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ָך ַיֲ�ֹקב ִעם י־ּכֹה ָאַמר ַ�ְבּדְ ְרּתִ   ) לב, ה( ָלָבן ּגַ

ִנית ל ָהַרּבָ י ׁשֶ ַ�ל אָד ְר יוֹ ְפ ִמ  טְר ַה נְ יְ ֵט ׁשְ  יֹוֵסף ַרּבִ ּתוֹ ", יֹוֵסף ןרוֹ כְ זִ ׁשּו"ת " ּבַ ל ּבִ  ׁשֶ
י ְרִלין מֹוִכיַח  בּ יְ לֵ  ַרּבִ ֶדת יתנִ ָמ כְ ַח  ָהְיָתה, ִמּבֶ ּמֶ ְבִקיאּוָתּה  ְונֹוְדָ�ה, ּוְמל" . ֹוָרהּת בַּ  ּבִ

ְסָפָריו ֵמִביא ּה לָ ְע בַּ  ה ּבִ ּמָ ְפָלִאים יָה ׁשֶ וּ דּ ִח ֵמ  ּכַ יר א"ַהִחיָד  ְוַאף, ַהּנִ  זֹאת ַמְזּכִ
ם"בְּ  דֹוִלים ׁשֵ ְמֶלֶצת ְלׁשֹונוֹ בִּ " ַהּגְ יםּדְ בַּ  יֹוֵסף' רֹון'ִזכְ  ְוָהַרב: "ְוכֹוֵתב ,ַהּנִ  רּוׁשִ

ִטים ֵהִביא ׁשָ ה־ִמן ׁש "ֵר ֵפ וּ , ּפְ ָ ִנית ָהִאׁשּ י ָהָיה ָאִחיָה ". ָהַרּבָ ְעָיה ַרּבִ יק ְיׁשַ  ּפִ
ְרִלין ּנֹוַדע, ּבֶ הֹוָספֹוָתיו ְל" ׁשֶ ַ  ָמֹסֶרתּבְ יר ְוהּוא", ס"ַהׁשּ ִסְפר ַמְזּכִ  ִחּדּוׁש  רבַ ּדְ  וֹ ּבְ

ְבֵרי ַ�ל הנָּ ּמֶ ִמ  ִ ַר  ּדִ י ןבָ לָ ־ִעם" ֶזה ָפסּוקבְּ  י"ׁשּ ְרּתִ יִתי לֹא": "ּגַ ר ַנֲ�ׂשֵ , ְוָחׁשּוב ׂשַ
א ַדאי ֵאיְנךָ . רגֵּ  ֶאּלָ ֹנא ּכְ , יָך'ֶח ַא לְ  ְגִביר הוֵ 'ֱה  ינִ כַ ְר בֵּ ׁשֶ  ָאִביךָ  תכוֹ ְר בִּ  ַ�ל אֹוִתי ִלׂשְ

ֲהֵרי ה ְוֹכה". יבִּ  ָמהִנְתַקיְּ  לֹא ׁשֶ ְרׁשָ ָמה לֹא: "יתנִ בָּ ַר ָה  ּפֵ י ִהְתַקּיְ ָרָכה ּבִ ל ַהּבְ  ׁשֶ
ַבת, יָך'ֶח ְלַא  ְגִביר הוֵ 'ֱה  י' ָמהִנְתַקיְּ  לֹא 'ר"ִביגְּ ' ּוִמּתֵ ה ְונֹוַתר, 'ּבִ ּנָ   "...'רגֵּ ' ַרק ִמּמֶ

�  

ת ֶזה היָ ָה  ָפָרׁשַ ַלחיִּ וַ  ּבְ ַתח ִעירבָּ  ׁשְ ְקָוה־ּפֶ ר, ּתִ ֲאׁשֶ חּוֵר  ֵמֲחׁשּוֵבי דָח ֶא  ּכַ  יּבַ
יַבת ִעיר 'אזָ ְמ לוֹ  ְיׁשִ ּבָ יָמה־ַ�ל הלָ ָ� , ׁשֶ ֶאָחד ַהּבִ י ּבְ ּתֵ ֶנֶסת ִמּבָ ֵדי, יםיִּ ִר זוֹ ֵא ָה  ַהּכְ  ּכְ
את ָבִרים ָלׂשֵ ִעְניַ  ּדְ ִמיַרת ןּבְ ת ׁשְ ּבָ ַמֲהלַ . ׁשַ ָבִרים ךְ ּבְ ְרׁשוּ  ל"ֲחזַ : "ָאַמר ַהּדְ  ּדָ

ְבֵרי־ֶאת ָאַמר ָאִבינוּ  ַיֲ�ֹקב ּדִ י' ןבָ לָ ־'ִעם וׂשָ ְלֵ�  ׁשֶ ְרּתִ ְריַ  -   ּגַ י ִמְצֹות ג"'ּתַ ַמְרּתִ , ׁשָ
י ְולֹא יו ָלַמְדּתִ ֲ�ׂשָ  ַיֲ�ֹקב ִאם ֲהֵרי, היָה ִמ ּתְ ַה  העֹולָ  ְוִלְכאֹוָרה. ָהָרִעים' ִמּמַ

ַמר ָאִבינוּ  ל־ַ�ל ׁשָ ְצֹות ּכָ ּלֹא ָ�ָליו ְולֹוַמר ְלהֹוִסיף ׁש יֵּ  הַמ , ַהּמִ יו ָלַמד ׁשֶ ֲ�ׂשָ  ִמּמַ
ל ָרִעיםָה  א? ןבָ לָ ־ׁשֶ ׁש  ֶאּלָ ּיֵ ָבִרים־ֶאת ׁש ְלָפֵר  ׁשֶ י, רּוׁש ּדְ ְך ֶר ֶד בְּ  ַהּדְ  ְלַיֲ�ֹקב ּכִ

ִביָ�ה ָהְיָתה ָאִבינוּ  ְצֹות־ֶאת םְלַקיֵּ  ןבָ לָּ ִמ  ַמדלָ  לֹא ַמּדּוַ� , ַ�ְצמוֹ ־ַ�ל ּתְ  ַהּמִ
ק ֵחׁשֶ דֹול ּבְ ִפי, ּגָ לָּ  ּכְ ה ןבָ ׁשֶ יו ֶאת ָ�ׂשָ ִסיּ ". תּיוּ ְוִח  ֶמֶרץ ֹוךְ ִמּת  ָהָרִעים ַמֲ�ׂשָ  ּוםּבְ

ה ָרׁשָ ׁש , ַהּדְ יַח  ִנּגַ ּגִ ׁשְ י ַהּמַ ִניֶצר ַהּכֵֹהן הוּ ִליָּ ֵא  ַרּבִ ב, ּדּוׁשְ ׁשַ ּיָ ין הּוא ַאף ׁשֶ  ּבֵ
ֱאָסִפים ָאְזנֵ  ְוָתָהה, ַהּנֶ חּור יּבְ ר ֵאיךְ : "ַהּבָ ן לֹוַמר ֶאְפׁשָ  ִחירבְּ , ָאִבינוּ  ַיֲ�ֹקב ַ�ל ּכֵ

הוּ  לוֹ  ָחֵסר ָהָיה יְוכִ ? ָהָאבֹות ֶ ֵלמּות ַמׁשּ ׁשְ ַיַחס הוָ צְ ַהּמִ  ּבִ י ְלָלָבן ּבְ ?! ָהֲאַרּמִ
ר ְוֵכיַצד ְכָלל ֶאְפׁשָ חּור ָנבֹוךְ "? ָ�ָליו רבֵּ ְלַד  ּבִ  ַהִאם: "ָאַמר ֶרַגע רְלַאַח  אּוָלם, ַהּבָ

יַח  ָמָצא, ֶזה טָר ּפְ ִמ  חּוץ ּגִ ׁשְ יב"? יִת ׁשָ ָר ְד בִּ  נֹוָסִפים ֶחְסרֹונֹות ַהּמַ יַח  ֵהׁשִ ּגִ ׁשְ  ַהּמַ
חּור, יָלהלִ ׁשְ בִּ  ם ְוַהּבָ ךְ ־ִאם. "ִלְרָוָחה ָנׁשַ ֵמ  ֲאִני, ּכָ ה ַח ׂשָ ּצֶ ּדְ  ְמֹאד ּוְמר"  יַר בָ ׁשֶ

ֵ�יֵני ֵחן ָמְצאוּ  יַח  ּבְ ּגִ ׁשְ י. ַהּמַ ר ּוְלַגּבֵ י ׁש וּ ַהּדְ ָאַמְרּתִ י לֹא, ָאִבינוּ  ַיֲ�ֹקב ַ�ל ׁשֶ ּבִ  ִמּלִ
ִדיִתי בָ ־ֶאת ּבָ א, רַהּדָ מוֹ  יוּתִ ְע ַמ ׁשְ  ֶאּלָ ים' ץֵפ 'ָח ֶה ֵמ  ינַ זְ ָא ־ּבְ י ֵ�תבְּ  ַחּיִ ַמְדּתִ ּלָ  ׁשֶ

ַרּדִ  ל"... יןּבְ י ִקּבֵ ָבִרים־ֶאת הוּ ִליָּ ֵא  ַרּבִ יךְ  ְלַ�ְצמוֹ  אּוָלם, ַהּדְ  ִלְתהֹות ִהְמׁשִ
אי ֲחׁשַ בָּ  ִחירבְּ , ָאִבינוּ  ַיֲ�ֹקב: "ּבַ ם, ןְניֵ ַ� ּוְמ "! ָאבֹותׁשֶ ּגַ י ׁשֶ א יָר ּפִ ׁשַ  ֵמִאיר ַרּבִ

ִליןִמּל"  ַרׁש , ּבְ ה ּדָ ָרׁשָ ִדְבֵרי זוֹ  ּדְ ִ ַר  ּבְ ִדּיּוק י"ׁשּ ִפי, ּבְ ל תוֹ ׁשָ ָר ּדְ  ּכְ ים ץֵפ ָח "ֶה  ׁשֶ   ". ַחּיִ
�  

ֵתר ַיֲ�ֹקב ְלַבּדֹו  ּוָ   ) לב, כה(ַוּיִ

ל ֵמֲחִסיָדיו דָח ֶא  יְז'ִניץ" ֱאִליֶ�ֶזר קׂשֶ ּמֶ ּדַ "ַה  ׁשֶ מוֹ , ִמּוִ ְ ׁשּ  ֲ�ֹקביַ  ר' ָהָיה ׁשֶ
ְמעֹונֹוִביץ יַ� , ׁשִ ַ�ם ִהּגִ ל ּה ָמ וּ צּ ִע בְּ  וֹ בּ ַר לְ  ּפַ ה ָהעֹוָלם ִמְלֶחֶמת ׁשֶ ִנּיָ ְ ר, ַהׁשּ  לוֹ  ְוִסּפֵ

