוֵבי ֶאָחד ֶאת ִלׁשְ ֹאל ׂשָ  ֶאת ִלׁשְ

י ַ�ְצמוֹ  ָהַרב ּפִ ר ַ�ל ּבְ ׁשֶ ָבר ּפֵ י ִהְכִחיׁש , תוֹ יָא לִ ְפ לִ  אּוָלם. ַהּדָ מּוָ�ה ֲאִמּתּות ֶאת ְיִחיֵאל ַרּבִ ְ י ַ�ןָט וְ , ַהׁשּ  ּכִ
ָכךְ  ֵאין הּוִדים ָלנוּ  ָאסּור ֲהֵרי. "ללָ כְּ  ֶמתֱא  ּבְ ּוף קסֹ ֲ� לַ  ַהּיְ ִכׁשּ ָלל ּבְ י ָאַמר", ּכְ א ּוְכָבר, "ְיִחיֵאל ַרּבִ  ִהְתַנּבֵ

ְלָ�  י ָ�ֵלינוּ  ְוָאַמר ְנִביֲאֶכם םּבִ ַיֲ�ֹקב ׁש ַח נַ ־לֹא 'ּכִ ָרֵאל' ֶקֶסם־ְולֹא ּבְ ִיׂשְ ׁשּוָבתוֹ ". ּבְ ְעּתוֹ  ֶאת יָחהנִ ֵה  לֹא ּתְ ל ּדַ  ׁשֶ
ֶלךְ  ךְ , ַהּמֶ ְמׁשַ ּנִ ְסּתֹוִרין םעֹולַ  לֶא  ִמידּתָ ּוִמ  ֵמָאז ׁשֶ ָרִזים ָהָאפּוף ַהּמִ  ָהִעְנָין ֶאת קּדֹ בְ לִ  ְוֶהְחִליט, ְוסֹודֹות ּבְ

ַ�ְצמוֹ  לֵ , ֶאָחד ַלְיָלה. ּבְ תׁשַ בְּ  ְרִביִעי ילּבְ עֹוד, ּבָ י ּבְ ב ְיִחיֵאל ַרּבִ ּתֹוָרה ְועֹוֵסק יֹוׁשֵ , ַהְתָמָדהבְּ  גוֹ ָה נְ ִמ כְּ  ּבַ
ק ּפֵ ֶלךְ  ִהְתּדַ ה ִעם ַהּמֶ ּמָ ָ ִמ  ּכַ ְלּתוֹ  ַ�ל יוָר ׂשּ ֶקט. ּדַ ֶ ַרר ַהׁשּ ָ ׂשּ ִית ׁשֶ ּבַ י ַ�ל לֵק ְוֵה  ּבַ ק ְיִחיֵאל ַרּבִ ּס&  ְלִהְתַ�ּמֵ , ְגָיהּבַ

ַבת הּוַפר ַצַ�ר ֵהִרים ְוהּוא ַאַחת־ּבְ אֹוָתם. רֶפ ַהּסֵ ־ִמן רֹאׁשוֹ  ֶאת ּבְ  ָצְרַפת יהּוֵד יְ  ָסְבלוּ , ָיִמים ּבְ
ל םיֶה ֵת וֹ יּ ל& כְּ נַ ְת ִה ֵמ  ֲהגוּ , ּפֹוֲחִזים נֹוְצִרים ׁשֶ ּנָ ק ׁשֶ ּפֵ ְלתֹוֵתיֶהם ַ�ל ְלִהְתּדַ ִאיׁשֹון ּדַ  הָק זְ ָח בְּ  ש2רֹ ְד לִ וְ  ַלְיָלה ּבְ

ל ֵלי ֵ�ֶרךְ ־ירֵ ְק יִ  ִציםֲחָפ  אוֹ  ָמזֹון ִליֵדיֶהם ְלַקּבֵ ִית ִמּכְ י. ַהּבַ ל םיֶה ֵת דוֹ ָר ְט ַה ֵמ  הּוא ַאף ָסַבל ְיִחיֵאל ַרּבִ  ׁשֶ
ְריֹוִנים אֹוָתם ם, ּופֹוֲחִזים ּבִ ךְ  ּוְלׁשֵ ה ּכָ ֶ  הַמ  ָ�ׂשָ הׁשּ ֹכחֹוָתיו ָ�ׂשָ ְ ַה  ּבְ ַהּפֹוְרִעים ֵאיַמת ְוָכל, יםיִּ יִמ ֵמ ׁשּ  ָהיוּ  ׁשֶ

ִקים ּפְ ֶלת ַ�ל ִמְתּדַ יתוֹ  ּדֶ ים ּבֵ ֶחֶדת ָיֵתד ַ�ל הכֶּ ַמ  היָ ָה , לוֹ  ְלָהַרע ּוְמַבְקׁשִ ְתֶקֶנת ָהְיָתהׁשֶ  ְמי& ֵביתוֹ  מ& ד, ּבְ  ּוִמּיָ
ַח  ָהְיָתה ה תִנְפּתַ ָסמּוךְ  ָהִרְצּפָ ּבְ ִית ְלֶפַתח ׁשֶ ַ�ל־ּוְבֵני, ַהּבַ ִלּיַ ַכס, ֲאָדָמהבָּ  ִנְבָלִעים ָהיוּ  ַהּבְ . ָהָאֶרץ ֲ�ֵליֶהם ַוּתְ

ם ַ�ם ּגַ י ָנַהג ַהּפַ ֵהִבין, גוֹ ָה נְ ִמ כְּ  ְיִחיֵאל ַרּבִ י ּוְכׁשֶ ה ּכִ ּמָ י אֹוְרִחים ּכַ ְלּתִ ים ְקרּוִאים ּבִ ֵנס ְמַנּסִ , ְלֵביתוֹ  ְלִהּכָ
ה ל תוֹ ְלֶחְרּדָ . ֵתדיָּ בַּ ֲחָזָקה  הכָּ ַמ  ִהּכָ ֶלךְ  ׁשֶ  ֶאת ָמָצא ְוהּוא, ַרְגָליו ַחתּתַ ִמ  ָהֲאָדָמה ְלֶפַתע ִנְפֲ�ָרה, ַהּמֶ

תֹוךְ  יונָ ְת ָמ  ַ�ד ּוַ� קׁשָ  ְצמוֹ ַ�  ֹכחֹוָתיו. ָהֲאָדָמה ּבְ ה רֹוִניםָהַאֲח  ּבְ ק ׁשּוב ִנּסָ ּפֵ ֶלת ַ�ל ְלִהְתּדַ ִית ּדֶ י, ַהּבַ  ְוַרּבִ
ה ְיִחיֵאל ֵתד ַ�ל ׁשּוב ִהּכָ א, ַהּיָ ַ�ם ֶאּלָ ַהּפַ ם ׁשֶ ּנּוי ְלׁשֵ ֵתד ָחְזָרה, ׁשִ ָקה ַלֲאחֹוֶריָה  ַהּיָ י ֵהִבין. רוֹ בְ ֶ� לְ  ְוִזּנְ  ַרּבִ
י ְיִחיֵאל ָבִרים ּכִ ְרֶאה, וֹ גבְּ  ּדְ אֹוֵר  ְוַכּנִ ׁש  ָלהַמֲ� ־םַר  ַח ׁשֶ ֵנס ְמַבּקֵ י ִמֵהר. ֵאָליו ְלִהּכָ  ֶאת ַח ּתֹ ְפ לִ  ְיִחיֵאל ַרּבִ
ֶלת ֶלךְ  ֶאת ְוִהְכִניס ַהּדֶ ִניָמה בָֹהלַהְמ  ַהּמֶ ָריו ִעם ַיַחד, ּפְ    .ּמוֹ ִע  ווּ לְ נִּ ׁשֶ  ׂשָ

ֵני בֹוָד  ִמּפְ ל ּה ּכְ ל, תכוּ לְ ַמ ־ׁשֶ י ִהְתַנּצֵ ְפֵני ְיִחיֵאל ַרּבִ ֶלךְ  ּבִ ׁש וּ  ַהּמֶ ַחד ַ�ל ְסִליָחתוֹ  ֶאת ִבּקֵ ַרם ַהּפַ ּגָ  לוֹ  ׁשֶ
ֵ�ת ְבַלע ּבָ ּנִ ׁש ּמְ  הַמ ". ֲאָדָמהבָּ  ֶחְציוֹ  ַ�ד ׁשֶ ֶלךְ  יֲאדֹונִ  ַבּקֵ ִאיׁשֹון ֶאְצִלי ַהּמֶ ַאל"? ַלְיָלה ּבְ י ׁשָ  ֶאת ְיִחיֵאל ַרּבִ

ֶלךְ  ּה  ֵאָליו ָחְזָרה תוֹ יָמ ׁשִ נְּ ׁשֶ , ַהּמֶ מּוָ�ה". ְלִאּטָ י ׁשְ ר אֹודֹות יְלָאְזנַ  ָ�הִהּגִ ְלִאי ַהּנֵ ְרׁשּוְתךָ  ַהּפִ ּבִ  ַהּדֹוֵלק, ׁשֶ
ךְ  ֶמׁשֶ ל ּבְ בּוַ�  ְימֹות ּכָ ָ רֹוב ָהִעְנָין ֶאת קּדֹ בְ לִ  ּוָבאִתי, ןֶמ ׁשֶ  ְללֹא ַהׁשּ י ָאְמָנם. ִמּקָ ַלְחּתִ  ֵאֶליךָ  ייַח לִ ׁשְ  ֶאת ׁשָ
ֹאל ָבר ַ�ל ִלׁשְ ה, ַהּדָ בְ ֵה  ְוַאּתָ י ָלֶהם ּתָ ׁשַ ָבר ֱאֶמת ֵאין ּכִ ּדָ ה ְוֵאין, ּבַ ׁש  ַאּתָ ּמֵ ּתַ ֹכחֹות ִמׁשְ ּוף ּבְ ׁשּ י ּכִ  ּוַמֲ�ׂשֵ
ה אּוָלם. ְלָהִטים י ֲאִני רֹוֶאה ַ�ּתָ י ָחַזר". ָברּדָ בַּ  ֱאֶמת ֵיׁש  ּכִ ָבָריו ַ�ל ְיִחיֵאל ַרּבִ יר, ּדְ  ֶאת ֶלךְ ּמֶ לַ  ְוִהְסּבִ
דֹול ָהִאּסּור ָרֵאל ִלְבֵני ַהּגָ ּתַ  ִיׂשְ ׁש ְלִהׁשְ ֹכחֹות ּמֵ ּוף ּבְ ׁשּ ֵהן ָרִכיםְד ּובִ  ַהּכִ ֶרךְ  ָלהְלַמְע  ׁשֶ ַבע ִמּדֶ  ּוְכֵדי, ַהּטֶ

יר ר ןִעְניַ  ֶאת ְלַהְסּבִ יר, ַהּנֵ י ִהְסּבִ ל ּכֹחֹות לֹא: "ֶלךְ ּמֶ לַ  ְוָאַמר ְיִחיֵאל ַרּבִ ּוף ׁשֶ ׁשּ אן ֵיׁש  ּכִ י ְולֹא ּכָ  ַמֲ�ׂשֵ
ִקי. ְלָהִטים ָחְכַמת ֲאִני ּבָ יַ�  ַבעַהּטֶ  ּבְ ִהְטּבִ לּ  ֲאִני ְויֹוֵדַ� , עֹוָלמוֹ בְּ  ַהּבֹוֵרא ׁשֶ ִרים ְוָרִזים ִנְפָלאֹות ֹותְסג& ", ִנְסּתָ