ַצַ�ר י ּבְ ְרחוֹ ־ַ�לבְּ  ָבאצָּ לַ  סיַּ ּג"  הּוא ּכִ ַ�ד ּוְבעֹוד, ּכָ ה־ׁשֶ ֲ�בֹוָדה ָ�ַסק ַ�ּתָ ה ּבַ  ַקּלָ
ל ִלים ָמזֹון ֲהָכַנת ׁשֶ ָפ  ידוֹ בִ ֲ� ַה לְ  ֵהם יםְמַבְקׁשִ , ַלַחּיָ יַ� . ֶרךְ ּבְ ִהּגִ ׁשֶ י־ֶאל ּכְ , ָהַרּבִ

ב אוֹ צָ ְמ  ַחת יֹוׁשֵ ֲחֵצרוֹ  ִאיָלן ּתַ ְכִתיַבת ְועֹוֵסק ּבַ י ּבִ  ָאַמר", ָנאה ֵא ְר . "ּתֹוָרה ִחּדּוׁשֵ
ַמע ְלַאַחר לוֹ  ָ ׁשּ ָבָריו־ֶאת ׁשֶ ִדּיּוק, "ּדְ ה ּבְ ֵתר  סּוקּפָ בַּ  ֲאִני אֹוֵחז ַ�ּתָ ּוָ ַיֲ�ֹקב 'ַוּיִ

ךְ  אֹוְתךָ  ֲאִני ּוְמָבֵרךְ , ְלַבּדֹו' ּכָ ם ׁשֶ ךָ  ִיְתַקּיֵ ב". ּבְ ְפֵני ָהִאיׁש  ִהְתַיּצֵ  ָהרֹוֵפא ּבִ
ָבִאי ׁש  ְוהּוא, ַהּצְ ּקֵ ּנוּ  ּבִ ם ַ�ד ְלַבּדוֹ  דצַּ בַּ  דמֹ ֲ� לַ  ִמּמֶ ַסּיֵ ּיְ ָאר־ֶאת קּדֹ בְ לִ  ׁשֶ ְ . ַהׁשּ
ם ּיֵ ּסִ ׁשֶ ּום ֶהְחִליט, ּכְ י  ָמה־ִמׁשּ ִאירוֹ ', ְלקּוָיה תוֹ יָ� ִמ ׁשְ 'ּכִ ֲ�בֹוָדתוֹ  ְוִהׁשְ הּקַ ַה  ּבַ   .ּלָ

  
ַלח ַיֲ�ֹקב ַמְלָאִכים ְלָפָניו  ׁשְ ְמָפֵרׁש  - )לב, ד( ַוּיִ

ִ ַר  ׁש  ַמְלָאִכים, י"ׁשּ , ר'ְיָק  ילִ כְּ 'ַה  ְוָכַתב. ַמּמָ
ַר  ִ ׁשֶ ק י"ׁשּ ּיֵ ׁשֹון זֹאת ּדִ ַהּמֹוִפיַ�  ְלָפָניו ֵמַהּלָ
ֱאַמר, ַמְלָאךְ ־ַ�ל ּנֶ י ׁשֶ ןְוָלכֵ . ְלָפֶניךָ  יַמְלָאִכ  ֵיֵלךְ  ּכִ

ִ ַר  הֹוִסיף ָבה־ֶאת י"ׁשּ ׁש  ַהּתֵ ִהיא ַמּמָ ה ׁשֶ ִגיַמְטִרּיָ ּבְ
י  )נפלאות יעקב(. ְלָפֶניךָ  יַמְלָאִכ  ֵיֵלךְ  ּכִ

�  

ע , מּוָבא ְדָרׁש ּמִ בַּ  -  )לב, ז( ֵמאֹות ִאיׁש ִעּמוֹ ־ְוַאְרּבַ
 �ֵ ע ּמוֹ ִע  לַט נָ  וׂשָ ׁשֶ ָיסֹות יָראׁשֵ  ֵמאֹות ַאְרּבַ , ּגְ

ִלים ֵמאֹות עַאְרּבַ  יוּ ָה  םֶה ֵמ  ֶאָחד־ּוְלָכל .  ַחּיָ
ה ְוָקא ּמוֹ ִע  וׂשָ ֵ�  ַקחלָ  ְוָלּמָ ֵני? ֶזה רּפָ ְס ִמ  ּדַ ִמּפְ

ל הוּ נֵ ֲח ּמַ ׁשֶ  ים 16 ָמָנה ַיֲ�ֹקב ׁשֶ ַיֲ�ֹקב, ֲאָנׁשִ
ר־ְוַאַחד ָניו ָ�ׂשָ ע ִעם ּבָ יָון. יוָנׁשָ  ַאְרּבַ ּוִמּכֵ

ְבָטח ּמ" ּפֹל ַיֲ�ֹקב ָהָיה ׁשֶ ּיִ ּדוֹ  ׁשֶ ּוְרָבָבה ףֶאלֶ  ִמּצִ
ל ֲהֵרי, ִמיִמינוֹ  ּכָ יֵדי נֹוֶפֶלת ְרָבָבה ׁשֶ , ֶאָחד ָאָדם ּבִ
ים ֶאֶלף 160־ׁשֶ  ֵאפֹוא ְוִנְמָצא ל ָהֲאָנׁשִ וׂשָ ֵ�  ׁשֶ

לוּ  ים 16 ייֵד בִּ  ִיּפְ ל ָהֲאָנׁשִ אּוָלם. ַיֲ�ֹקב ַמֲחֶנה ׁשֶ
י ַיֲ�ֹקב ָאַמר ְוָלֵכן, ֲ�ֵליֶהם רֵת יָ  ָהָיה וׂשָ ֵ�  ֵראיָ  ּכִ
ׁש  הּוא ְצמוֹ ַ�  וֵמֵ�ׂשָ  ַרקׁשֶ , אֹותוֹ  ֹנִכיָא  חֹוׁשֵ

ֵני הּוא ִמּפְ ַיֲ�ֹקב ֶנֱ�ַנׁש  ְוָלֵכן, ַמֲחֵנהוּ ־ַ�ל רֵת יָ  ׁשֶ
יא ַ�ל ֶהְחּבִ יָנה־ֶאת ׁשֶ ָבה ּדִ ּתֵ ֲהֵרי, ּבַ ָהְיָתה ִאם ׁשֶ

ה רוֹ ּפָ ִמְס  ָהָיה ּמוֹ ִע   )אור תורה( .וֵמֵ�ׂשָ  רֵת וֹ י ַהְרּבֵ
�  

ו־ִאם הּו ־ֶאל ָיבֹוא ֵ�ׂשָ ֲחֶנה ָהַאַחת ְוִהּכָ -  )לב, ט(ַהּמַ
ַבת הוּ  ּתֵ ר ִנְקֵראת ְוִהּכָ ז לְ ְוָהפּוךְ  ָיׁשָ ִדְבֵרי, ְלַרּמֵ

ָאְמָרה ִרְבָקה ם לכַּ ׁשְ ֶא  ָלָמה ׁשֶ ֵניֶכם־ּגַ יֹום ׁשְ
ה ְוִאם, דָח ֶא  ו ַיּכֶ ם הּוא,  ָימּות - ַיֲ�ֹקבֶאת־ ֵ�ׂשָ ּגַ

ם הוּ  ְוִיְתַקּיֵ ִנים ְוִהּכָ  )קרית ארבע(. רחוֹ ָא וְ  ּפָ
�  

ין ־ַוּיֹאֶמר ֶאל ימּו ּבֵ ׂשִ ֲ�ָבָדיו ִעְברּו ְלָפַני ְוֶרַוח ּתָ
ה -  )לב, יז( ֵ�ֶדר ּוֵבין ֵ�ֶדר ִגיַמְטִרּיָ ְועֹוד 482 ּבְ

ִים ִמְניַ , 2,482=  ַאְלּפַ בֹות ןּכְ י ַהּתֵ ין ּכִ ל ּבֵ ֵ�ֶדר ּכָ
ַדַ�ת ּוָבאּמ כַּ , הּמָ ַא  2,000 ָהָיה  )מגדנות(. ְזֵקִנים ּבְ

�  

ּפֹל ַ�ל אָרו־ַוּיִ ם־ֶאת לּפֵ ּתַ  ִאם - )לג, ד( ַצּוָ וׂשָ ֵ�  ׁשֵ
ַבת  ַ�ל ל, ואָר ַצּוָ ּתֵ ַקּבֵ ה ּתְ יַמְטִרּיָ ִמְניַ , 679 ּגִ ןּכְ

בֹות ִדְבֵרי, ׁש יִ ׁשַ  הִנְהיָ  ַהּתֵ ִ ַר  ּכְ  )שם("י. ׁשּ
�  

ֵקהּו  ָ ׁשּ ד - )שם(ַוּיִ ּקָ ַבע ָ�ָליו ְמנ" ׁשֶ ּדֹות ּבְ י, ְנק" ּכִ
ֵ  וׂשָ ֵ�  ָ�ִמים ַבעׁשֶ  ְלַיֲ�ֹקב קִנׁשּ ֶנֶגד, ּפְ ַבעׁשֶ  ּכְ
ל תיוֹ וָ ֲח ּתַ ׁשְ ִה ַה  ו ַיֲ�ֹקב ׁשֶ  )אור משה(. ְלֵ�ׂשָ

�  

ֶבן לֹו  ּכָֹתה ַוּיִ , אֹוִתּיֹות ח"י -  )לג, יז(ְוַיֲ�ֹקב ָנַסע ס2
י ִ ַר כְּ  חֶֹדׁש  ח"י םׁשָ  ָההׁשָ  ּכִ ְדָרׁש.  י"ׁשּ ם ַהּמִ ׁשֵ ּבְ
, חֶֹדׁש  ב"י קַר  םׁשָ  ָההׁשָ  יֹוָנָתן ּוםְרגּ ּתַ  ַדַ�תלְ וּ 

ִמְניַ  ל ָהאֹוִתּיֹות ןּכְ ּכָֹתה ׁשֶ  )מגדנות(. ְוַיֲ�ֹקב ָנַסע ס2
�  

? )?( 

  זתשע"פרשת וישלח, י"ז בכסלו     
.  
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י ִריָת ִעם־ּכִ ים ַוּתּוָכל־ים ְוִעםִק ֱאלֹ ־ׂשָ   ֲאָנׁשִ

ל ְמעֹונוֹ ־לֶא  י ׁשֶ רֹוב ְיהּוִדים יםִר ֲה נוֹ  יוּ ָה , ןלַ יׁשְ ּמִ ֶר ּפְ ִמ  ֵמִאיר ַרּבִ אוּ , קחוֹ ּוֵמָר  ִמּקָ ּבָ יו ֵליָהנֹות ׁשֶ  ִמּזִ
ֵרךְ  ּתֹוָרתוֹ  יו ּוְלִהְתּבָ יָ�ה, ֶאָחד יֹום. ְוַרֲחִמים ְיׁשּוָ�ה רבַ ְד בִּ  ִמּפִ ה ֵאָליו ִהּגִ ָ  ֵמָהִעיר ֶנֶפׁש ־ַרתָמ  היָּ ִד הוּ יְ  ִאׁשּ

רֹוַמְנָיה ץאׁשָ  ּבְ ה ּוְבִפיָה , ׁשֶ ׁשָ ּקָ ֵרךְ  ּבַ ל ֶזַרעבְּ  ְלִהְתּבָ ָבר ןכֵּ ׁשֶ , ָמאיָּ ַק ־ׁשֶ ִנים ּכְ ּכֹות ׁשָ  ִמּיֹום ָ�ֶליָה  ָ�ְברוּ  ֲאר"
יַ�  לֹא ּוַמּדּוַ� . "ִניםְלבָ  ָזְכָתה לֹא ַוֲ�ַדִין, יָה ֶא וּ ׂשּ נִ  ְע  ִהּגִ ַמּה ? ְלָכאן ֵלךְ ּבַ י ּתָ ׁשּוָבה קֹוםְמ ּובִ , ָהַרּבִ ְרָצה, ּתְ  ּפָ

ה ָ ֲאָרה קֹוְדִרים ָבִעיםצְ בִּ . ַמר־ִכיבְ בִּ  ָהִאׁשּ ל הזָ לוֹ נְּ ַה  תוֹ גוּ ֲה נַ ְת ִה ־ֶאת ּתֵ ָאה אֹותוֹ , ּה לָ ְע בַּ ־ׁשֶ ָהָיה ָנׂשְ ׁשֶ  ּכְ
א ִמְסָחרוֹ  ְלֶרֶגל אּוָלם, ַמִיםׁשָ ־ִויֵרא ָהגּון ַאְבֵרךְ  ע ּבָ ַמּגָ ֶרךְ ־ֶאת ָזַנח ַאט־ְוַאט, םייִּ ִר כְ נָ  ִעם ּבְ  ְוֵהֵחל ַהּתֹוָרה ּדֶ
דֹוׁש ־ְלָכל  ְלַלְגֵלג ָקר ַהּקָ י־לֶא  ׁשּוִבי. "ְוַהּיָ י ָלּה  ָאַמר", ךְ ֵת ּבֵ י, "ָהַרּבִ ִאם, ֵלךְ ְלַבְע  ְוַצּוִ , ָבִניםבְּ  ץָחֵפ  הּוא ׁשֶ

ַ�ְצמוֹ  ָיבֹוא ׁשּוָבה עַמ ׁשֵ לְ ". םלוֹ ֲה  ּבְ ְרָצה ַהּתְ ה ּפָ ָ  ַוֲהֵרי? ךְ כָּ  לוֹ  לֹוַמר ּוַכלא ֵאיךְ : "ׁש ּדָ ח" ְמ  ִכיבְ בִּ  ָהִאׁשּ
ֵ�יָניו ֶאְהֶיה סלֶ ֶק וָ  קחוֹ ׂשְ לִ  יַר  ֶנֱאַנח"?! ּבְ ָפֶניָה  ְלָפֵרט ְוֵהֵחל, ֵמִאיר ּבִ ל ָהָרִעים ַמֲ�ָלָליו־ֶאת ּבְ , ּה לָ ְע בַּ ־ׁשֶ

ָאָדם ֶפר ִמּתֹוךְ  ַהּקֹוֵרא ּכְ תּוַח  ַהּסֵ ָפֶניָה  ּוָמָנה, ַהּפָ ִמים ֶאת ּבְ קֹומֹות ַהּיָ ֶהם יםִק יַָּ ד" ְמ ַה  ְוַהּמְ ּה  ּבָ ָהַלְך ִאיׁשָ
ֲאַות רַאַח  ל־ֶאת. "רבָ ּדָ  ֶהְחִסיר ְולֹא, ִלּבוֹ  ּתַ ָפְרִטי ֵאּלוּ  ּכָ ָפָניו ּתְ ָאז ּוְבטּוַחִני, ּבְ  ֶרַגע ֲאִפּלוּ  ִיְתַמְהֵמּהַ  לֹא ׁשֶ

ר, ְוָאְמָנם". ָכאןלְ  ָלבֹוא ִויַמֵהר ֶאָחד ֲאׁשֶ ָבה ּכַ ה ׁשָ ָ ְיָתה ָהִאׁשּ ה ַהּבַ ְפֵני נֹותְמ לִ  ְוֵהֵחּלָ , ַמֲ�ָלָליו־ֶאת ּה לָ ְע בַּ  ּבִ
הַה  ִנְבַהל אְוִהְתַמ  ּלָ ִליָאה ּלֵ ה ִמי ּפְ ּלָ יקצַּ ַה . "ֵאּלוּ  ָרִזים ָלּה  ּגִ ה ֶזה הּוא, ןלַ יׁשְ ּמִ ֶר ּפְ ִמ  ּדִ ּלָ ּגִ  ינַ זְ ָא ־ֶאת ׁשֶ

יךָ ־ַ�ל ה ְוהּוא, ַמֲ�ׂשֶ ה ְוִאם. ְלָפָניו ְוָלבֹוא ַמֵהרלְ  ָ�ֶליךָ  ִצּוָ ֲ�ׂשֶ ן ּתַ ה, ּכֵ ְזכּות ִנְזּכֶ ךְ  ּבִ ֵקד ּכָ ". ֶטןבָ ־יִר ְפ בִּ  ְלִהּפָ
יִקיםצַּ בַּ  לוֹ זוּ לְ זִ וְ  תוֹ נוּ ׁשָ ְק ַ�  ַבת ֶנֶ�ְלמוּ  ּדִ . ָהְרחֹוָקה ֶרךְ ּדֶ לַ  ְוָלֵצאת ֶ�ְגָלתוֹ ־ֶאת ִלְרּתֹם ִמֵהר ְוהּוא, ַאַחת־ּבְ
ֶניךָ  ְלָאן" ה ִמ  הוּ לוּ ָא ׁשְ "? דֹותָ� מוּ  ּפָ ּמָ ָריוּמַ ּכַ ָראּוהוּ  ּכָ  ִדיףֶהֱ�  הּוא אּוָלם, ֵמָהִעיר ָלֵצאת ַמֵהרְמ  ׁשֶ

י דֹול ִרידַהיָּ  ֶאל נֹוֵסַ�  ֲאִני: "ּוָפַלט, ָהֱאֶמת־ֶאת םֵמֶה  רְלַהְסּתִ   . ְלַדְרּכוֹ את ָלצֵ  זּפַ ְח ְונֶ  ,"גְר בֶּ ְמ לֶ בְּ ׁשֶ  ַהּגָ

ִ  הַמ " י לוֹ ָא ׁשְ "? ְמךָ ׁשּ ֱ�ַמד ָהַרּבִ ּנֶ ׁשֶ ִפי ְלָפָניו ּכְ ָפאוֹ  ּכְ ּכְ ָ  רֶפ הוֹ גְ ינְ לִ ְק  עֹוןְמ ׁשִ  ןָנָת . "דׁשֵ  ׁשֶ ", אץִמׁשּ
יב הַה  ֵהׁשִ ָפה ּלָ ׂשָ י אּוָלם, ָרָפה ּבְ אָת  ּוַמּדּוַ� : "ָאַמר ָהַרּבִ ֶניךָ  ֲהֵרי? ְלָכאן ּבָ  ִרידַהיָּ  ֶאל דֹותָ� מוּ  ָהיוּ  ּפָ

הֹון"? גְר בֶּ ְמ לֶ בְּ ׁשֶ  ּמָ ם ּוְבקֹול, ָהִאיׁש ־ֶאת ָאַחז ּתִ ְמּגָ י  ֲהֵרי: "ָאַמר ְמג" ֶאְמָצעּות אֹוִתי ִהְזִמיןָהַרּבִ  ָיִתיַרְע  ּבְ
ָבר תֶמ ֱא ". "ְלָפָניו יַ� ְלהֹוִפ  י ָאַמר", ַהּדָ בֹוא ָהְיָתה יִת נָ וָּ כַּ  אּוָלם, "ֵמִאיר ַרּבִ ּתָ יִדיָ�ה ְלָכאן ׁשֶ רּוָרה ּבִ  ְולֹא, ּבְ

ל ֲאַמְתָלהבַּ  ְיָתה ֵאפֹוא ׁשּוב. ִרידַהיָּ ־ֶאל ְנִסיָ�ה ׁשֶ ּתֹוִדיַ�  ּוְלַאַחר, ַהּבַ י יךָ ֶר כָּ ַמ לְ  ׁשֶ ה ּכִ  נֹוֵסַ�  ַאּתָ
ב ּתּוַכל, ןלַ יׁשְ ּמִ ֶר ְפ לִ  ת". ַניָפ בְּ  ְלִהְתַיּצֵ ֹבש:ֶ ִנים־ּבְ ְפֵני ָהִאיׁש  ָיָצא ּפָ י ִמּלִ ה ְלֵביתוֹ  בׁשָ , ָהַרּבִ , תוֹ וָ צְ ִמ כְּ  ְוָ�ׂשָ

הּוא ׁשֶ יקצַּ ַה  ֶאל תוֹ יָ� ִס נְ  ַ�ל ַ�תַהּדַ ־יַקלֵּ  ֲחֵבָריו־ְלָכל מֹוִדיַ�  ּכְ ם. ןלַ יׁשְ ּמִ ֶר ּפְ ִמ  ּדִ ּלָ ֵמהֹות ִיםֵ�ינַ  ָזְקפוּ  ּכ"  ּתְ
ָבִרים עַמ ׁשֵ לְ  ָידוֹ  נֹוְתָרה לֹא אּוָלם, ַהּדְ ֵרָרה ּבְ י, ָהֱאֶמת־ַ�ל ְלהֹודֹות ץלַ ֱא נֶ  ְוהּוא, ַהּבְ ְזָמן הּוא ּכִ  מ"