י ָנַטל רוֹ בְּ ַד ּובְ  ר ֶאת ְיִחיֵאל ַרּבִ דֹול ַהּנֵ ֵהִאיר ַהּגָ ִקְרָבתוֹ  ׁשֶ י ֶלךְ ּמֶ לַ  ְוֶהְרָאה, ּבְ ָחד ָרהֵ� בְּ  ֹחֶמר ּכִ  אֹותוֹ , ְמי&
ה ּלָ ַבע ּגִ ּטֶ ִזין הּוא, ּבַ ר ֶאת ַהּמֵ דֹול ַהּנֵ רּות ֶאת לוֹ  ּוַמֲ�ִניק ַהּגָ ךְ  ִלְבעֹר ָהֶאְפׁשָ ֶמׁשֶ בּוַ�  ּבְ ם. ָיִמים ׁשָ  ֶאת ּגַ

ִליַ�ת ךְ ֶר ּדֶ  ְפִריִעים ּבְ יר, ֲאָדָמהבָּ  ַהּמַ י ִהְסּבִ ֶדֶרךְ  ֶלךְ ּמֶ לַ  ְיִחיֵאל ַרּבִ ַבע ּבְ ֶלךְ , ַהּטֶ ּתֹוֵמם ְוַהּמֶ  ְמֹאד ִהׁשְ
דֹוָלה ָחְכָמתוֹ  הְלַמְרֵא  ל ַהּגְ םַר  ׁשֶ ל ָרץֲ� ַהנַּ  ּבָ ֵ�יָניו נוֹ ְר ַק  ָ�ְלָתה ּוֵמָאז, ָצְרַפת יְיהּוֵד  ׁשֶ ָהָיה ַ�ד ּבְ א ׁשֶ  ּבָ
ים ֵאָליו ל ְלִעּתִ ּנוּ  ְלַקּבֵ ה ֵ�ָצה ִמּמֶ ּיָ ליִּ וַ , ְותּוׁשִ בֹוָדם ְגּדַ ל ּכְ הּוִדים ׁשֶ ָצְרַפת  ַהּיְ ֵ�יֵניּבְ ֶלךְ  ּבְ   �               . ַהּמֶ

  
  

י ִוי ַיֲ�ֹקב ַרּבִ יר ַהּלֵ ַ�ל ַסּפִ יר ֶאֶבן" ּבַ   ל"ַזּצַ  "ַסּפִ

ַתּמּוזי'  ַהִהּלּוָלא ְליֹום  תרמ"ה ּבְ
  

דֹול ּתֹוָר  ּגָ ָ�ִלים בְוַר , ָחְכָמהּובְ  הּבַ ּוב ְלַמַ�ן ּפְ  ִיׁשּ
ָרֵאל ֶאֶרץ ַנת נֹוַלד. ִיׂשְ ׁשְ ֲ�ָיָרה ב"תקפ ּבִ  ּבַ

בִּ  אינָ ִמ ׁשְ אוּ  ְעָנא, ַיְלדּותוֹ בְּ . ִויְלָנא חֹוזְמ ׁשֶ הֹוׁשַ  ּבְ
יַ� , ג"תקצ הבָּ ַר  ָרֵאל ְלֶאֶרץ הֹוָריו ִעם ִהּגִ  ִיׂשְ

בוּ  ְ ן רְלַאַח  ׁש ֹחֶד . תַפ צְ  ִעירבָּ  ְוִהְתַיׁשּ  רַט ְפ נִ  ִמּכֵ
ָנה רּוְלַאַח , ָאִביו ׁשָ ַחְסֵד . ִאּמוֹ  ִנְפְטָרה ּכְ  ַמִיםׁשָ  יּבְ

לּות לִנצַּ  ַנת ִחיםלָּ ַהַפ  ֵמִהְתַנּפְ ׁשְ  ּוְברֹאׁש , ד"תקצ ּבִ
יַ�  ו"תקצ ֱאלּול ֹחֶדׁש  ַלִים ִהּגִ י ָלַמד .ִלירּוׁשָ י ִמּפִ  ַרּבִ

ָרֵאל ְ ִמ  ִיׂשְ י בלוֹ ְק ׁשּ ְנט לּדְ נְ ז&  ְוַרּבִ ּלַ  ְלָיִמים, וּ ִמּסַ
ד הַנֲ�ׂשָ  ים ֵ�ץ" ת"ּתַ בַּ  ְמַלּמֵ ה ְוֵכן", ַחּיִ  ִהְתַמּנָ
סוֹ  אַקּדִ  ַהֶחְבָרא רֵפ ּכְ ַלִים יתזִּ נַ כְּ ׁשְ ַא ָה  יׁשָ ירּוׁשָ  ּבִ

רּוׁשִ  ַדתֲ�  רֵפ ּוְלסוֹ  ּה  םיַהּפְ ּבָ ֵ�ט ןֵנַח . ׁשֶ  סֹוְפִרים ּבְ
יִרים ְוָכַתב, ָמִהיר  ּתֹוְמֵכי בֹודכְ ִל  יםצִ ָל ְמ נִ  ׁשִ

ּוב ׁשּ ְרֵסם ְוֵכן, ַהּיִ כִ  יםבִּ ַר  ַמֲאָמִרים ּפִ  ָהֵ�ת יבֵ ְת ּבְ
ָ�ִמים ָנַסע. ַהִהיא ׁשַ  רּפָ ְס ִמ  ּפְ ַלִים ְלַמַ�ן ר"ּדָ ּכְ  ְירּוׁשָ
ת ית ּוְבִנּיַ ה תֶס נֶ ַהכְּ ־ּבֵ ְרּבָ יַ�  ַדְרּכוֹ בְּ . ַהח&  ִלְקִהּלֹות ִהּגִ

ֶהן, ְרחֹוקֹות תוֹ יּ ִד הוּ יְ  יָמן יְיהּוֵד  תְקִהלַּ  ּבָ  ֲ�ֵליֶהם, ּתֵ
ַתב ְרָסם ִסְפרוֹ  ֶאת ּכָ יר ֶאֶבן" ַהְמפ&  מּוָבאֹות ּבוֹ ", ַסּפִ

ּיֹות ֹסֶרת ַ�ל ְמַ�ְנְינֹות ֵ�ד& ל היָק ִת וָּ ַה  ַהּמָ  יְיהּוֵד  ׁשֶ
יָמן  ָהִראׁשֹון ָהָיה הּוא. יָה ֶת יכוֹ לִ ֲה וַ  יָה גֶ ָה נְ ִמ , ּתֵ

ֵהִבין יבּות ֶאת ׁשֶ ִניָזה ֲחׁשִ  יוָת בוֹ ְק ִע בְ וּ , יתיִר ִה ּקָ ַה  ַהּגְ
ים יםיִ וּ לּ גִ  ְלַפְרֵסם חֹוְקִרים ֵהֵחּלוּ   יבֵ ְת ִמכִּ  ַמְרִעיׁשִ

ְמְצאוּ  ְדמֹוִניםַהּקַ  ּנִ ְגִניָזה ׁשֶ ְחׁשֶ , זוֹ  ּבִ ּנֶ ִניָזהֶבת לַ ׁשֶ  ּגְ
 ֶאת ִלְראֹות ָזָכה ָיָמיו ברֹ ֲ� בַּ . עֹוָלםבָּ  ַהֲחׁשּוָבה

ת ל יםנִ מוֹ ֲה ַה  ֲ�ִלּיַ יָמן יְיהּוֵד  ׁשֶ ָרֵאל ְלֶאֶרץ ּתֵ  ִיׂשְ
ַנת ׁשְ  ָ�ֶליָה  תוֹ ָ� ּפָ ׁשְ ַה ׁשֶ , בּ "ַמ ְר ּתַ  -  ר"ָמ ָת בְ  הֶל ֱ� ֶא  ּבִ
דֹוָלה ָהְיָתה אֹוָתם. ּגְ כּוַנת ֹוֵררִהְתגּ  ָיִמים ּבְ ׁשְ  ֵמָאה ּבִ

ָסמּוךְ  ָ�ִריםׁשְ  ַ�ר ּבְ ֶוךְ  ְלׁשַ ְקָרא ַהּתָ ּנִ , מוֹ ׁשְ ־ַ�ל ׁשֶ
םבְּ  רַט ְפ נִ  םְוׁשָ  ִנים ִניַח ֵה וְ  טֹוב ׁשֵ ְלִמיֵדי ּבָ   . ֲחָכִמים ּתַ

  
", דרשו חז"ל באבות, ִּפי ָהָאתֹון־ֶאתה' ַוִּיְפַּתח על הפסוק "

כי פי האתון הוא אחד מעשרה דברים שנבראו בערב 
שבת בין השמשות. ומפרש הרע"ב, שאז נגזר על האתון 
שבעתיד שתפתח את פיה, והתוספות יו"ט הסביר את 

ייתכן לומר שהאתון עצמה נבראה בין  דבריו, שלא
כך. וכך משמע גם מדברי ־השמשות וחיתה זמן רב כל

רבנו בחיי, שדיבור האתון הוא שנברא בין השמשות ולא 
האתון עצמה, וכן מובא במחזור ויטרי. אולם היעב"ץ 
ב"לחם שמים" תמה על דברי התויו"ט מדוע לא ייתכן 

י גם הפרות שהאתון היתה בחיים מבריאת העולם, והר
שהנשיאים נידבו חיו עד שהקריבו אותם בבית המקדש, 
קרוב לחמש מאות שנה, וכן מצינו את שיטת רבי מאיר 
במדרש שהפרות עדיין חיות וקיימות עד היום, ולכן 
אפשר לומר שהאתון עצמה נבראה בערב שבת בין 
השמשות וחייתה עד זמן בלעם. וכדברים אלו משמע גם 

, שהחמור שאברהם אבינו נטל עמו מפרקי דרבי אליעזר
לעקידת יצחק, הוא החמור בן האתון של בלעם, והוא 
החמור שרכב עליו משה בבואו למצרים ועליו הרכיב את 
אשתו ואת בניו, והוא החמור שעתיד מלך המשיח לרכוב 

ַעִיר ־ֲחמֹור ְוַעל־ָעִני ְוֹרֵכב ַעלעליו, כמו שנאמר בזכריה: "
בן האתון. ופירש שם הרד"ל, שאם  ", דהיינוֲאתֹנֹות־ֶּבן

החמור הוא בנה של האתון, הרי שהיא עצמה בוודאי 
נבראה ממש בערב שבת בין השמשות, והיתה בחיים 
אלפי שנים, והחמור בנה חי עד ביאת המשיח בקרוב. 