י־ֶאל י ֲאִני רֹוֶאה. "סֹוְבָביו־ְלָכל זֹאת ְלהֹוִדיַ�  ְוָ�ָליו, ָהַרּבִ יָת  ּכִ ִמְצוָ  ָ�ׂשִ לוֹ ", יִת ּכְ י ִקּבְ ִנים רוֹ אְמ בִּ  ָהַרּבִ , ּפָ
ׁש  ּנוּ  ּוִבּקֵ תוֹ  ֹותבּ ׁשְ לִ  ִמּמֶ ְמִחּצָ ֵ�ת. ּבִ ת ַהּתֹוָרה ְקִריַאת ּבְ ָפָרׁשַ י ִהְזִמינוֹ , בֶק ֵ�  ּבְ ה ָהַרּבִ  ָהִראׁשֹוָנה ָלֲ�ִלּיָ

י, ּכֵֹהן' קֹוםְמ 'בִּ  ַ�ְצמוֹ  ְוָהַרּבִ ה־ֶאת ָקָרא ּבְ ָרׁשָ הּוא, ַהּפָ ׁשֶ יּהַ  ּכְ ִיְהֶיה ְבָך ָ�ָקר ַוֲ�ָקָרה ־אלֹ " סּוקּפָ בַּ  קֹולוֹ  ַמְגּבִ
ךָ  ה ְלַאַחר". ּוִבְבֶהְמּתֶ אי ָ�ַרךְ , ָהֲ�ִלּיָ ּבַ בֵּ  'ִמי ַהּגַ יַ� , הּוגנָּ כַּ  ְך'ַר ׁשֶ ִהּגִ ֲ�בּור בֹותּתֵ לַ  ּוְכׁשֶ ן' 'ּבַ ּתֵ ּיִ  יַרבִּ  הַנֲ�נָ , ׁשֶ

ְמקֹומוֹ  ְוָאַמר ֵמִאיר ֲ�בּור: "ּבִ ֲ�זֹר ּבַ ּיַ ָרֵאל ׁשֶ ַאל ְוִאם: "ֹולקבְּ  ְוָקָרא". ְלִיׂשְ ׁשְ ָרֵאל' אֹותוֹ  הּוא ִמי ּתִ  'ִיׂשְ
ָ�ֶליךָ  ע? לוֹ  ַלֲ�זֹר ׁשֶ י, ְלךָ  ּדַ ָרֵאל' אֹותוֹ  ּכִ י ְיהּוִדי הּוא 'ִיׂשְ ָ�ָליו, ֲאִמּתִ ת ֶנֱאַמר ׁשֶ ָפָרׁשַ ַלחיִּ וַ  ּבְ י' ׁשְ ִריָת ־ּכִ ׂשָ

ים ַוּתּוָכל־ֱאלִֹהים ְוִעם־ִעם ִפלָּ  ְלַאַחר "!'ֲאָנׁשִ ן, הַהּתְ יָה  ִזּמֵ ה ֹוֵררִמְתגּ  ֲהֵרי: "לוֹ  ְוהֹוָרה ָהִאיׁש ־ֶאת ַרּבִ  ַאּתָ
ִעיר ְמֵצאת, ץאׁשָ  ּבָ ּנִ בּול ָסמּוךְ  ׁשֶ ין ַלּגְ ּבֵ ִאם, אֹוְתךָ  ֲאִני הּוְמַצוֶּ . הְואֹוְסְטִריָּ  היָ בְ ּדַ לְ מוֹ  ׁשֶ ן ׁשֶ ּמֵ  ְלָפֶניךָ  ִיְזּדַ
י ְיהּוִדי מוֹ  ֲאִמּתִ ְ ׁשּ ָר  ִיְהֶיה ׁשֶ בּול־ֶאת יחוֹ ִר בְ ַה לְ  צֶֹרךְ  ְוִיְהֶיה, ֵאל''ִיׂשְ ְמֹסר, ַהּגְ גּוְפךָ  ְלַמֲ�נוֹ  ַ�ְצְמךָ ־ֶאת ּתִ  ּבְ

ךָ  בּול־ֶאת וּ נּ יֶר בִ ֲ� ַת וְ  ּוְבַנְפׁשְ בִּ , ךָ לְ  ֲאִני ּוַמְבִטיַח . לֹוםׁשָ בְּ  ַהּגְ ּפָ  זֹאת רכַ ׂשְ ׁשֶ ה ִניםבָ בְּ  ֵקדּתִ  ׁשּובלָ  ְוִתְזּכֶ
ְרָכתוֹ ". ָתִמיםּובְ  ֱאֶמתבֶּ  ְלבֹוְרֲאךָ  ל ּבִ י ׁשֶ ם ֲחָרהֵא  לֹא ָהַרּבִ אֹוָתּה  ְועֹוד, ְלִהְתַקּיֵ ָנה ּבְ בֵ  דַק ְפ נִ  ׁשָ , ָזָכר־ןּבְ

נָּ  זֹאת־ִעם ְוַיַחד ּתַ ַבת הִהׁשְ יד ֵהֵחל, ַאַחת־ּבְ ה־ַ�ל ְלַהְקּפִ ַבֲחמּוָרה ַקּלָ   . ִיםַמ ׁשָ  ִויֵרא רׁשֵ כָּ  ְלִאיׁש  ְוָהָיה ּכְ

ִנים ָ�ְברוּ  ַנת ִביבֲא בַּ . ְרָקָחהּמֶ כַּ  ָהָיה הּוִדיַהיְּ  ְוָהעֹוָלם, רּפָ ְס ִמ  ׁשָ א'ַקּדִ  אבָ 'ּסָ ַה  רֱאַס נֶ , ח"תקצ ׁשְ י יׁשָ  ַרּבִ
ָרֵאל ֲ�ִליַלת, ֵמרּוִז'ין ִיׂשְ ְוא ּבַ ל ׁשָ ַלךְ וְ , ָהרּוִסי ארַהצַּ  תכוּ לְ ַמ בְּ  ְמִריָדה ׁשֶ ׁשְ  ִלְתקּוָפה ֶלאכֶּ ר בַּ ָס ֲא ַמ לְ  ה"
ה ּכָ ל ֲאר" ָנַתִיםלִ  ָקרֹוב ׁשֶ ׁשוּ . ָיִמים ׁשְ ַנת ּפּוִרים ןׁשַ ּבְ ָלה סֹוף־סֹוף הָת אוֹ נֵ , ר"ת ׁשְ ְמׁשָ  ָהרּוִסית ַהּמֶ

ְחְררוֹ  ַנאי־ַ�ל ְלׁשַ טוֹ  ֵ�ת ַ�ד, ּתְ ּפָ ינוֹ ־ּוְגַזר ִמׁשְ ל ּדִ י־ׁשֶ ל יובָ ָר קֹ ְמ . ָהַרּבִ י ׁשֶ י, ָיְדעוּ  ָהַרּבִ ִביָ�ה ּכִ ׁש  ַהּתְ ַבּקֵ  ּתְ
י־ַ�ל ִטילְלָה  ַזר ָהַרּבִ ין־ּגְ ה ּדִ ְחַלט ְוָלֵכן, ָקׁשֶ ל ִלְגבּולֹוֶתיָה  ִמחּוץ לֶא  ֶתרּסֵ בַּ  יחוֹ ִר בְ ַה לְ  ה" ה. רּוְסָיה־ׁשֶ ִחּלָ  ּתְ

י ִנְמַלט רֹוַמְנָיה אסיַ  ָהִעיר ֶאל ָהַרּבִ ּבְ ָלה אּוָלם, ׁשֶ ְמׁשָ ה ָהרּוִסית ַהּמֶ ְרׁשָ ְלטֹונֹות ּדָ ִ קֹום ִמׁשּ  ירוֹ גִּ ְס ַה לְ  ַהּמָ
י, ִליֵדיֶהם ֵלט ץלַ ֱא נֶ  ְוָהַרּבִ ַ�ם. ׁשּוב ְלִהּמָ ן ַהּפַ ּוֵ בּול־ֶאת ַלֲחצֹות ִהְתּכַ ּלֹא, הְלאֹוְסְטִריָּ  ַהּגְ פּוָפה ָהְיָתה ׁשֶ  ּכְ

ל ּה ָת רוּ ָמ לְ  דֹוָלה רּוְסָיה ׁשֶ ת, ַהּגְ בּול ַוֲחִצּיַ צֵּ  ֲאמּוָרה ָהְיָתה ַהּגְ ֶרךְ , אץׁשָ  ָלִעיר ָסמּוךְ  ַ� ְלִהְתּבַ  רַה נְ  ּדֶ
ִליחּותוֹ . הבֶּ נוּ ּדָ ַה  רַה נְ  ּתֹוךְ ־לֶא  ַהּזֹוֵרם טיֶר ּסִ ַה  ל ׁשְ יָ�ה עֹוןְמ ׁשִ  ןָנָת  ׁשֶ י ּוְלַאַחר, ְלמֹוֲ�ָדּה  ִהּגִ ַרּבִ  ֵמִאיר ׁשֶ
ִריָחתוֹ  רבַ ּדְ ־ַ�ל לוֹ  הֹוִדיַ�  ןלַ ׁשְ יּמִ ֶר ּפְ ִמ  ל ּבְ יקצַּ ַה  ׁשֶ הַה  ָיָצא, ֵמרּוִז'ין ּדִ יםִחּפוּ  רְלַאַח . ַאֲחָריו רתוּ לָ  ּלָ  ׁשִ

ים יקצַּ ַה ־ֶאת ָמָצא ַרּבִ ה ּדִ ְרּכוֹ ־ֶאת עֹוׂשֶ תֹוךְ  ּדַ יב ִמֵהר ְוהּוא, ּוִסיםסלְ  ָהְרתּוָמה ָלהגָ ֲ�  ּבְ י־ֶאת ְלַהְרּכִ  ָהַרּבִ
ת ְוֵהֵחל, ֵתָפיוכְּ ־ַ�ל ֲחִצּיַ ָהר ּבַ ֶדֶרךְ  ַהּנָ ים ּבְ ֶנת ַחְתַחּתִ ּכֶ ֵלב. ְמס" ָהר ּבְ ה, ַהּגֹוֵ�ׁש  ַהּנָ י ִצּוָ  עֹוןְמ ׁשִ  ןָנָת  ַ�ל ָהַרּבִ

ן, רצֹ ֲ� לַ  ּכֵ ה עֹוןְמ ׁשִ  ןְוָנָת , ָמהיְ ַהּמַ  ָנְפָלה תוֹ ּפָ כִּ  ׁשֶ ה־ֶאת ָמׁשָ ּפָ רֹב ַהּכִ אן ָזז ֵאיִני. "לָ�ָמ  ּבְ ֶאל  ָראָק ", ִמּכָ
ָ�ְמדֹו בְּ  י ּבְ ָהר ךְ תוֹ ָהַרּבִ ְבִטיַח  ַ�ד, "ַהּנָ ּיַ י ִלי ׁשֶ י, ָהַרּבִ ה ּכִ אַה  ָהעֹוָלם ייֵּ ְלַח  ֶאְזּכֶ ל ַלְמרֹות, ּבָ  יַא ָט ֲח ־ּכָ