כך, שאברהם מסר את ־ובמדרש תלפיות מוסיף על
 שיוכל לחזרצחק ליעקב, ויעקב ללוי יהחמור ליצחק, ו

אחר הגרנות למעשר, ולוי לקהת, וקהת לעמרם, ועמרם 
נתנו למשה. גם על בעלי חיים נוספים נאמר שחיו שנים 
רבות, ביניהם עוף החול שלא אכל מעץ הדעת והתברך 

ידי נח ־שיחיה אלף שנה, והוא האורשינה שהתברך על
לאחר שחס עליו ולא דרש את מזונו, וכן אילו של אברהם 

שבת בין השמשות, וכתב היעב"ץ  שנברא אף הוא בערב
  שלא הזקין בכל אותן שנים, כדי שלא ייפסל מחמת זקנה. 

  

ַ�ת  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות

  הערוך שבביתכם.  בתשולחן הש -' 'שבת טיש", בעזרת ה' יתברך, ניתנת לכם בזאת האפשרות לפרסם בו את תמונת השבת טישלקראת הוצאת הכרך השלישי של " לקוראים הנכבדים!
  " ומחדירה אווירה קדושה של שבת קודש באלפי בתים בישראל. יש לצלם את התמונה שבת טיששל "הספרים הקודמים רבים מהקוראים נהנים לראות את תמונת שולחן השבת שלהם, מפארת את 

  "שבת טיש" על השולחן. ויה"ר שנזכה בקרוב ל"יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים". יספר ון, לתמונות בהן יופיע. תינתן עדיפות כמובgmail.com 5806777@:, ולשגר אלינו בדוא"ללרוחב של שולחן השבת

 



 

 

ָרֵאל־ְולֹא ִיׂשְ   ֶקֶסם ּבְ

ְלִמיד ְפָלג םָחכָ  ּתַ י ָהָיה מ& ר ַרּבִ ִהְתגּ , ךְ וּ ּבָ ַאַחת ֹוֵררׁשֶ מּוכֹות ִריםָ� ֶה  ּבְ ִצלּ  ףֵפ וֹ ּת ְס ִה וְ , יִד אלַ לְ  ַהּסְ ל וֹ ּבְ  ׁשֶ
ַ�ל ְנָיא ּבַ י, ַהּתַ ֵניאֹור ַרּבִ נֹוָתיו. יִד אִמלַּ  ַזְלָמן ׁשְ ׁשְ י בׁשַ יָ , ּוָאיוִנׂשּ  רְלַאַח  תָהִראׁשֹונוֹ  ּבִ רּוךְ  ַרּבִ  ַהּתֹוָרה־ַ�ל ּבָ
הּוא, ָהֲ�בֹוָדה־ְוַ�ל ׁשֶ ַהְתָמָדה ֹוָרהּת בַּ  עֹוֵסק ּכְ ל ֹותדָר ְט  ְללֹא ּבְ ְרָנָסה ׁשֶ ְלַח  ַ�ל ָהָיה ָסמּוךְ  ןכֵּ ׁשֶ , ּפַ  ןׁש&

ָהָיה חֹוְתנוֹ  ַ�ל ׁשֶ ַמךְ  ְוהּוא, תֹכלֶ יְ  ּבַ א. ָחָבהְר ְוַה  בֹודכָ בְּ  ּבוֹ  ּתָ ל ֶאּלָ ְלּגַ ּגַ עֹוָלם הּוא חֹוֵזר ׁשֶ  ַאַחת־ּוְבַבת, ּבָ
ֲ�ָמדוֹ  חֹוְתנוֹ  ָיַרד ֲחָתנוֹ  ִלְתֹמךְ  ָרהצָ ְק  ָהְיָתה ְוָידוֹ  ִמּמַ  ךְ וּ רבָּ  יַרבִּ  ץלַ ֱא נֶ  ּוְבַצַ�ר ֵאבכְ בִּ . וֹ ּת ְח ּפַ ִמׁשְ  ּוְבֵני ּבַ

וּ  ֶאל ְוָלֵצאת, ָאהַהְלוָ בְּ  ָמעֹות ְמַ�ט ִלּטֹל, וֹ תָר ָמ גְּ  ֶאת רגֹּ ְס לִ  ֵדי קַהׁשּ  תלַ כָּ לְ כַ לְ  ְמַ�ט ְלַהְרִויַח  ְלַנּסֹות ּכְ
ֵני יתוֹ ־ּבְ ִמים. ּבֵ ּיָ ין ּבַ ּבֵ י ָיָצא, ֲ�ֶצֶרתלַ  ַסחּפֶ  ׁשֶ רּוךְ  ַרּבִ יתוֹ  ּבָ דֹול ִרידַהיָּ  ֶאל ִמּבֵ ם ַהּגָ ִהְתַקּיֵ ִעיר ׁשֶ דֹוָלה ּבָ , ַהּגְ
ֶה , ָיִמים רִמְסּפַ  םׁשָ  ָההְוׁשָ   ׁשּובלָ  ְוִהְתּכֹוֵנן, ֲ�ֵיָפהלַ  ַ�ד ֶ�ְגָלתוֹ  ַ�ל ִהְטִעין אֹוָתן, ׁשֹונֹות ְסחֹורֹות ָרַכׁש  םּבָ

ִמים. ְלֵביתוֹ  ב&  ַחג ֶ�ֶרב יֵמ יְ  ַהּיָ ָ ה ךְ וּ רבָּ  יְוַרבִּ , עֹותַהׁשּ ֲחָזָרה וֹ ְרכּ ּדַ  ֶאת עֹוׂשֶ א, ְלֵביתוֹ  ּבַ ֶרךְ  ֶאּלָ ַהּדֶ  ׁשֶ
ּדָ ־ַ�ל רֵת יָ  ִהְתָאְרָכה ַ�ר ְצמוֹ ַ�  ֶאת ָמָצא ַהַחג ּוְבֶ�ֶרב, הַהּמִ ּיַ מּוךְ  ּבַ ב. יִד אלַ לְ  ַהּסָ י יֹוׁשֵ רּוךְ  ַרּבִ  ַ�ל ּבָ
ְבּתוֹ  ל ְוִלּבוֹ , ֶמְרּכַ עֹוָלם ֲאִני ֵהיָכן. "ּמוֹ ִע ־ּבַ ַאל"? ּבָ ְמִח  ַהַחג ֶאת גגֹּ ַלְח  ָהִייִתי ָרִגיל ֲהֵרי, "ְצמוֹ ַ�  ֶאת ׁשָ תּבִ  ּצַ

ה, דֹוׁש ַהּקָ  יְוַרבִּ  ימֹוִר  ִעְניְ  יאִר וָּ צַ  ַ�ד ֲאִני ּוַ� קׁשָ  ְוַ�ּתָ ְרָנָסה ינֵ ּבְ י ַ�ד, ּוְמָלאָכה ּפַ ְפׁשִ ּנַ ה ׁשֶ ". לכֹּ  ֵאין ְיֵבׁשָ
ל ַהְחָלָטהבְּ  ק, ֶרַגע ׁשֶ י ִזּנֵ רּוךְ  ַרּבִ ְבּתוֹ  ּבָ ְרּכַ ווֹ  יֵמֲאחֹוֵר  ֶהְפֵקר אֹוָתּה  הֹוִתיר, ִמּמֶ  ָהֲ�ָיָרה ֶאל ָלרּוץ ְוֵהֵחל, ּגֵ
יַ�  ֵאֶליָה , הכָ מוּ ּסְ ַה  יִד אלַ  ת ִלְזַמן ָסמּוךְ  ִהּגִ ִפּלַ ֵליל ִמְנָחה ּתְ ְנסוֹ  ִעם. ַהַחג ׁש ִהְתַקּדֵ  ּבְ יט, ִהּכָ  וֹ בּ ַר  ּבוֹ  ִהּבִ

ַ�ל ְנָיא ּבַ ד, ֶרַגעלְ  ַהּתַ ָניו ְלֶאָחד ָאַמר ּוִמּיָ ע: "ִמּבָ ַא , ְלךָ  ּדַ ַ�ל ָחִסיד הּוא ֶזה ֵרךְ בְ ׁשֶ  ׁש ֶפ נֶ  תִסירוּ ְמ  ּבַ
ל ׁש ־ׁשֶ ָבָריו". ַמּמָ ל ּדְ י ׁשֶ יה ׁשֶ ָא ָר  ןכֵּ ׁשֶ , ֶלאֶפ לְ  ִלְבנוֹ  לוֹ  ָהיוּ  ָהַרּבִ יַ�  ֶהָחִסיד ִעם חׂשֹוַח  לֹא ללָ כְּ  ָהַרּבִ ִהּגִ  ׁשֶ
ה ֶזה י ֵאֶצל ְלִהְתַ�ְנֵין ֶהְחִליט ָהִעְנָין ֶאת ְלָבֵרר ּוְכֵדי, ַ�ּתָ רּוךְ  ַרּבִ ֵ�ל ָתיווֹ רוֹ ק ַ�ל ּבָ ִסירוֹ  ְוִהְתּפַ   . ְפׁשוֹ נַ  תִמּמְ

מֹוָצֵאי י ִנְכַנס, ַהַחג ּבְ ֵרד ךְ וּ רבָּ  ַרּבִ ַ�ל הַנֲ�נָ  ְמָחתוֹ ּוְלׂשִ , ַרּבוֹ ֵמ  ְלִהּפָ ְנָיא ּבַ ע: "לוֹ  ְוָאַמר ַהּתַ י, ְלךָ  ּדַ  ּכִ
ְמָצא ךָ  ָלהגָ ָהֲ�  ֶאת ּתִ ּלְ חֹוָרה ְוָכל ַהּסּוִסים ִעם ׁשֶ ". הָמ אוּ ְמ  ּנוּ ִמּמֶ  דַק ְפ נִ  ְולֹא םנָ וֹ ְמכ ַ�ל עֹוְמִדים, ַהּסְ
ַמח י ׂשָ ְלִאית ַהַהְבָטָחה עַמ ׁשֵ לְ  ךְ וּ רבָּ  ַרּבִ ל ַהּפִ י ּוָמָצא, וֹ בּ ַר  ׁשֶ ר תַ� ׁשְ  ּכִ טַֹח  ִהיא ּכֹש2ֶ ר תֵא  ִלׁשְ  ֲאׁשֶ

י. "ִלּבוֹ ־ַ�ל ְרִחי־ַ�לבְּ  ֲאִני ּוַ� קׁשָ ! ַרּבִ ֵטל ַוֲאִני, ּוַפְרָנָסה ָלאָכהְמ בִּ  יאִר וָּ צַ  ַ�ד ּכָ  יֹוִתיְה בִּ  ַוֲ�בֹוָדה ִמּתֹוָרה ּבָ
ְחָיה־ַ�ל ָטרּוד ָלה־ְוַ�ל ַהּמִ ְלּכָ יט". ַהּכַ י ּבוֹ  ִהּבִ ַמע ַלֲ�ָצִתי לוּ : "ְוָאַמר ָהַרּבִ ׁשְ  ש2ִלְרכֹּ  יךָ ֶק ָס ֲ� ֵמ  ְלךָ  ַדלֲח , ּתִ

יָּ  ְסחֹוָרה ִע  ְוִלְמּכֹר ִרידּבַ ַחת. ךָ ְר יּבְ ְנּדַ  רכֹ ֲח וַ  ֵצא, זֹאת ּתַ ָרִכים קּפ& רוּ  םְוׁשָ , ֶאָחד ּדְ ֵני ִיְמּכְ יְתךָ  ּבְ  ףָר ׂשָ ־ןייֵ  ּבֵ
ִבים ָלעֹוְבִרים ה, ְוׁשָ ְמנּוַחת ּתֹוָרה ְוִלְלֹמד ְלָוהׁשַ בְּ  ביׁשֵ לֵ  ּתּוַכל ְוַאּתָ י ָיָצא". ַ�תַהּדַ  ּבִ ֵמ  ךְ וּ רבָּ  ַרּבִ  ְוטֹוב ַח ׂשָ

ה, יאִד ִמלַּ  ֵלב ְצָ�  וֹ ְרכּ ּדַ  ֶאת ְוָ�ׂשָ קֹום ֶאל ְמִהיִרים ִדיםּבִ ֶ�ֶרב ְוַהּסּוִסים ָלהגָ ָהֲ�  ֶאת ַאֲחָריו הֹוִתיר וֹ בּ  ַהּמָ  ּבְ
י יֵר בְ ִד כְ וּ . ַהַחג ן ָהַרּבִ י, ָהָיה ּכֵ ר, םנָ וֹ ְמכ ַ�ל עֹוְמִדים ַהּסּוִסים ִעם ָלהגָ ָהֲ�  ֶאת ָמָצא ךְ רוּ בָּ  ְוַרּבִ ֲאׁשֶ ל ּכַ  ּכָ

חֹוָרה ָרַכׁש  הבָּ ַר ָה  ַהּסְ ָדִמים ׁשֶ וּ  יםבִּ ר& ְמ  ּבְ ׁשּ ִנים יםמּוָכנִ , קּבַ ּמָ אֹוָתם. רֹוןְס ֶח  ׁשּום ְללֹא לוֹ  ּוְמז&  ְרָגִעים ּבְ
ַרבִּ  ר ָ�ַמד, ָלהגָ ָהֲ�  ֶאל ִהְתָקֵרב ךְ וּ רבָּ  יׁשֶ ִני רבֶ ֵ� ָה  ִמן דבָּ כְ נִ  ׂשַ ֵ א, ַהׁשּ ּלֵ  מּוָסהֲ�  ָלהגָ ֲ�  ִלְראֹות ְוִהְתּפַ

ּה  עֹוֶמֶדת, חֹוָרהְס בִּ  ֵא  ְלַבּדָ ֶרךְ  םּבְ ָ�ִלים ְללֹא, ַהּדֶ ִהְתָקֵרב .ּבְ ׁשֶ י ּכְ רּוךְ  ַרּבִ  ֶאְצלוֹ  ִהְתַ�ְנֵין, ָלהגָ ָהֲ�  ֶאל ּבָ
 ַ יַצד רַהׂשּ ַה , ׁשֹוֵמר ְללֹא ָלהגָ ָהֲ�  ֶאת הֹוִתיר ּכֵ הּוְכׁשֶ ר ּלָ י, לוֹ  ִסּפֵ ךְ  עֹוֶמֶדת ָלהגָ ָהֲ�  ּכִ ָבר ּכָ ה ּכְ לֹש2ָ  ָיִמים ׁשְ

יְנַתִים ֵאַרע לֹא הָמ וּ אּוְמ , ְרצּוִפים ּתֹוֵמ , ּבֵ ְבָ�ַתִים םִהׁשְ י ֲאִני רֹוֶאה. "ׁשִ ר ִאיׁש  ּכִ ה ָיׁשָ  ֲאִני רֹוֶצה ְוָלֵכן, ַאּתָ
יַ�  ק יִת לוּ ֲ� בַ בְּ . ִאיתָד כְּ  ְסָקהִע  ְלךָ  ְלַהּצִ ְנּדָ דֹול ּפ& עֹוֵמד ּגָ הבָּ  ׁשֶ ּזָ דֹוָלה ֲאח& י ַהּגְ ּלִ א, ׁשֶ ּלֹא ֶאּלָ  ַ�ד ָמָצאִתי ׁשֶ

ירְלַה  ֲאִני לכוֹ יָ  לוֹ  ןיָמ ֵה ְמ  ָאָדם ּכֹה יַ� . אֹותוֹ  ְחּכִ י רכֹּ ְח לַ , ְלךָ  ֵאפֹוא ֲאִני ַמּצִ ּנִ ק ֶאת ִמּמֶ ְנּדָ  ִלי םלֵּ ּוְלׁשַ  ַהּפ&
ָנה יִמּדֵ  ם ְסכּום ׁשָ ּיָ ם ְמס& ְסּכָ י ָרָאה". ּומ& רּוךְ  ַרּבִ י, תוֹ יָא לִ ְפ לִ  ּבָ ְרָכתוֹ  ּכִ ל ּבִ י ׁשֶ  ְוִגיִדים עֹור קֹוֶרֶמת ָהַרּבִ

ְמִהירּות דוּ , ַמְדִהיָמה ּבִ יַ�  ִמּיָ א, תוֹ ָמ כָּ ְס ַה  ֶאת ִהּבִ יר ֶאּלָ ִהְסּבִ י ׁשֶ ה לוֹ  ֵאין ּכִ ֶסף ַ�ּתָ ן ּכֶ ּמָ ת ְמז& ל  ִלְרִכיׁשַ ּכָ
ים ְדָרׁשִ ִלים ַהּנִ ק ְלַהֲ�ָמַדת ַהּכֵ ְנּדָ ר ַאךְ , וֹ לּ ּתִ ־ַ�ל ַהּפ& ַ ְעּתוֹ  ֶאת יַח נִ ְלָה  ִמֵהר ַהׂשּ י, לוֹ  ְוהֹוִדיַ�  ּדַ ל ּכִ  ּכָ

ְה  ַההֹוָצאֹות ל ְלָהִסיר ְוָ�ָליו, נוֹ וֹ בּ ׁשְ ֶח  ַ�ל ֶייָנהּתִ ָאָגה ּכָ   .ִעְנָיןבָּ  ּדְ

ק אֹודֹות ְמַ�ט ְלָבֵרר הּוִדיַהיְּ  ֵהֵחל ַאךְ  ְנּדָ ע ַהּפ& ּצַ ה& ֵרר תוֹ ּוְלֶחְרּדָ , ַלֲחִכיָרה לוֹ  ׁשֶ י ,ִהְתּבָ קֹום ּכִ  בוּ זָ�  ַהּמָ
ָבר ֶזה ֶ�ְטיוֹ , ִמּכְ ל ּבְ ף ׁשֶ ֵ דֹול ְמַכׁשּ ְת  ּגָ ּמִ ִקְרַבת ֹוֵררגּ ׁשֶ ק ֶאל ָמקֹום ּבְ ְנּדָ ְמָאה ּכֹחֹות ּוְבֶאְמָצעּות, ַהּפ&  ַהּט&

ּלוֹ  ּוף ְקָלָלה ילִט ֵה  ׁשֶ קֹום ַ�ל ְוִכׁשּ ִלימוּ  לֹא ַהּקֹוְדִמים יםִר כְ חוֹ ַה  ְוָכל, ַהּמָ ָנָתם ֶאת ִהׁשְ . ַלןִלצְּ  ַרְחָמָנא, ׁשְ
ה ִחּלָ י ִנְבַהל ּתְ רּוךְ  ַרּבִ ן רְלַאַח  אּוָלם, ְמַ�ט ּבָ ֵ  ִמּכֵ ִפים ִמְתָיֵרא ֵאיִני: "ְוָאַמר תִהְתַ�ׁשּ ׁשָ י, ֵמַהּכְ  נוּ ַרבֵּ  ֲהֵרי ּכִ

דֹוׁש  ה ַהּקָ ְרֵנס ָ�ַלי ִצּוָ ךְ  ְלִהְתּפַ ֵכן ְולֹא, ִמּכָ ֵצא ִיּתָ ּתֵ י ֵהֵחל, ְוָאְמָנם". ָרָ�הָה  ֵמִאּתוֹ  ׁשֶ  ְלַהְפִעיל ךְ וּ רבָּ  ַרּבִ
קֹום ֶאת ָרכָ  הָא ָר וְ , ַהּמָ ָידוֹ  הָ�לָ  רָקצָ  ְזַמן ּתֹוךְ . ֲ�ָמלוֹ בַּ  הּבְ ה ְלַבַ�ל םלֵּ ְלׁשַ  ּבְ ּזָ ֵמי ֶאת ָהֲאח&  ַהֲחִכיָרה ּדְ

ָנִת ַה  ְ קֹום ֶאת ִהְרִחיב ִחיםָהְרוָ  ְוִעם, םייִּ ׁשּ ר ְללֹא ְללוֹ כְ ְוׁשִ  ַהּמָ ים רּפַ ְס ִמ  רְלַאַח , אּוָלם. ֶהּכֵ י ֵהֵחל ֳחָדׁשִ  ַרּבִ
רּוךְ  ה חּוׁש לָ  ּבָ ְלׁשָ גּופוֹ  מּוָזָרה ח& ְבָרה תוֹ לָ ֲח ּוַמ , ּבְ ְמַ�ט ַ�ד ָ�ָליו ּגָ ּכִ ַרְגָליו ָלֶלֶכת ָהָיה לוֹ ָיכ לֹא ׁשֶ . ּבְ

ֹכחֹוָתיו י הָ�לָ  ָהַאֲחרֹוִנים ּבְ רּוךְ  ַרּבִ ְבּתוֹ  ַ�ל ּבָ יַ� וְ , יאִד לַ לְ  וֹ בּ ַר  לֶא  ְוָנַסע, ֶמְרּכַ ֶ�ֶרב ֵאָליו ִהּגִ בַּ  ּבְ  ֹקֶדׁש ־תׁשַ
ָר  לָ  תׁשַ ּפָ ל רוֹ ְק בָ בְּ . קּבָ ת יֹום ׁשֶ ּבָ ַ ַ�ל הלָ ָ� , ַהׁשּ ְנָיא ּבַ ּתֹוָרה ִלְקרֹא ַהּתַ יַ� , גוֹ ָה נְ ִמ כְּ  ּבַ ִהּגִ ת ּוְכׁשֶ י ַלֲ�ִלּיַ  ֲחִמיׁשִ

י ֵהֵחל. ֹוָרהּת לַ  תַלֲ�לוֹ  ךְ וּ רבָּ  יְלַרבִּ  ָקָרא קֹול ִלְקרֹא ָהַרּבִ דֹול ּבְ יַ� , ּגָ ִהּגִ י: "סּוקּפָ לַ  ּוְכׁשֶ ַיֲ�ֹקב ׁש ַנַח ־לֹא ּכִ  ּבְ
ָרֵאל ֶקֶסם־ְולֹא ִיׂשְ יד ַנֲ�ׂשוּ  ּוָפָניו ְמֹאד ִהְתַלֵהב", ּבְ ַלּפִ סּוק ֶאת לַפ ְוכָ  ְוָחַזר, ֵאׁש  ּכְ ָ�ִמים ַהּפָ . רּפָ ְס ִמ  ּפְ