ים ְרָכתוֹ ". ָהַרּבִ ל ּבִ י־ׁשֶ ע, ָלבֹוא ֲחָרהֵא  לֹא ָהַרּבִ ּסָ ם ְוַהּמַ ּיֵ יקצַּ ַה ׁשֶ כְּ , ַהְצָלָחהבְּ  ִהְסּתַ עִמ  ּדִ ּקֵ ּתַ . אָר יגוּ ּדִ ַס בְּ  ׁשְ
יַר  ה־ְלֶבן ָהַפךְ  עֹוןְמ ׁשִ  ןָנָת  ּבִ ל ֲ�ִלּיָ ׁש ־ׁשֶ ל תוֹ קוּ לְּ ּתַ ְס ִה  רַח ד ַא יָּ ִמ  רַט ְפ נִ וְ , ַמּמָ י ׁשֶ � .ןלַ יׁשְ ּמִ ֶר ּפְ ִמ  ֵמִאיר ַרּבִ

  
  

י ס ֵמֲאַרם ַרּבִ   ל"ַזּצַ  צֹוָבא ־ַיֲ�ֹקב לֹוּפֶ

ִכְסֵלו תרצ"ז ַהִהּלּוָלא ְליֹום  י"ז ּבְ
  

יק ִאיׁש  ְקָדן, ּוָפרּוׁש  ַצּדִ ְפָלג ְוָגאֹון ִנְפָלא ׁשַ ר, מ"  ֲאׁשֶ
ֲ�נּוגֹות ָיָמיו־לכָּ  ִהְתַרֵחק ה ָהעֹוָלם ִמּתַ ים, ַהּזֶ  ְוַרּבִ

יב ַחת. ֵמָ�ֹון ֵהׁשִ ּפַ  אצֹובָ ־םַר ֲא בַּ  היָק ִת וָּ ַה  סּפֶ לוֹ  ִמׁשְ
ִנים ֶהֱ�ִמיָדה יַ�  ְוָהִראׁשֹון, ּוְגאֹוִנים ַרּבָ ִהּגִ  ׁשֶ

י ָהָיה ָהִעיר־ֶאל ַנת, ׁשֶ סיּפֶ לוֹ  קִיְצָח  ַרּבִ ׁשְ  ה"תנ ּבִ
ַתב  ם רֶפ ֵס ּכָ ׁשֵ  הּוַמְרֵא  ָהֱאמּונֹות ֵרףצְ ַמ  ּכּור" ּבְ
ׁשּובֹות ּובוֹ ", ָהֱאֶמת ִהירוֹ  ּתְ  ַהּכֹוְפִרים נֹותֲ� ַט לְ  תּבְ
תֹוַרת י, ִנְמַסר אצֹובָ ־םֲאַר  ַ�ל. ֱאֶמת ּבְ יֵדי ִנְבְנָתה ּכִ  ּבִ

ל ָנּה בְּ  אצֹובָ  ּתוֹ  ִליָלהּפְ  ׁשֶ ה ִאׁשְ ִנּיָ ְ ל ַהׁשּ  ִביֲא  ַרחּתֶ  ׁשֶ
יָון ,ָאִבינוּ  ַאְבָרָהם ּקָ  ּוִמּכֵ  וּ נּ כִּ , ֲאָרם ָמּה ׁשְ ־ֶאת אָר ׁשֶ

ם ָ� נֹוְד  ָהִעיר. מוֹ ׁשְ ־ַ�ל אצֹובָ ־םֲאַר  אֹוָתּה  ֵ ׁשּ ה ּבַ
ָבן י"ִר ָה וְ , בּ לַּ ַח  ֲ�ֵלי ַהּלָ ְקְרָאה בַת כָּ  ַהּתֹוָספֹות ִמּבַ ּנִ  ׁשֶ
ן ֵני, ּכֵ ם  ִמּפְ ָ ׁשּ ל צֹאנוֹ  ָרָ�הׁשֶ , ָאִבינוּ  ַאְבָרָהם ׁשֶ

ם ָ יַ�  הָהיָ  ּוִמׁשּ יםלַ  ָחָלב מֹוׁשִ יֵמי. ֲ�ִנּיִ  ְמגּוָריו ּבִ
י ַיֲ�ֹקב  היָ ָה , אצֹובָ ־םָר ֲא בַּ   םָהָ� ־ֶאת ְמעֹוֵררַרּבִ
ת ֶ�ֶרבבְּ  ֵזֵרז, ְתׁשּוָבהלִ  ּבָ  ֶאת ִלְנֹעל יםנִ וָ נְ ֶח ַה  ֶאת ׁשַ

ת בֹודכְ לִ  ֹותיּ ַהֲחנ"  ּבָ ַ ְרָצה ַ�ל ְועֹוֵרר, ַהׁשּ ל ַהּפִ  ׁשֶ
ּלּוַח  ַתַ�ר ּגִ יךְ  ּבוֹ  ִהְפִצירוּ  ץ"ֶאֶר  ינֵ ַרבָּ . ּבְ  ְלַהְמׁשִ

ים־ֶאת תוֹ כּ זַ לְ   ְלֶאֶרץ ַאֲהָבתוֹ  ֵמרֹב אּוָלם, ָהַרּבִ
ָרֵאל ַנת ֵאֶליָה  ָ�ָלה ִיׂשְ ׁשְ ְרַס"ט.  ּבִ ין הִנְמנָ ּתַ  ַחְכֵמי ּבֵ
יַבת ָהר ְרֹחבֹות" ְיׁשִ יאּות" ַהּנָ ְנׂשִ י ּבִ ים ַרּבִ  לאוּ ׁשָ  ַחּיִ

תֹוַרת ָ�ַסקוְ , ַהּכֵֹהן ךְּ יְ וֵ ּדְ  ר ּבְ ְסּתָ ִתיַחת ְוִעם, ַהּנִ  ּפְ
יַבת יָקה ִעירבָּ " יֹוֵסף ּפָֹרת" ְיׁשִ  ִעם הִנְמנָ , ָהַ�ּתִ

ְלִמיֶדיָה  ָהָיה, תוֹ קוּ לְּ ּתַ ְס ִה  ֶטֶרם. ָהִראׁשֹוִנים ּתַ ׁשֶ  ּכְ
ֲאִפיַסת ִרים־ֶאת הֹוִכיַח , ּכֹחֹות ּבַ בֵ  אֹותוֹ  ַהְמַבּקְ  יתּבְ
, יוָר וּ ּס יִ  ַלְמרֹות. ַהּתֹוָרה' ִהיא רּקָ ִע 'ָה ׁשֶ  ָהְרפּוָאה

ם ַכב נוֹ כֵ ׁשְ ִל  ִלּבוֹ  ׂשָ ָ ׁשּ י, דוֹ ְליָ  ׁשֶ א הּוא ּכִ  'ַקְרַקְפּתָ
ין' חנַּ ַמ  ָלאְד  ִפּלִ ה, ּתְ ִמְצָוה אֹותוֹ  ְוִזּכָ  ְלדֹור ָזָכה. זוֹ  ּבְ

ִרים יַח , ְיׁשָ ִנים ְוִהּנִ אֹוִנים ּבָ ְפָלִגים ּגְ ם. ־ִוידּוֵ�י מ"   ׁשֵ

  
י מקורות עיקריים נשתמרו אודות מלחמות בני יעקב שנ

עם עמי כנען, בעקבות הריגת בני שכם בידי שמעון ולוי. 
האחד הוא 'מדרש ויסעו' המופיע בילקוט שמעוני, ואליו 
כנראה כיוון הרמב"ן "ואם נאמין בספר מלחמות בני 
יעקב, בא להם פחד אביהם, כי נאספו שכני שכם ועשו 

גדולות, ולולי אביהם שחגר גם הוא עמם שלוש מלחמות 
כלי מלחמות ונלחם בם, היו בסכנה. אבל הכתוב יקצר 
בזה, כי היה נס נסתר, כי אנשים גיבורים היו וכאלו זרועם 
הושיעה למו". השני הוא 'ספר הישר', שאין להחליפו עם 
ספר מוסר בשם זה שחיברו רבי זרחיה היווני, וגם אינו 

ו רבנו תם ובו שאלות 'ספר הישר' ההלכתי שחיבר
ותשובות וחידושים על הש"ס, אלא הוא ספר אגדה קדום, 
בו מובאים פרטים מעניינים על קורות עם ישראל 
מתקופת האבות עד תקופת השופטים, ואריכות גדולה יש 
בו על מלחמות בני יעקב עם עמי הארץ שבאו לנקום את 
נקמת אנשי שכם, ויעקב ובניו ניצחום. הספר נקרא גם 
בשם 'תולדות אדם' או 'דברי הימים הארוך', וחלוקות 
הדעות לגבי זמן חיבורו וזהות המחבר, ויש אף שכותבים 
שלספר זה כיוון הרמב"ן בדבריו דלעיל. ספר הישר נדפס 
לראשונה בוונציה בשנת שפ"ה, ובהקדמתו מסופר כך: 
"נמצא ובא לידינו כהיום הזה, כאשר נחרבה ירושלים עיר 

י טיטוס הרשע, ונכנסו כל ראשי החיילים יד־הקודש על
לשלול שלל ולבוז בז, היה שם הגמון אחד מהגמוני 
טיטוס ושמו סידרוס. וייכנס ויבקש וימצא בית בירושלים 
גדולה ורחבה מאוד, וכשרצה לצאת נסתכל בקיר וראה 
בעין שכלו כעין מטמונים בקיר. וימצא חבית אחת מלאה 

מלכי ישראל וממלכי ספרים רבים, תנ"ך וגם ספרים מ
העמים, וימצא שם זקן אחד יושב וקורא בספרים האלה", 
והאגדה ממשיכה לספר על י"ב נוסחאות שהיו לספר 
וכולם דומים, ונקרא 'ספר הישר' שכל דבריו הם 

הסדר. אולם רבים הטילו ספק באמיתות הדברים, ־על
גוריון הכהן, שכמה קטעים ־ואחרים ייחסוהו אל יוסף בן

  שר נמצאים בספרו הנודע 'יוסיפון' מלה במלה.מספר הי
  

ַ�ת  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות



 

 

  