י ָחׁש  ְלֶרַגע ֵמֶרַגע רּוךְ  ַרּבִ י ּבָ ְכַנס, ִריאבְ ּוַמ  הֹוֵלךְ  הּוא ּכִ ּנִ ֵרד ּוְכׁשֶ י ְלִהּפָ מֹוצָ  ֵמָהַרּבִ ת ֵאיּבְ ּבָ יעוֹ , ׁשַ ַ�ל ִהְרּגִ  ּבַ
ְנָיא בֶּ  ָגהָא ּדְ  רֵס ָה : "ְוָאַמר ַהּתַ י, ךָ ִמּלִ ֶ�ְזַרת ּכִ ם ּבְ ֵ ַר  ַהׁשּ ׁשּוב ךְ ִיְתּבָ  ַ�לְוׁשּוב  ׁשּוב ְוָחַזר", ִלְבִריאּוְתךָ  ּתָ
סּוק י" ַהּפָ ַיֲ�ֹקב ׁש ַח נַ ־לֹא ּכִ ב". ּבְ ָ ׁשּ ׁשֶ י ּכְ רּוךְ  ַרּבִ ָפר ְיהּוֵדי הוּ מוּ ּדְ ִק , ְלֵביתוֹ  ּבָ רוּ  ַהּכְ ׁשּות לוֹ  ְוִסּפְ ִהְתַרּגְ  ַ�ל ּבְ
ֶות ְתא ַהּמָ נָּ  ִמיוֹ ַהּפִ ף ַ�ל תַח ׁשֶ ֵ יתוֹ  ּוְבֵני ַהְמַכׁשּ ָהל ִמּתֹוךְ  אְבדוּ ּיֹ וַ , ּבֵ ָבר ֵאַרע ָמַתי. "ַהּקָ י ִהְתַ�ְנֵין"? ַהּדָ  ַרּבִ
רּוךְ  א ְולֹא, ּבָ ּלֵ ֹמַ�  ִהְתּפַ י, ִלׁשְ ָבר ּכִ בַּ  ֵאַרע ַהּדָ ׁשַ ּבֶֹקר ׁש ֶד קֹ ־תּבְ ָ�ה, ּבַ ׁשָ ָ�ָלה ּבְ ַלאִדי ֹוָרהּת לַ  ׁשֶ �            .ּבְ

  
 
 

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

ְצָרִים מֹוִציָאם ֵאל  ֲהַגם, הֹוִציָאם ְולֹא מֹוִציָאם ָאַמר -  ִמּמִ
ַרזַּ  ַא  ָאְמרוּ  ל"ׁשֶ יקּדְ ַמע ּפִ אן ְוהֹוִכיחוּ , ַמׁשְ , ִמּכָ
י־ַ&ל־ַאף ַמע יֹוֵתר ֵכן־ּפִ  אֹוֵמר ָהָיה ִאם ,ָ&ָבר ְלׁשֹון ַמׁשְ

ֶרךְ ־ַ&ל ְוִנְרֶאה. הֹוִציָאם ָכל, ל"זַ  אֹוְמָרם ּדֶ ב ָודֹור ּדֹור ּבְ  ַחּיָ
ִאּלוּ  ַ&ְצמוֹ  ֶאת ִלְראֹות ָאָדם ְצָרִים ָיָצא הּוא ּכְ ן־ַ&ל .ִמּמִ  ּכֵ

ִניִמּיּות יֹוְדֵ&י ָאְמרוּ  י ,ַהּתֹוָרה ּפְ ל ּכִ ַסח ֵליל ּכָ ְרִרים ּפֶ  ִמְתּבָ
ה ּכֹחֹות ָ ׁשּ ד, ה ַהּקְ ִלּפָ ַ&ם ְונֹוָסִפים ֵמַהּקְ ֵני ּבְ ָרֵאל ּבְ  ְוִהיא ,ִיׂשְ

ִחיָנה ל ַ&ְצָמּה  ַהּבְ  ֵאל אֹוְמרוֹ  ְוהּוא, ִמְצַרִים ְיִציַאת ׁשֶ
י, מֹוִציָאם א ְלַבד ִראׁשֹוָנה ְיִציָאה לֹא ּכִ ָכל ֶאּלָ ָנה ּבְ  ׁשָ

ָנה ר מֹוִציָאם ְוׁשָ ְזּכָ ּנִ תֹוֲ�ֹפת ְרֵאם לוֹ  ַטַ&ם ְוָנַתן, ּכַ רּוׁש , ּכְ  ּפֵ
י ק מֹוִסיף ה' ּכִ  ָלרֹוְממּות ֵקץ ְוֵאין ְלרֹוְמָמם אֹוָתם ּוְמַחּזֵ

ר ב ֲאׁשֶ ֵדר ַ&ד ֲ&ֵליֶהם ה' ָחׁשַ ּלֹא ּגָ ֵאר ׁשֶ ָ ֲ&רֶֹבת ׁשּום ִיׁשּ  ּתַ
הבַּ  ָהַרע ָ ׁשּ ד, י לֹא אֹוְמרוֹ  ְוהּוא, ּקְ ַיֲ�ֹקב־ּכִ  ָרַמז ,ַנַחׁש ּבְ

חּוׁש  ִלְבִחיַנת ם ,ַהּנִ ִחיָנה ּגַ ְקֵראת ַלּבְ הּוא ָנָחׁש  ַהּנִ  רֹאׁש  ׁשֶ
ה ִלּפָ ע מ"ס ַהּקְ ְקָרא ָהָרׁשָ ָ&ֵקר ,ָנָחׁש  ַהּנִ ֵאר ְולֹא ּתֵ ָ  ִיׁשּ

ּנוּ  ַיֲ&ֹקב ִמּמֶ ֶרךְ ־ַ&ל, ּבְ ְמָאה ַח רוּ  ְוֶאת אֹוְמרוֹ  ּדֶ  ַאֲ&ִביר ַהּט,
ִחיַנת הּוא ֶקֶסם־ְולֹא, ָהָאֶרץ ִמן ְמָאה ּבְ ה ט, ה ְלַמּטָ ּנָ , ִמּמֶ

ָרֵאל ִיְהיוּ  ְוָאז ָגֵדר ִיׂשְ ֵלמּות ּבְ ֲ&ָלה ׁשְ  ַמֲ&ָלָתם ְוִתְהֶיה ַהּמַ
ְלָאִכים ִמן יֹוֵתר ַמר ַמה ְוהּוא, ַהּמַ ּגָ ֶ ֵ�ת ֹאֶמר ׁשּ  ֵיָאֵמר ּכָ

ְלָאִכים ל"ַרזַּ  ְמרוּ ְוָא  ְוגֹו' ְלַיֲ�ֹקב ַהּמַ ֲאלוּ  ׁשֶ ָרֵאל ִיׁשְ  ְלִיׂשְ
ַ&ל ַמה   :ֵאל ּפָ

רּוׁש  -  ֹאְיָביו הֵר יְ  ְואֹוְמרוֹ , ִעירְוׂשֵ  םוֹ דֱא  ּפֵ רּוׁש , ׁשָ ּלֹא ּפֵ  ׁשֶ
בָּ  ְהֶיה ְולֹא עֹוד ֶנהּתִ קּוָמה ָלֶהם ּתִ ָאר ּתְ ׁשְ ּמֹות ּכִ ְחיוּ  ָהא, ּיִ  ׁשֶ
ֵהם ְלִפי ַטַ&ם ְוָנַתן, ָאמּורּכָ  םֶה ֵמ  ָרֵאל אֹוְיֵבי ׁשֶ   ְוכֹו':  ִיׂשְ

ָרֵאל רּוׁש  -  ִילָח  העֹׂשֶ  ְוִיׂשְ ֶאְמָצעּות ,ּפֵ  םוֹ דֱא  ִאּבּוד ּבְ
ָאר ֵני ּוׁשְ ת ּבְ ָרֵאל ַיֲ&ׂשוּ  ,ׁשֵ רּוׁש . ִילָח  ִיׂשְ ר ,ּפֵ ַלע ֲאׁשֶ  ּבָ

ָאר מ"ס ים ּוׁשְ יו עוֹ ְל בִּ  יֹוִציאוּ  ָהַ&ּמִ יצוֹ  ּוְלִפי, ִמּפִ ּנִ  ֵציׁשֶ
ד, ַה  ָ ּקְ ְכָלִכים ֵהם הׁשּ ֵהם ְמל, ׁשֶ ה ּתֹוְך  ּכְ ִלּפָ ֵהם ַהּקְ  ּוְכׁשֶ

ְרִרים ה ְויֹוְצִאים ִמְתּבָ ּנָ ה ָאַמר ֶזהָל  ,ִנְתָקִנים ֵהם ִמּמֶ  עֹׂשֶ
ּקּון ׁשֹוןְל  ִילָח  ר ַחִילַל  ּתִ ֶהם ַ& וּ לבָּ  ָהָיה ֲאׁשֶ  :ּבָ

  
  

בי"א בתמוז תרפ"ז אחר הצהריים, אירעה רעידת 
ה בארץ ישראל, שפגעה בירושלים, יריחו, אדמה קש

רמלה, טבריה ושכם. מאות ערבים נהרגו ברעידה 
ובתים רבים נהרסו, אולם מעם ישראל לא נפקד 
איש בדרך נס. כמה בתי כנסת עתיקים בעיר 
העתיקה נפגעו כתוצאה מהרעש, ביניהם בית 
הכנסת העתיק דחסידי קארלין, ובבית הכנסת 

רסה את בימת העץ של החורבה נפלה הנברשת וה
  בית הכנסת, שהוחלפה בעקבות זאת בבימת שיש.  

�  

בי"א בתמוז תרצ"ה, נפטר אלפרד דרייפוס, הקצין 
הצרפתי היהודי, שהואשם בבגידה על לא עוול 
בכפו, מתוך אנטישמיות ושנאת ישראל. דרייפוס 
נולד באלזס שבצרפת כצאצא למשפחת טריווש 

"י הקדוש. המיוחסת כצאצאים ישירים של רש
לאחר שמכתב סודי נמצא לגרמניה שהיתה אז 
בעימות עם צרפת, הוטלה האשמה על דרייפוס 
היהודי, ולאחר משפט שקרי הורשע ונדון למאסר 
עולם ולגירוש ל'אי השדים'. המשפט וגזר הדין, 
גררו עמם גל של אנטישמיות בצרפת כולה. לאחר 
מספר שנים, פרסם הסופר הצרפתי אמיל זולא 

ב גלוי תחת הכותרת "אני מאשים", ובו האשים מכת
את שופטיו של דרייפוס בהטלת אשמת שווא על 
הקצין היהודי. לאחר משפט נוסף שנערך לדרייפוס, 
הוקל עונשו, ובעקבות ערעור שהגיש דרייפוס 

  לאחר כחמש שנים, הוכרז כי הוא חף מכל פשע. 
�  

בי"ב בתמוז שנת ה'ק"ח, נפטר רבנו יעקב בעל 
ם, בנו של הרא"ש. מגדולי הדור היה, אולם חי הטורי

בדחקות כפי שכתב שבספרו ש"כמוני היום שיש לי 
מעט משלי ואינו מספיק לי וצריך אני לאחרים, אם 
אני בכלל עשה שבתך חול". לא ידוע בבירור היכן 

  נפטר, ויש אומרים שעלה בערוב ימיו לארץ ישראל.
�'  

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ

 

ִניֵני ים ראוֹ  ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

 
סּוק ֶאת ּדֹוֵרׁש  ָהָיה ְזִמירִמּקוֹ  ְיֶחְזֵקאלי בִּ ַר  הּפָ בַּ  ַהּפָ ּלֹו לֹא ִתְרֶאהֶאֶפס ָקֵצה: "ָרׁשָ בָּ ", ּו ִתְרֶאה ְוכ& ׁש  קלָ ׁשֶ ּקֵ  ּבִ

ְלָ�ם יט ִמּבִ בִּ  רֹונֹותֶחְס בַּ  ַרק ְלַהּבִ ָרֵאל םַ�  הֵצ ְק ׁשֶ ַ�ם 'וֹ לּ 'כ& בְּ  ְולֹא, ִיׂשְ ָרֵאל ּבְ ְכָללּותוֹ  ִיׂשְ ְרחוֹ ־ַ�לבְּ  אּוָלם, ּבִ  אבֵּ נַ ְת ִה  ּכָ
ַיֲ�ֹקב ְולֹא־לֹא: "ְוָאַמר יט ָאֶון ּבְ ָרֵאל־ִהּבִ ִיׂשְ ם. ָת כוּ זְ בִּ  ךְ ּפֵ ַה יד לְ ִמ ּתָ  יךְ ִר ָצ ן וְ רוֹ ְס ֶח ם וְ ם מוּ ֶה ין בָּ ֵא ", ׁשֶ ָרָאה ָ�ָמל ּבְ

י ַדְלָיה ַרּבִ ּמְ , אֹוֵמר ָהָיה יץינִ לִּ ִמ  ּגְ יַח ׁשֶ ד ָ�ִתיד נוּ ֵק ְד צִ  ׁשִ ָרֵאל םַ�  ַ�ל ְזכּות ְלַלּמֵ ִעים ַ�ל ַוֲאִפּלוּ , ִיׂשְ שׂ  ָהְרׁשָ  ְיַחּפֵ
ֵהם לֹוַמר יִקים ׁשֶ בֹוא ַהּטֹוב ְמִליַצת ּוִבְזכּות, ַצּדִ ה ּתָ ּלָ א& יק: "ךְ כָּ  לֹוַמר ָהָיה ְוָרִגיל. ַהּגְ ִעים אֹוֵהב ָקָטן ַצּדִ  ְרׁשָ

ים יק אּוָלם, ְקַטּנִ דֹול ַצּדִ ִעים ֲאִפּלוּ  אֹוֵהב ּגָ דֹוִלים ְרׁשָ יַח ְמ  ְוִאּלוּ , ּגְ ד אֹוֵהב ִיְהֶיה נוּ ֵק ְד צִ  ׁשִ  ַ�ל ֲאִפּלוּ  ְזכּות ּוְמַלּמֵ
ִעים מּוִרים ְרׁשָ ם ְלזִמבֶּ  ד"יִר ֲה ּמַ ַה  אֹוֵמר ָהָיה ְוָכךְ  ".ּגְ ׁשֵ י ִביוָא  ּבְ ַ�  ַרּבִ ַה , ְיהֹוׁש& בָּ ׁשֶ ַחר ה"ּקָ  ִלְהיֹות ךְ נוֹ ֲח  ְלָאךְ ּמַ בַּ  ּבָ
ָרֵאל ַ�ל טֹוב ַמְמִליץ ֵני, ִיׂשְ ה ָהָיה ֲחנֹוךְ ׁשֶ  ִמּפְ ִחּלָ ל ְצרוֹ יִ  ֶאת ְוָיַדע הזֶּ ַה ם ָל עוֹ בָּ  ָאָדם ּתְ ְסיֹונֹות ְוֶאת ָהָאָדם ׁשֶ  ַהּנִ

ֶזה ַמְלָאךְ  ְוַרק, ָ�ָליו ָהעֹוְבִרים ִהְתַנּסָ  ּכָ ה ָלֵכן ֹקֶדם הׁשֶ עֹוָלם ַהּזֶ ָרֵאל ַ�ל טֹוב ְלַהְמִליץ לוֹ ָיכהּוא , ּבָ  ׁשּום ְולֹא, ִיׂשְ
ָהָיה ַאֵחר ַמְלָאךְ  ה ׁשֶ ִחּלָ   .ַמהוּ  ָאָדם ָיַדע ְולֹא ַמְלָאךְ  ִמּתְ

�  
ת ָרֵאל תבַ ֲה ַא  ִמּדַ ל ַ�ל טֹוב ְלַהְמִליץ ְוָהָרצֹון ִיׂשְ ֶמְרכַּ  יוּ ָה , ֶאָחד ּכָ יו זּבְ י לׁשֶ  ַחּיָ ְלז ַאֲהרֹן ַרּבִ  לוֹ  ּדֹוֶמה ָהָיה ְולֹא, ִמּבֶ

ד יוצָּ ַמ ֲא ַמ בְּ  ל ַ�ל ְזכּות ְלַלּמֵ ן ּכָ ָרֵאל־ּבֶ ר ִיׂשְ ֲאׁשֶ ַ�ם. הּוא ּבַ י ןטוֹ ְס וֹ בּ ִמ  ר"ָהַאְדמוֹ  ֵאָליו ִנְכַנס ּפַ ִוי קִיְצָח  ֵלִוי ַרּבִ  ַהּלֵ
י, הּוְרִויץ ָהַרּבִ מוֹ  לוֹ ָא ׁשְ  ּוְכׁשֶ ם עַמ ׁשֵ לְ ". עאׁשֶ ׁשָ  ָרהׂשָ  ןבֶּ  קִיְצָח  ֵלִוי ִמיׁשְ : "ָאַמרוְ  הַנֲ�נָ  ִלׁשְ ֵ  ֶאת ָדהָ� ְר  הזָ ֲח ָא , ַהׁשּ

י ׁשּות ּוִמּתֹוךְ , ַאֲהרֹן ַרּבִ ַאל ִהְתַרּגְ מוֹ  ׁשּוב ׁשָ א. ִלׁשְ ּלֵ ֵהִבין ַ�ד, ָהִעְנָין רׁשֶ ְלֵפ  ַח ֵר וֹ ָהא ִהְתּפַ י ׁשֶ ל תוֹ וּ ׁש גְּ ַר ְת ִה  ּכִ  ׁשֶ
י ְלז ָהַרּבִ ךְ  נֹוַבַ�ת ִמּבֶ ְ , ִמּכָ ׁשּ ִדּיּוק ֵזִהים ִאּמוֹ  םְוׁשֵ  מוֹ ׁשֶ מוֹ  ּבְ ל ִלׁשְ ל םָר גוֹ נֵ ָס  ׁשֶ ָרֵאל־ׁשֶ י, ִיׂשְ  ָרהׂשָ  ןבֶּ  קִיְצָח  ֵלִוי ַרּבִ

ְדָרָכיו, ביְטׁשוֹ ְרּדִ ִמבֶּ  עאׁשֶ ׁשָ  ּבִ ַבק ׁשֶ ַסע תוֹ ּלָ ִס ְמ בִ וּ  ּדָ ל ּפָ ָרֵאל ַ�ל טֹוב ְלַהְמִליץ, ָיָמיו־ּכָ יםּמְ ׁשַ ַהְמ  ַחדַא . ִיׂשְ ֶבְלז ׁשִ , ּבְ
ַכי ר' ִהְפִליג ׁש ּמָ ׁשַ  ָמְרּדְ ִניםבְּ  ׁשֶ ּנּוי ָזָכה, ׁשָ יִהּנֹם 'לְט מוֹ  'ר' ַהּמּוָזר ַלּכִ ה. ׁש'ּמָ ׁשַ ־ּגֵ ן ִנְקָרא ְוָלּמָ ֵני? ּכֵ ְרׁשּותוֹ  ִמּפְ ּבִ  ׁשֶ

חֹות ָהיוּ  ֲחַצר ִדיםֲאָח  ַלֲארֹונֹות ַמְפּתְ ָהָיה ֵנרֹות ֶהֱחִזיק םֵמֶה  ּוְבֶאָחד, ַהּקֶֹדׁש  ּבַ ית ְללֹוְמֵדי קלֵּ ַח ְמ  ׁשֶ ְדָרׁש ־ּבֵ . ַהּמִ
ר ֲאׁשֶ ם אֹותוֹ  ׁשֹוֲאִלים ָהיוּ  ּכַ חֹות ררוֹ צְ בִּ  ַמֲחִזיק הּוא הּוא ָמה ְלׁשֵ דֹול ַמְפּתְ יב, ּגָ י, קחוֹ ׂשְ  ֶדֶרךְ בְּ  ֵהׁשִ חֹותְפ ַהּמַ  ּכִ  ּתְ

ַ  ֵהם יִהּנֹם ֵריֲ� ִמׁשּ ַ�ְרֵבי ֹוֵתַח ּפ  הּוא ְואֹוָתם ַהּגֵ מֹוָצָאם םָר גְ סוֹ וְ , ּומֹוֲ�ִדים תתוֹ בָּ ׁשַ  ּבְ  ִמי ֶאת ּומֹוִציא ַמְכִניס ְוהּוא, ּבְ
הּוא ׁשּוָבתוֹ . םְלׁשָ  רֹוֶצה ׁשֶ ַחתַהְמבַ  ּתְ ל ּדַ ית יֵא בָּ  ברֶ ֶק בְּ  ִהּתּול ְמעֹוֶרֶרת ָהְיָתה ׁש ּמֵ ׁשַ ַהְמ  ׁשֶ ְדָרׁש  ּבֵ  אּוָלם, ַהּמִ
ֶלא הְלַמְרבֵּ  דוֹ  ַהּפֶ ּבְ ְלז ד"יִר ֲה ּמַ ַה  ּכִ מֹות ַ�ל ֶאְצלוֹ  ִמְתַ�ְנֵין ָהָיה ְוִלְפָ�ִמים, ִמּבֶ ל ְנׁשָ  ֲ�ַדִין יםִה וֹ ׁש  ִאם יםִר ָט ְפ נִ  ׁשֶ

ָבר אוֹ  םׁשָ  ָכא ֵמֵ�ֶמק ְוָיְצאוּ  םָת ָמ ׁשְ נִ  ְלִזּכּוךְ  ָזכוּ  ּכְ ים .ַהּבָ  מֹותְנׁשָ  'ְלהֹוִציא' ׁש ּמֵ ׁשַ ֵמַהְמ  ּדֹוֵרׁש  ַאף ָהָיה ְלִעּתִ
אֹול תוֹ יּ נִ מוֹ לְ ּפַ  ְ ּיֹות ִמׁשּ ְחּתִ ַח  ָהָיה ְוהּוא, ּתַ ךְ ־ַ�ל ּמוֹ ִע  ִמְתַוּכֵ י ֵהִבינוּ  ַהֲחִסיִדים. ּכָ ָבִרים ּכִ ים ּדְ ּקִ לּוִיים ֲ�מ&  ּתְ
ל יוָת יחוֹ ׂשִ בְּ  י ׁשֶ נוֹ  ְוִאּלוּ , ָהַרּבִ י ּבְ ְלז ַאֲהרֹן ַרּבִ ָאִביו, אֹוֵמר ָהָיה ִמּבֶ ב ׁשֶ ׁש ַהְמ  ֶאת ִחּבֵ ּמֵ ֵני 'לְט מוֹ  ר' ׁשַ ה ִמּפְ ּמָ  ּכַ