ן לֹא־ַ�ל ָרֵאל־יֹאְכלּו ְבֵני־ּכֵ   ִיׂשְ

ֵני ָקרֹוב ין ֵה כִּ , ׂשֹוִריםֲ�  ִלׁשְ לֹוְנדֹוןת נוּ בָּ ַר בְּ  ַאְבַרְמְסִקי ְיֶחְזֵקאל ַרּבִ ָלִאים  ְלחֹוֵלל ְוִהְצִליַח  ,ּבְ ְתחּוםּפְ  ּבִ
נּות ד" . תרוּ ׁשְ ְוַהכַּ  ָהַרּבָ ָמר־ַ�ל תוֹ יָד ִמ ֲ� לַ  ְגָמהּכְ ׁשְ ִעְניְ  ַהּמִ ׁש , ַמְפִליָאה ֵ�ָרנּות ִמּתֹוךְ  תרוּ ׁשְ כַּ  ינֵ ּבְ ּמֵ  ְיׁשַ
ּפּור ָפֵנינוּ  ַהּסִ ּלְ ר ֶזה ָהָיה. ׁשֶ ֲאׁשֶ ים ּכַ אּולַ  תחוֹ ָמ ׂשְ  גגֹּ ַלְח  ֵהֵחּלוּ  לֹוְנדֹון יִמיהּוֵד  ַרּבִ  ,ָחָדׁש  ֵארּוִעים םּבְ

ן ָיַדִים בְרַח  ָהָיהׁשֶ  ָ�ָליו אּוָלם, ָדרְוָה  ְפֵארבִּ  ְוִהְצַטּיֵ ל ֵסְרבוּ  ּבְ ל ָמרּותוֹ  ֶאת ַ�ְצָמם־ַ�ל ְלַקּבֵ ית ׁשֶ ין־ּבֵ , ַהּדִ
י ְולֹא הּדְ לַ  מוּ ִהְסּכִ ַחת ָהֵארּוִעים־ֶאת ַלֲ�רֹךְ  ִריׁשָ ָחה ּתַ ּגָ ָדִנית ַהׁשְ ֶקת ַקּפְ ְקּדֶ ל. ּוְמד" ִנּיֹות־ּכָ ְלחוּ  ַהּפְ ׁשְ ּנִ  ׁשֶ

ה ְלזּולזִ בְּ  ִהְתַיֲחסוּ ם ֵה וְ  ,נוּ ַנֲ�  לֹא יֶהםלֵ ֲא  ִריׁשָ ם ֲ�ֵליֶהם ָסְמכוּ  םיְזִמינִ ּמַ ַה  ןכֵּ ׁשֶ , ַלּדְ ִלי ּגַ �"  ּבְ ר תּדַ ּתְ   . ֶהְכׁשֵ

י יֹום ִ ׁשּ ל ְלָחנוֹ ׁש" ־ַ�ל חנַּ ה" , ֶאָחד ׁשִ י ׁשֶ פוֹ  ָהִעּתֹון - " ליְק נִ רוֹ כְ  יׁש ִא 'וּ גּ " ָהִעּתֹון ְיֶחְזֵקאל ַרּבִ  ץַהּנָ
ַיֲהדּות ִריַטְנָיה ּבְ ּמֹוִפיַ� , ּבְ יֹוֵתר יקִת וָּ ַה  הּוִדיַהיְּ  ִעּתֹוןכָּ  בׁשָ ְח נֶ וְ  ַהּיֹום־ַ�ד ׁשֶ ַנת ֵמָאז ּבְ ן ָהַרב. א"תר ׁשְ  ִעּיֵ
ִרְפרּוף ק ּוְלֶפַתע, ִעּתֹוןבָּ  ּבְ קֹומוֹ  ִזּנֵ ֶלפֹון  ןּמֵ זַ לְ  ֵהֵחלוְ  ,ָנָחׁש ־ׁשּוךְ נְ כִּ  ִמּמְ ּטֶ  ֲחֵבָריו ֶאת ,ֶזה־רַאַח ־ֶזהבָּ ּבַ
ִנים ּיָ חּוָפה תוֹ נָ ָמ זְ ַה . ְלֵביתוֹ  ַהּדַ ָבר ןכֵּ ׁשֶ , אֹוָתם ִהְפִליָאה ַהּדְ ַמת ָהָיה ַהּדָ ּכָ ַהׁשְ ל ַהּבֶֹקר ּבְ י יֹום ׁשֶ ִ ׁשּ , ׁשִ

ם, ּהַ ִהְתַמְהֵמ  לֹא דָח ֶא  ַאף אּוָלם ּלָ ֵביתוֹ  הֹוִפיעוּ  ְוכ" ְבִהילּות ּבְ ִנים ַרּבֹוַתי". ּבִ ּיָ ָנה", ַהּדַ ֱאָסִפים־ֶאל ּפָ , ַהּנֶ
בַּ  ׁשַ ָניו־ַ�ל קוֹ חׂשְ ־תּכְ ַמִים־ִמן, "ּפָ ָ ָנה ַהׁשּ ּמְ נּות ְלָיֵדינוּ  ִהְזּדַ ּמְ ז ִהְזּדַ ֲ�ֵלי ַ�ל תרוּ ָמ  ילִט ְלָה  ְלַהְצִליַח , ּפָ  ּבַ

ר ָהאּוָלם ּבָ ם ּוְבעֹוד". ַהְמד" ּלָ יִנים ּכ" יו ְלמֹוָצא ַמְמּתִ יַ� , ּפִ ָפָניוׁשֶ  ָהִעּתֹון ַ�ל ִהְצּבִ יג, ּלְ ְפֵניֶהם ְוִהּצִ  מֹוָדָ�ה ּבִ
דֹוָלה ְרְסָמה ּגְ ִהְתּפַ ַ�ם ַהְזָמָנה ּוָבּה , ּבוֹ  ׁשֶ לֹוְנדֹון ַהֲחׁשּוִבים ַהּמֹוָסדֹות ַאַחד ִמּטַ ָ�ֵרךְ  ְקָרִתיי"  ר'ינֶ 'ִד לְ , ּבְ ּיֵ  ׁשֶ
אּוָלם ּמֹוָדָ�ה. ֶזה ּבְ ְרְסָמה ּבַ ִהְתּפַ אֹוִתּיֹות ׁשֶ רוּ ִהְתבַּ , ָבָנה'לְ  'ִקּדּוׁש  ּבְ ְ י, ַהּקֹוְרִאים ׂשּ בֹוד אֹוֵרַח  ּכִ  ִיְהֶיה ַהּכָ

יֵמַא  ֶאָחד ית ְנׁשֵ ה ּבֵ ּלָ ִלי ָהֲאצ" ר, ָהַאְנּגְ ֲ�ָמד־ֶאת ְיָפֵאר ֲאׁשֶ ית תוֹ פוּ ּתְ ּתַ ׁשְ ִה בְּ  ַהּמַ ִנים. ָהִאיׁשִ ּיָ  ֵהִבינוּ  לֹא ַהּדַ
ָלל י חֹוֵתר ְלָאן ּכְ ד ַאךְ , ְדָבָריובִּ  ְיֶחְזֵקאל ַרּבִ ַבד־ּבַ ךְ ־ִעם ּבְ יג ִמֵהר ּכָ ְפֵניֶהם ְלַהּצִ ָבר מֹוָדָ�הח ּסַ נ"  ּבִ ּכְ  ׁשֶ

יק ַמן בּתֹ כְ לִ  ִהְסּפִ ּזְ ין ּבַ ִהְמּתִ ָבה ּוָבּה , םָא וֹ ְלב ׁשֶ ַ�ם ַהְצָהָרה ִנְכּתְ ית ִמּטַ ין־ּבֵ דֹול ַהּדִ לֹוְנדֹון ַהּגָ ּבְ י, ׁשֶ  ַ�ל ּכִ
ָחה ֵאין ֶזה אּוָלם ּגָ ם ְוָהֵארּוַ� , ללָ כְּ  ַהׁשְ ּקּוַח  ׁשּום ְללֹא ֵאפֹוא ִיְתַקּיֵ נֹוָסף. ּפִ י, ְוָאַמר ָהַרב הֹוִסיף, ּבְ  ּכִ

ַדְעּתוֹ  לַֹח  ּבְ לּות בּתַ ִמכְ  ִלׁשְ בֹוד אֹוֵרַח  לֶא  ִהְתַנּצְ ִסיךְ , ַהּכָ ִלי ַהּנָ ית ַיְבִהיר ּובוֹ , ָהַאְנּגְ ין־ּבֵ צּוָרה ַהּדִ רּוָרה ּבְ , ּבְ
י ְכבֹודוֹ  ַ� ִלְפגֹּ  ָחִליָלה םָת נָ וָּ כַ בְּ  ֵאין ּכִ א, ּבִ ִתית חֹוָבָתם ֶאּלָ ּלּוי ְלַפְרֵסם ִהיא ַהּדָ ַ�ת־ּגִ  ַ�ל ַאֲחָריּוָתם־ִאי ַ�ל ּדַ
ה תרוּ ׁשְ כַּ  ּדָ "� ֱאָסִפים. ַהּסְ ָ�תוֹ  עַמ ׁשֵ לְ  יםׁשִ ָ� ְר נִ  ָ�ְמדוּ  ַהּנֶ ל ַהּצָ ר, ָהַרב־ׁשֶ ה םֵמֶה  ִמי־יֵא  ְוַכֲאׁשֶ  ְלָהִעיר ִנּסָ

י, רְולֹוַמ  ּסְ  ַהּמֹוָדָ�ה ּכִ ֲחִריפוּ  ָחהנ" י הבָּ ַר  תּבַ ךְ , ָנּה ּדְ ַ� לְ  ְוֵיׁש  ִמּדַ י ִחּיֵ ֱאֶמת ַהִאם: "ְוָאַמר ְיֶחְזֵקאל ַרּבִ  ּבֶ
ֶכם־ַ�ל יֶתםֶהֱ�לֵ  ְעּתְ ֲאַפְרֵסם ּדַ ל? ִעּתֹוןבָּ  וֹ זּ ַה  ַהּמֹוָדָ�ה־ֶאת ׁשֶ ּתֶֹכן, ִלְדֹאג ַרק ָהְיָתה יִת נָ וָּ כַּ ־ּכָ  ָדָ�הַהּמוֹ  ׁשֶ

עֹוֵרךְ  ִצּבּוִרי מֹוָסד אֹותוֹ  יָראׁשֵ  לֶא  ףלַ ְד י"  ינֶ 'ַה  ֶאת ׁשֶ ָבר ְוֵהם, 'רּדִ ִביֵלנוּ  ַיֲ�ׂשוּ  ּכְ ׁשְ ל־ֶאת ּבִ ם". ָהֲ�בֹוָדה ּכָ  ּגַ
ר ֲאׁשֶ ִנים ַאַחד ּכַ ּיָ יַ�  ַהּדַ ל ִהּצִ ּלֵ ת לכֹּ ־ֹקֶדם ְלִהְתּפַ ִפּלַ ֲחִרית ּתְ י ִהְתַרֵ�ם, ׁשַ  ָ�ִדיף: "ָאַמרוְ  ְיֶחְזֵקאל ַרּבִ