ָהיוּ  טֹובֹות ַמֲ�לֹות ֵני ׁשֶ . לוֹ  ׁשֶ ית, ִמּפְ ְלִמיד ָהָיהֵראׁשִ ָ�  םָחכָ  ּתַ ִצְנָ�ה ֹוָרהּת בַּ  קַס ׁשֶ יר ּבְ  ַמֲ�לֹוָתיו ֶאת ְוִהְסּתִ
ִרּיֹות ָכל ָלַמד, ֵמַהּבְ מֹוָנה יֹום ּבְ ר־ׁשְ ְרֵקי ָ�ׂשָ ָניֹות ּפִ ה־ַ�לבְּ  םאֹוָת  עַד יָ וְ  ִמׁשְ ית ְללֹוְמֵדי ֵנרֹות קלֵּ ְלַח  ַהגנָ , ּפֶ  ּבֵ
ְדָרׁש  א ַהּמִ ֶנֱאָמנּות ּוִמּלֵ ְפִקידוֹ  ֶאת ּבְ ַ�ל היָ ָה ף ַא וְ , ּתַ דֹול ֶחֶסד ּבַ ִהיא לוֹ  ָהְיָתה ִויָקָרה ְיֵתָרה הַמֲ�לָ  אּוָלם. ּגָ  ׁשֶ
ן ֲחׁשּוָבה ּלָ ָהָיה, ִמּכ& ִמיד ׁשֶ ל ַ�ל טֹוב ַמְמִליץ ּתָ ָרֵאל ֶאָחד ּכָ ׂשְ ַ�ם ּוְבָכל. ָ�ָליו ְזכּות ִלּמּוד רַאַח  ְוָתר ִמּיִ ָהָיה ּפַ  ׁשֶ
יַצד ׁשֹוֵמַ�  ִליִלית םָת גוּ ֲה נַ ְת ִה  ַ�ל יַרבִּ לָ  ִריםּפְ ַס ְמ  ּכֵ ְ ל ַהׁשּ ׁש  היָ ָה , ְיהּוִדים ׁשֶ י ְמַבּקֵ ּלֹא ֵמָהַרּבִ ל ׁשֶ ָבִרים ֶאת ְלַקּבֵ  ַהּדְ
ְבחוֹ  רּפֵ ַס ְמ  ְוָהָיה ׁשִ ל ּבְ כּוָנה לְגלָ ּובִ , ָאָדם תוֹ אוֹ  ׁשֶ ל זוֹ  ּתְ ּגֵ ּסִ י בוֹ ָה ֲא , ְלַ�ְצמוֹ  ׁשֶ דוֹ  ְמֹאד ָהַרּבִ יֹוֶתֶרת ְוִכּבְ בֹוד ּבְ   . ַהּכָ
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י יְלץ הוּ ִליָּ ֵא  ְנָחסיּפִ  ַרּבִ ן, ִמּפִ ל דוֹ יְלִמ ְוַת  ָאִחיו־ּבֶ  ׁשֶ

יַהִחדּ  ד היָ ָה , מ"יִר ָה  ּוׁשֵ ל־ַ�ל ְזכּות ְמַלּמֵ  ָאָדם־ּכָ
ְזכּותוֹ  ךְ ַהּפֵ ּוְמ  ַ�ם. ּבִ , אָק נְ בֶּ וּ דּ  ַלֲ�ָיָרה ָנַסע ּפַ

יעוֹ ּוְבַה  ה ָרָאה ּגִ ּלָ דֹוָלה ֲהמ& ְרחֹוב ּגְ י ּבָ  ָהָראׁשִ
ִרּיֹות ִחים עֹוְמִדים ְוַהּבְ ַלַהט ּוִמְתַוּכְ יעוּ . ּבְ  ִהּגִ
ָבִרים י, ְלָאְזָניו ַהּדְ ֵני ֶאָחד ֶ�ֶלם ּכִ  ָיתֹום, ָהֲ�ָיָרה ִמּבְ

ן רֹב, רְוִחגֵּ  ִמְסּכֵ ּמֵ ה יוָת אוֹ ָל ּתְ  ׁשֶ ׁשָ ּבְ ּתַ  ָ�ָליו ִהׁשְ
ְעּתוֹ  ַלט ְולֹא ְקָצתִמ בְּ  ּדַ יו ׁשָ ַמֲ�ׂשָ ְגנֵ  סּפַ ִנְת , ּבְ  ַבתּבִ
ת ָממֹון ּפַ ֵבית ָקהָד ַהּצְ  ִמּק& ּבְ ֶנֶסת־ׁשֶ לוּ . ַהּכְ  ִהְתַנּפְ
ה ָ�ָליו ּמָ יֵמַא  ּכַ קֹום ְנׁשֵ  תֶנֱאָמנוֹ  ַמּכֹות הוּ וּ כּ ִה , ַהּמָ
י ָ�ַמד. ָהֲ�ָיָרה ִמן ְרׁשוֹ גָ ְל  ָ�ָליו ְוִנְמנוּ   עׁשֶ ְט ינְ ּפִ  ַרּבִ
ִקְרבּ  רִנְכַמ  ְוִלּבוֹ  ִעיר הְלַמְרֵא  וֹ ּבְ ן ַהּצָ ְסּכֵ , ַהּמִ

ָ�ַמד קֹום ֶאת בזֹ ֲ� לַ  בְוֵסַר  תוֹ נוּ ׁשָ ְק ַ� בְּ  ׁשֶ ׁש . ַהּמָ  ִנּגַ
ים רֹאׁש  לֶא א פוֹ ֵא  ּכִ  ַהִאם: "בֵא כְ בִּ  לוֹ ָא ׁשְ וּ  ַהּמַ

ַ�ם ָהִייָת  יט? "ָיתֹום ֶ�ֶלם ּפַ ְפִליָאה ָהִאיׁש  ּבוֹ  ִהּבִ  ּבִ
יב ר. "ִליָלהׁשְ בִּ  ְוֵהׁשִ יב ְוׁשּוב"? ָהִייָת  ְוִחּגֵ  ֵהׁשִ
ִליָלה ָהִאיׁש  ׁשְ ַ�ם ּתָ בְ ַ� ָר וְ , "ּבִ ". לֹא"? "ְלֶלֶחם ּפַ

ְכּתָ  ְוַהִאם" יךָ  ִהְתַהּלַ ַחּיֶ ִית ּוְללֹא ִחּנּוךְ  ְללֹא ּבְ  ּבַ
ם"? ַחם ּגַ ו ּוְכׁשֶ יב ַ�ְכׁשָ ִליָלה ִאיׁש ָה  ֵהׁשִ ׁשְ , ּבִ

י ָ�ָליו ִעיםְר ִה  קֹולוֹ  עׁשֶ ְט ינְ ּפִ  ַרּבִ ךְ ־ִאם: "ְוָאַמר ּבְ , ּכָ
ךָ  ךָ ֲא ָל ְמ  ֵאיךְ  תֹום ֶאת ָלדּון ִלּבְ ן ַהּיָ ְסּכֵ ז ַהּמִ ? ַהּלָ

דּון ל'ַא ׁשֶ  ָקְבעוּ  ל"ֲחזַ  ַוֲהֵרי  ַ�ד ֵבְרךָ ֲח ־ֶאת ּתָ
יַ�  ּגִ ּתַ   ". ִלְמקֹומֹו' ׁשֶ

�  
ַנת ׁשְ ְלטֹונֹות ילוּ ִט ֵה , ו"תרנ ּבִ זֵ  רּוְסָיה ׁשִ ה ָרהּגְ ִדיָנה ְיהּוֵדי ַ�ל ָקׁשָ לוּ , ַהּמְ ְגּבְ גּוִרים ְמקֹומֹות ְוה& ִרים ַהּמְ ּתָ . ָלֶהם ַהּמ&
ר ִעּקָ ל וּ ִנְצַטוּ , ּבְ יָרה מֹוְסְקָבה ְיהּוֵדי ּכָ א, ֵהִעיר ֶאת בזֹ ֲ� לַ  ַהּבִ ן־ִאם ֶאּלָ ימוּ  ּכֵ ר ַיְסּכִ ם ַ�ל ְלַוּתֵ אֹוָתם .ְרכּוׁשָ , ָיִמים ּבְ

מֹוְסְקָבה ְיהּוִדים ְמַ�ט לֹא ִנְמְצאוּ  ָהיוּ  ּבְ ָכל אּוָלם, תתוֹ בָּ ׁשַ  ְלֵליְמַח  ְוָהיוּ  ֹותצְ ּוִמ  ִמּתֹוָרה ְרחֹוִקים ׁשֶ  ִנְמָצא לֹא זֹאת ּבְ
ֶהם ים ֶאָחד ְיהּוִדי ֲאִפּלוּ  ּבָ ִהְסּכִ תוֹ ־ֶאת ְלָהִמיר ׁשֶ ם, ּדָ ּלָ ְפרּוטֹות ֶהםֵסיכְ נִ  ֶאת ָמְכרוּ  ְוכ&  מֹוְסְקָבה ֶאת ְוָ�ְזבוּ , ֹותְמַ�ּט  ּבִ

ֵאִרית ׁשְ ם ּבִ ים ץֵפ ָח "ֶה  ָהָיה. ְרכּוׁשָ ד" ַחּיִ ֵאין אֹוֵמר ְוָהָיה ֲ�ֵליֶהם ְזכּות ְמַלּמֵ ֵני, ֵאּלוּ  ְיהּוִדים ְלַהְרִחיק ׁשֶ ֵהם ִמּפְ  ׁשֶ
ׁשוּ  ם ִקּדְ ל־ֶאת ְוִהְפִקירוּ  ִיםַמ ׁשָ  ׁשֵ ם־ּכָ ֵדי ְרכּוׁשָ ּלֹא ּכְ ָתם ֶאת ְלָהִמיר ׁשֶ ֶהם ַהּיֹוֶקֶדת ָהֱאמּוָנה לֶד גֹּ ִמ , ּדָ ּבָ   .ׁשֶ

  

ם ִמי ַקּיֵ ּמְ ַ�ְצמוֹ  ׁשֶ ֱאַמ  ֶאת ּבְ יט־לֹא: "רַהּנֶ ַיֲ�ֹקב ָאֶון ִהּבִ ָרֵאל ָ�ָמל ָרָאה־ְולֹא ּבְ ִיׂשְ שׂ  ְוֵאינוֹ ", ּבְ ָרֵאל םַ�  יְטֵא ֶח  רַאַח  ְמַחּפֵ א, ִיׂשְ ְזכּוָתם ךְ ַהּפֵ ְמ  ֶאּלָ    ּבִ
שׂ  ל ַ�ל טֹוב ּוְמַחּפֵ ָרֵאל ֶאָחד ּכָ ׂשְ י ֶאְצלוֹ  הּוא ןּמָ ִס , ִמּיִ יֶּ  -" ּבוֹ  ֶמֶלךְ  ּוְתרּוַ�ת ִעּמוֹ  ֱאלָֹקיו 'ה" ּכִ  רבי לוי יצחק מבארדיטשוב)(. ָ�ָליו 'ה ּומֹוָרא ַמִיםׁשָ  ִיְרַאת ּבוֹ  ׁש ׁשֶ