ה ַלֲ�ׂשֹות דֹול ַמֲ�ׂשֶ ם ּגָ ךְ ־ְוַאַחר, ִיםַמ ׁשָ ־ְלׁשֵ ְתַק  ּכָ לּתִ ֵתנוּ  ּבֵ ִפּלָ ְבָ�ַתִים ּתְ לוּ ". ׁשִ ִנים ִקּבְ ּיָ ָ�תוֹ ־ֶאת ַהּדַ , ַהּצָ
ֶמֶרץ ִלְפעֹל ְוֵהֵחּלוּ  לוּ  ַהּמֹוָסד ְמַנֲהֵלי. ּבְ י, ֲאָתר־ַ�ל הֹוָדָ�ה ִקּבְ ַנת ּכִ ַכּוָ ית ּבְ יןַה ־ּבֵ דֹול ּדִ  מֹוָדָ�ה ְלַפְרֵסם ַהּגָ
ָכל ֶנֱחֶרֶצת ִדיָנה ָהִעּתֹוִנים־ּבְ ּמְ ּבַ י, יםיִּ ִר כְ נָ  ֵ�ת־ֵביְת כִּ  ְלַרּבֹות, ׁשֶ ד ָהֵארּוַ�  ּכִ ּתָ ם ַהְמ�" אּוָלם ְלִהְתַקּיֵ לֹוִני ּבְ , ּפְ
ם ָחה ְללֹא ִיְתַקּיֵ ּגָ נֵ , ּוִפּקּוַח  ַהׁשְ ל יִריםִס ְמ  ִעירָה  יְוַרּבָ י ָריּותַאֲח ־ּכָ קֹום תרוּ ׁשְ כַּ  ְלַגּבֵ   . ַהּמָ

דֹוָלה ֲחָרָדה י ַ�ל ָנְפָלה ּגְ ר ַהּמֹוָסד ָראׁשֵ ּבָ ׁשוּ , ַהְמד" ָחׁשְ לֹון ׁשֶ ָ ׁשּ ל ָחרּוץ ִמּכִ ָקע ָהֵארּוַ�  ׁשֶ ׁשְ  אּוָלם, ַהּמ"
ל ךְ  םיֶה נֵ נוּ ֲח ּתַ ־ּכָ זֵ ־ֶאת ְלַרּכֵ ל. "הוּ ּתֹ בַּ  ָ�לוּ  הָר ַהּגְ ַמן־ֶאת ְנַנּצֵ ַמע ַ�ד ָלנוּ  ּנֹוַתרׁשֶ  ַהּזְ ׁשְ ּנִ ד ֶאת ׁשֶ ִני ַהּצַ ֵ , ַהׁשּ

ֵדי ל ַמעׁשְ  ְקִריַאת ִלְקרֹא ּכְ ֲחִרית־ׁשֶ יַ� " ׁשַ י ִהּצִ ֲ�בֹר ְוָאְמָנם, ְיֶחְזֵקאל ַרּבִ ר ּכַ ּקֹות ֶ�ׂשֶ ְלַבד ּדַ  ִצְלֵצל, ּבִ
ֶלפֹון ין־עֹוֵרךְ  ָהָיה ַהּדֹוֵבר. ַהּטֶ ְרָסם ּדִ ג, ְמפ" ּצֵ ּיִ ֲ�לֵ  ֶאת ׁשֶ ְבֵרי ָהיוּ  ּוְבִפיו, ָהאּוָלם יּבַ  ִאם: "ְוִאּיּום ַאְזָהָרה ּדִ

ְרֵסם ְתּפַ ִעּתֹוִנים ַהּמֹוָדָ�ה ּתִ עוּ , ּבָ ֲ�ֵלי ִיְתּבְ ִנים־ֶאת ָהאּוָלם ּבַ ּיָ ָזִקים ְמלֹוא ֶאת םֵמֶה  ְוִיְדְרׁשוּ  ַהּדַ  אּוָלם". ַהּנְ
י ין־ְלעֹוֵרךְ  הנָ ָ� וְ , ִנְבַהל לֹא ללָ כְּ  ְיֶחְזֵקאל ַרּבִ י ַהּדִ ם ךְ וּ רָ�  הּוא ּכִ ָבר ךְ כָ לְ  ּגַ ּבֹוןבַּ  ִנְלַקח ְוַהּדָ , ֵמרֹאׁש  ֶחׁשְ

תוֹ  ין־עֹוֵרךְ  ֶאת ַכרׂשָ  ְוַלֲהַגּנָ לֹוִני ַהּדִ נֶּ , ּפְ ַרְקִליִטים ֵלידוֹ ִמגְּ  ָאז בׁשָ ְח ׁשֶ ים. ִדיָנהּמְ בַּ  ַהּפְ ִמּלִ , ֵאּלוּ  ֲחִריפֹות ּבְ
ם י ִסּיֵ ִנים, תוֹ ָח יׂשִ ־ֶאת ְיֶחְזֵקאל ַרּבִ ּיָ ינוּ  ְוַהּדַ יַצד ִלְראֹות ִהְמּתִ ָבר ִיּפֹל ּכֵ ין־ְועֹוֵרךְ , ָהְרָגִעים ָאְרכוּ  לֹא. ּדָ  ַהּדִ

ר ֵ ָ�ה ּוְבִפיו, ׁשּוב ִהְתַקׁשּ ֶכת ַהּצָ ּכֶ ית ַיֲ�ִניק ָה ְלִפי, ְמר" ין־ּבֵ ר ַהּדִ ר אּוָלםלָ  יְזַמנִּ  ֶהְכׁשֵ ּבָ  ְלאֹותוֹ  ַרק ,ַהְמד"
ינֶ 'ַה  ךְ ֵיָ�ֵר  ּבוֹ  ֶ�ֶרב ְכָלל בֵסַר  ָהַרב אּוָלם, ַהְמֹפָאר 'רּדִ ֹמַ�  ּבִ ָ�ה־ַ�ל ִלׁשְ  ּוַבַ�ל, בַר  ְזַמן ָ�ַבר לֹא. זוֹ  ַהּצָ

יַ�  ָהאּוָלם ְכבֹודוֹ  ִהּגִ ר, ָהַרב־ֶאל ּוְבַ�ְצמוֹ  ּבִ ֲאׁשֶ ל ּכַ ֲאָותוֹ ־ּכָ   . ָהיוּ ־אלֹ כְּ  ֶנֶ�ְלמוּ  תוֹ נוּ ׁשָ ְק ַ� וְ  ּגַ

הַה  ָאַמר", ָהַרב יֲאדֹונִ " ל מּוָכן ֲאִני, "ּלָ ל־ֶאת ַ�ְצִמי־ַ�ל ְלַקּבֵ ל יוָת אוֹ ָר הוֹ  ּכָ ית ׁשֶ ין־ּבֵ ים, ַהּדִ  ְוַאְסּכִ
ִריׁשֹוֵתי־ְלָכל ֵדי םכֶ ּדְ ר אּוָלםלָ  ְלַהֲ�ִניק ּכְ ל ִחּיּוךְ ". ָקבּוַ�  ֶהְכׁשֵ ֵרשׂ  הלָּ ֲהַק ־ׁשֶ ֵני־ַ�ל ִהְתּפָ ֱאָסִפים ּפְ , ַהּנֶ
ֵ  ְיֶחְזֵקאל יְוַרבִּ  ֵדי ּמוֹ ִע  בִהְתַיׁשּ יג ּכְ ָפָניו ְלַהּצִ ִריׁשֹות־ֶאת ּבְ ָנִאים ַאַחד. תדוֹ ּפָ ְק מ" ַה  רֹותׁשְ ַהכַּ  ּדְ , ָהָיה ַהּתְ

ֲאַגף ְלַהְתִקין ֶלת יםלִ וּ ׁשּ בִּ ַה  ּבַ ְפִריד, ְנעּוָלה ּדֶ ּתַ ין ץְוַתְחצֹ  ׁשֶ ֵני ּבֵ ִח  ׁשְ ְטּבָ ם. "יםַהּמִ ָבר ָמה ְלׁשֵ "? ָנחּוץ ַהּדָ
ָהה ַ�ל ּתָ ֹמַ�  ְוִנְדַהם, אּוָלםָה  ּבַ ׁשּוָבתוֹ ־ֶאת ִלׁשְ ל ּתְ י ׁשֶ ִעּתֹון ָרִאיִתי ֶאֶמׁש : "ְיֶחְזֵקאל ַרּבִ ִלי ּבְ ְרֹסֶמת, ַאְנּגְ  ּפִ
ל ךָ  ָהאּוָלם ׁשֶ ּלְ ָזּה , ׁשֶ מּוָנה ִהְתנֹוְסָסה ּוְבֶמְרּכָ ל ּתְ ֶ  ׁשֶ י ףַהׁשּ ח ָהָראׁשִ ְטּבָ ּמִ ּבַ ר, ׁשֶ ֲאׁשֶ לּוָיה תוֹ ָר גוֹ ֲח בַּ  ּכַ ף ּתְ  ּכַ

דֹוָלה ּה ְוִע , ּגְ ל טֹוֵ�ם הּוא ּמָ ֵ  ַמֲאָכל־ִמּכָ ׁשּ ְתּבַ קֹום לַהּמִ ּמָ ֵדי, ּבַ י. בֵר ָ� ֶה  מוֹ ְע ַט ־ַ�ל דמֹ ֲ� לַ  ּכְ  חבָּ ַט  ִאם ִלי ּדַ
ף־ֶאת בַח ְת יִ  ֶזה ּלוֹ  ַהּכַ ַ�ם ׁשֶ ַא  ַאַחת ּפַ יִרים דַח ּבְ ִרים ַהּסִ ׁשֵ ָכךְ  ְטִריףיַ  ּוְכָבר, ַהּכְ ֲאָכלִ ־ֶאת ּבְ ם,  יםַהּמַ ּלָ ּכ"

ר אּוָלם. ָחִליָלה ֲאׁשֶ ח ּכַ ְטּבָ ׁש  חבָּ ַט  אֹותוֹ  עַד יֵ , ַלֲחלּוִטין דִנְפָר  ִיְהֶיה ַהּמִ ּמֵ ּתַ ַכף ְלִהׁשְ ֶחֶדת ּבְ  ֲאָכִליםּמַ לַ  ְמי"
ִרים ׁשֵ ם". לֹוםׁשָ בְּ  ְמקֹומוֹ ־ַ�ל ָיבֹוא ְוַהּכֹל, ַהּכְ ין ַהֶהְסּכֵ ָדִדים ּבֵ ב ַהּצְ ַ�ל אּוָלם, ֲאָתר־ַ�ל םְחּתַ ְונֶ  ִנְכּתַ  ּבַ