  
ִעיר ית ָהָיה ַאַחת ּבְ ֶנֶסת ּבֵ ה, ןָיׁשָ  ּכְ י ְוַכּמָ ָהל ֵמָראׁשֵ  ַהּקָ

יו ִלְבנֹות ֶהְחִליטוּ  ְחּתָ נְ  ּתַ יָון. ְמֹפָאר ָיןּבִ ַההֹוָצאֹות ִמּכֵ  ׁשֶ
ְנָין ַמדֳ� ָה , ַרּבֹות ָהיוּ  ַמ  ַהּבִ ּכוֹ ּכְ ל סֹופוֹ ּבְ . ַהְלָואֹותַל  ןׁשְ  ׁשֶ

ָבר ם ַהחֹוב ְו  ּדָ ּלַ ְנָיןלֹא ׁש% יֵדי ְחַלטנֶ  ַהּבִ ְלִוים ּבִ , ַהּמַ
ה ִהּלָ ית ְללֹא נֹוְתָרה ְוַהּקְ ֶנֶסת ּבֵ ָלל ּכְ  ָהַרב ָאַמר. ּכְ

ְכֵאב ל, ָאְמרוּ  ל"ֲחזַ " :ּבִ ּכָ ָרכֹות ׁשֶ ל ַהּבְ ְלָ�  ׁשֶ  ָחְזרוּ  םּבִ
י חּוץ, ְקָלָלהִל  ּתֵ ּטֹבּו ֹאָהֶליָך ־ַמה' סּוקּפָ ּבַ  ֹותְכֵנִסיּ  ִמּבָ

ָרֵאל ֹנֶתיָך ִיׂשְ ּכְ ם נוּ ֵת ּלָ ִה ְק ּבִ  אּוָלם. 'ַיֲ�ֹקב ִמׁשְ ָבר ּגַ  ֶזה ּדָ
, ַיֲ�ֹקב' יָך ֶל ָה 'אֹ ְל  ָזִכינוּ  ֹקֶדם ןּכֵ ׁשֶ , ְקָלָלהִל  ָהַפְך 

ְבִחיַנת וֹו, ּב  ָוהְל ְוׁשַ  ֹאֶהל ּבִ ֹנֶתיָך 'ְל  ָהַפְכנוּ  ְוַ�ְכׁשָ ּכְ  ִמׁשְ
ָרֵאל ן">ִיׂשְ ּכָ ׁשְ ֶנֶסת ָהַפְך ִלְהיֹות ְממ% ית ַהּכְ ר ּבֵ ֲאׁשֶ   ', ּכַ

  

  

  

  
מּוָהה ָרהסוֹ ָמ  ֵסֶפר הּוְבָאה ּתְ ְנֵזי" ּבְ ָרֵאל ִמּגִ ָפ  ִיׂשְ " ִריזּבְ

נִּ  סׁשֶ ִו  ְדּפַ ַנת יָנהּבְ ׁשְ ֶזה, ד"נַ ְר ּתַ  ּבִ ׁשֹון ּבְ ל ןִסּמָ : "ַהּלָ  ׁשֶ
ֶרא ָבָלק ָהָאתֹון' 'ַוּתֵ יר, ּדְ ָרֵאל ־ָאז ָיׁשִ ה ּוְבֵני ִיׂשְ ֹמש)ֶ

יָרה ַהּזֹאת־ֶאת ִ ַנת ֶאת ַהְמָפֵרׁש  ָיַדע ְולֹא", ַהׁשּ ּוָ  ּכַ
ָבִרים ְתִמיָהה םיָר ִא ׁשְ ִה ְו  ַהּדְ ֵסֶפר ַאְך . ּבִ ַאת" ּבְ  ּפְ

ר ָמָצא" ָך ְד ׂשָ  רּור ֶהְסּבֵ לֹש) ןּכֵ ׁשֶ , ָכְך ְל  ּבָ ָ�ִמים ׁשָ  ּפְ
בוּ  בֹות ִנְכּתְ ֶרא ַהּתֵ ת ֶזה רַאַח  ֶזהּבָ  ָהָאתֹון ַוּתֵ ָפָרׁשַ  ּבְ

ֶפֶרק קָל ּבָ  ָפסּוק. ב"כ ּבְ ָאתֹון�  ג"כ ּבְ ֶרא ָהֽ  ַטֲ�ֵמי ַוּתֵ  ּבְ
א חנַּ מ%  ִליׁשָ ה ּתְ ָפסּוק, ְקַטּנָ וֹ  ה"כ ּבְ ָאת� ֶרא ָהֽ �  ןַוּתֵ

ַטֲ�ֵמי ָאתֹון�  ז"כ ּוְבָפסּוק, ְזָלאְוַא  ַקְדָמא ּבְ ֶרא ָהֽ �  ַוּתֵ
ַטֲ�ֵמי ְך ְה ַמ  ּבְ ָטאּפַ  ּפַ  ָקְבעוּ , ָכְך ְל  ןִסּמָ  ָלֵתת ּוְכֵדי. ׁשְ

ּמָ  סּוק ֶאת סֹוָרהּבַ ל " ַהּפָ ָרֵא� י ִיׂשְ ה� ּוְבֵנ� יר־ֹמׁשֶ ֽ ז ָיׁשִ ָא
ה ַהּזֹאת�  יָר� ִ ִדיּ  תמוֹ ָ� ְט ּמ% ׁשֶ ", ֶאת־ַהׁשּ  ֵסֶדר ְלִפי ּוקּבְ

בֹות. ֶזה ה�  ַהּתֵ יר־ֹמׁשֶ ֽ ז ָיׁשִ ַטֲ�ֵמי ָא א חנַּ מ%  ּבְ ִליׁשָ  ּתְ
ה בֹות, ְקַטּנָ ל  ַהּתֵ ָרֵא� י ִיׂשְ ַטֲ�ֵמיּוְבֵנ� , ְזָלאְוַא  ַקְדָמא ּבְ

בֹות ה ַהּזֹאת�  ְוַהּתֵ יָר� ִ ַטֲ�ֵמי ֶאת־ַהׁשּ ְך ְה ַמ  ּבְ ָטאּפַ  ּפַ   . ׁשְ

  
ף ֱאלֹ  ַֽחר־ַא יִק ַוּיִ ֽ ְך הּוא) ים& ּכִ   )  כב, כב( ־הֹוֵל

ַטֲ�ֵמי ֵני, לגֹּ ֶס  ַזְרָקא ּבְ ַה  ִמּפְ ּבָ ׁשֶ  ׁשּותְר  לוֹ  ָנַתן ה"ּקָ
ל ׁשּותְר  לוֹ  ָנַתן לֹא ֲאָבל ָלֶלֶכת  ַאף ָחָרה ְוָלֵכן, ְלַקּלֵ

ָרָאה ּבוֹ  ה' ׁשֶ הּוא ּכְ ׁש  ׁשֶ ַ�ם ִקְלָלתוֹ  ֶאת ִלְזֹרק ְמַבּקֵ  ּבְ
ה ּלָ ָרֵאל םַ� , ְסג% הוּ  ִיׂשְ הא ׁשֶ ּלָ ל ְסג% ים ִמּכָ . ָהַ�ּמִ

ְלָ�ם ָאַמר ּוְלַבּסֹוף א ֵביתֹו&  ּבִ ק ְמלֹ י ָבָל� ן־ִל� ִאם־ִיּתֶ
ֶסף ְוָזָהב)  בֹות תמוֹ ָ� ְט מ%  םׁשָ  ְוַגם, ּכֶ ַזְרָקא ַהּתֵ , לגֹּ ֶס  ּבְ

י ְלָ�  ּכִ ֵאין ֵהִבין םּבִ ֹכחוֹ  ׁשֶ  םַ�  ַ�ל ִקְלָלתוֹ  ֶאת ִלְזרֹק ּבְ
ה ּלָ א, ְסג% תוֹ ְסג%  ֶאת ִלְזרֹק ץַל ֱא נֶ  ְך ֶפ ְלֵה  ֶאּלָ ּלוֹ  ּלָ  הּוא, ׁשֶ
ֶסף ָהב ַהּכֶ ּלֹא ְוַהּזָ ָידוֹ  ָ�ָלה ׁשֶ ָלם. ּבְ   פרדס יוסף)( ְלַקּבְ

�  
ָאתֹון�  ֶרא ָהֽ    )  כב, כג( ַוּתֵ

ָ�ִמים ג' בֹות ֶנֶאְמרוּ  ּפְ ה, ֶזה רַאַח  ֶזהּבָ  ֵאּלוּ  ּתֵ ְתִחּלָ  ּבִ
ַטַ�ם תמוֹ ָ� ְט מ%  א ּבְ ִליׁשָ ה ּתְ ן רְלַאַח  ,ְקַטּנָ ַקְדָמא ִמּכֵ  ּבְ

ָטאּפַ  ְך ּפַ ְה ַמ ּבְ  ּוְלַבּסֹוף, ְזָלאְוַא  =  א"ַקְדָמ : ְך נָ ְוִסּמָ . ׁשְ
ה'ְק  נֹוָטִריקֹון ְך ְה 'ַמ , ָמא'ַקְד , ַטּנָ   קֹטרת סמים)(. תֹון'ָא , ּפַ

�  
י + ּבִ ה ִמּלִ ֹו ָרָ-, ֹות טֹוָב/ה א. ֲ-ׂש.   )  כד, יג( ַלֽ

ַבת ַטַ�ם ְטֶ�ֶמתמ%  טֹוָב/ה ּתֵ ה  ְוֵתַבת, ִבירּתְ  ּבְ ָרָ-,
ַטַ�ם אן ֵיׁש  זֶמ ֶר . חְתנָ ַא  ּבְ ל תוֹ עוּ ׁשְ ִר ְל  ּכָ ְלָ�ם ׁשֶ , ּבִ
ַ�ל ָרֵאל ַהּטֹוָבה ׁשֶ ה ְלִיׂשְ ַ�ל ָ�ׂשָ ְרחוֹ ־ּבַ בּור ּוְבֵלב ּכָ , ׁשָ
ַטַ�ם ְטֶ�ֶמתמ%  ִהיא ְוָלֵכן  ָרָ�הָה  ֶאת ְוִאּלוּ , ִבירּתְ  ּבְ

ָרֵאל ַא  הׂשָ ָ� , ְלִיׂשְ   מדרשו של שם)(. רּוַח  ַחתּוְבנַ ח ְתנָ ּבְ
�  

ָפ+ה ּגֵ ּמַ ים ּבַ ִת, ּו ַהּמֵ ְֽהי4   )  כה, ט( ַוּיִ

בֹות זּוגֹות א"יִמ  ֶאָחד פֹות ּתֵ ְתַחּלְ , ףֵק זָ ְל  ְרִביִעיֵמ  ַהּמִ
י ֹקַר  ּכִ ה םְטָ� מ%  חּבְ ָפ5 ּגֵ ּמַ ִתים� ּבַ ּו ַהּמֵ ְֽהי6     )המסורה( .ַוּיִ
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