ירִהְצִליַח לְ  לֹא ָהאּוָלם  מֹותוֹ ּוִפְרס מֹוָדעֹות ִלְקרֹאד בָּ כְ נִּ ַה  ָהַרב ָמָצא ִעְנָין ֵאיֶזה: "תוֹ לוּ ֲ� ּפַ ְת ִה ־ֶאת ִהְסּתִ
ִעּתֹון ִלי ּבְ ְתַרֵחׁש  לכָ לְ  ְוָדרּוךְ  ֵ�ר ִלְהיֹות ילַ ָ�  ְוחֹוָבה, ָהִעיר בַר  ֲאִני ֲהֵרי: "הְוַנֲ�נָ "? ַאְנּגְ �         "...ַהּמִ

  
 
 

ים י טוּ  ֵלב ְוגֹו' ָמאַתִים ִעּזִ ַמְעּתִ   ׁשָ
ים ָמאַתִים ְוגֹו' י - )טו, לב( ִעּזִ ַמְעּתִ , ל"זצוק ינִ ֵק זְ  יִמּמֹוִר  ׁשָ

ן ּוֵ ְתּכַ ּנִ ּבֹון ַיֲ"ֹקב ׁשֶ ֶחׁשְ ַלח ּבַ ָ ׁשּ ים ֲ"ֵליִמבַּ  ׁשֶ ּבֹון ַחּיִ ֶחׁשְ  ּכְ
עֹוֶל  ִעירׂשֵ  ַלח ֶזהָל וְ , ף"תק ּבוֹ  הׁשֶ ּבֹון ׁשָ ֶחׁשְ  יםזִּ ִע  ּבְ

ים ,מ"ת ּוְרֵחִלים יםלֹ ׁשְ  ּוְגַמּלִ ֵניֶהם ִעם ש'ִ ים ֵהם ּבְ ִ ׁשּ  ,ׁשִ
רֹות ,ק"ת ֲהֵרי ים ּוָפִרים ּפָ ִ  ִריםיָ ְע וַ  ֲאתֹונֹות ,ֲחִמׁשּ

יםלֹ ׁשְ    :וֹ ְקּפ ּתָ  רבֵּ ְלׁשַ  ף"תק ֲהֵרי ,ש'ִ
�  

ִנים ֶאל ִנים־ּפָ ָרָאה לֹא ,הִמיָּ ּתְ ַה  ַ"םַט  - )לא, לב( 'ְוגוֹ  ּפָ  ׁשֶ
א ,ָהֱאלִֹקים ֹקֶדם ֵאָליו הָל גְ נִ  ַוֲהלֹא ,ַמְלָאךְ  ַחם ֶאּלָ ּלָ  ׁשֶ

ְלָאךְ ־ִעם ִנים אֹוְמרוֹ  ְוהּוא, ַהּמַ ִנים־לֶא  ּפָ , ִמְלָחָמה ׁשֹוןְל  ּפָ
ֶרךְ ־ַ"ל   :ִניםָפ  ִנְתָרֶאה אֹוְמרוֹ  ּדֶ

�  
ן לֹא־ַ�ל רּוׁש  -  )לג, לב( 'יֹאְכלּו ְוגוֹ ־ּכֵ ְעזֵ  ַצדְל  ,ּפֵ ְזּדַ ּנִ  ַ" ׁשֶ

ידַה  ד/  קֹורִמּמְ  ּגִ ָ ַהּקְ ַלט הׁשּ ה ּבוֹ  ְוׁשָ ִלּפָ ִחיָנה ַהּקְ  זוֹ  ּבְ
ָכל ִהיא ָמקֹום־ּבְ י ַהּבֹוֵרא ָרּה ָס ֲא ַו  ,ִנְטְמָאה ׁשֶ  הּוא ּכִ

יד יּכִ  ,ֶזהבָּ  סֹוד ְוִתְמָצא .ַהּיֹוֵדַ"   ְוהּוא ַ"םַט  ּבוֹ  ֵאין ֶזה ּגִ
ה ִלְבִחיַנת ןִסּמָ  ִלּפָ י ,ַהּקְ ּה  ֵאין ּכִ ֶ"ְקָרה ןיוָ ּכֵ  ַ"םַט  ּבָ ּנֶ  ׁשֶ
ָ ְקד/  ּנוּ  הׁשּ ִטים ֶזהבָּ  ְוֵיׁש  .ִמּמֶ ׁשָ א ,לֹוַמר ּפְ ר ֶאּלָ ָהִעּקָ מוֹ  ׁשֶ  ּכְ

י ַתְבּתִ ּכָ   :ׁשֶ
�  

ו הּוא ֱאדֹום ה ּתְֹלדֹות ֵ�ׂשָ ן ָאַמר -  )א, לו( ְוֵאּלֶ לֹש' ּכֵ  ׁשָ
ָ"ִמים ה ּפְ ָפָרׁשָ ׁשְ  ִלְהיֹות, זוֹ  ּבְ ּנִ ד ה' עבַּ ׁשֶ  ֶזהָל  םוֹ דֱא  ְלַאּבֵ
יר י וׂשָ ֵ"  ִהְזּכִ יר, םוֹ דֱא  הּוא ּכִ ְכִתיב ָהִעיר ְוִהְזּכִ  ַהרבְּ  ּדִ

ֵנהוּ  וְלֵ"ׂשָ  ןִעְניָ  ֵאינוֹ  ִאם םוֹ דֱא  הּוא ִעירׂשֵ   ִעירָל  ִעְנָין ּתְ
ֵני ירְוִהְזּכִ . ְצָמּה ַ"  י וׂשָ ֵ"  ּבְ ְכִתיב ,םוֹ דֱא  ֵהם ּכִ ה ּדִ  ְוֵאּלֶ

י לֹוַמר ,םוֹ דֱא  הּוא ַאּלּוֵפיֶהם ם ּכִ ּלָ ֵאׁש  ְלקוּ ִיּדָ  ּכ/ ל ּבָ  יתבֵּ  ׁשֶ
ר ֹוםדֱא  ִנְקָרִאים םּלָ ּכ/ ׁשֶ  ְלַצד ,ַיֲ"ֹקב ָרֵאל ה' ָנַתן ֲאׁשֶ , ְלִיׂשְ

ִדְבֵרי ָרמּוז ְוהּוא, ַ"ְצמוֹ  וׂשָ ֵ"  ְוַגם ָאְמרוּ  ל"ַרזַּ  ּבְ  ָ"ִתיד ׁשֶ
ף וׂשָ ֵ"  ִציִצית ְלִהְתַ"ּטֵ ין בׁשֵ ְויֵ  אבָ וּ  ּבְ יִקים ּבֵ ּדִ ּבָ ְוַה  ,ַהּצַ  ה"ּקָ

ם כוֹ ׁשְ מוֹ  ָ ְכִתיב ,ְוכּו' ִמׁשּ ר ְוִאם־ִאם ּדִ ׁשֶ ּנֶ יּהַ ּכַ ְגּבִ ין ־ּתַ ּבֵ
ם ם אֹוִריְדָך ְנא/ ָ ָך ִמׁשּ ים ִקּנֶ אן־ַ"דה', ־ּכֹוָכִבים ׂשִ ןְוַ" . ּכָ  ּיֵ

ֶ  הַמ  יׁשּ ַתְבּתִ סּוק ּכָ ּפָ ה ּבַ ָלִכים ְוֵאּלֶ  :ַהּמְ

  
  

בי"ח בכסלו ד'תתקצ"ח, נפטר רבי אברהם מימוני בן 
הרמב"ם, בעל 'המספיק לעובדי השם' והמפרש של 
תורת אביו. עוד בהיותו בן ט"ו, כתב עליו אביו 
הרמב"ם באיגרת, שאין לו נחמה בענייני העולם 

' יתעלה נתן לו אלא בלימודיו ובבנו אברהם אשר "ה
חן וברכה", והוא משבחו ש"הוא עניו ושפל 
שבאנשים, מצורף אל זה טוב מידותיו, והוא בעל 
שכל דק וטבע נאה, ויהיה לו בעזרת ה' שם בגדולים 
בלא ספק". הוא התייתם מאביו בהיותו כבן י"ח, 
וכאביו הגדול אף הוא שימש כרופא ונודע בחכמתו 

נחשב כמנהיגם של הגדולה לצד גאונותו בתורה, ו
יהודי מצרים. משרת הנגידות שלו עברה לצאצאיו, 

נינו רבי דוד הנגיד השני שעבר ממצרים ־עד בן
צובא. בנ"א שנות חייו הקצרים, הספיק רבי ־לארם

אברהם לחבר חיבורים נרחבים, שרק חלק קטן מהם 
ראה אור, והמשילוהו לכוכב מזהיר שנמצא בצל 

  הה את אור הכוכב.החמה המאירה באור יקרות ומכ
 �  

שמעון, המכונה ־בי"ח בכסלו תר"מ, נפטר רבי דוד בן
צוף דב"ש, מראשי העדה המערבית בירושלים 
ומקימה של שכונת 'מחנה ישראל', שהיא השכונה 
השנייה מחוץ לירושלים העתיקה, אחר שכונת 
'משכנות שאננים', וכונתה 'שכונת המערבים' 

ה והיו בה רק שם תושביה. השכונה היתה זעיר־על
כשלושים משפחות, ומסיבה זו כמעט ונשכח שמה 
וזכרה, אולם זכות ראשונים שמורה לה כזו 
שבזכותה התרחבה ירושלים ללא היכר. הוא חיבר 
ספר גדול בשם 'שערי צדק', הכולל ארבעה שערים: 
'שער החצר' על שבח ארץ ישראל, 'שער המטרה' 

צוות על הלכות ארץ ישראל, 'שער הקדים' על המ
התלויות בארץ, 'שער המפקד' על מנהגי ארץ 

דוד  –ישראל. בענוותנותו היה חותם 'מעט דב"ש' 
  שמעון, אולם נודע ברבים בכינוי צוף דב"ש. ־בן

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ

 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

 
דֹולד סוֹ יְ  ל ִנְלַמד ּגָ ָבִרים ֵמֶהְבּדֵ ין ַהּדְ ע וׂשָ ְלֵ�  ָאִבינוּ  ַיֲ�קֹב ּבֵ עֹוד. ָהָרׁשָ ָהָיה", לכֹ ־ִלי־ׁש יֶ : "לוֹ  ָאַמר ַיֲ�ֹקב ּבְ  ׁשֶ

ֵמ  ֶחְלקוֹ  ַח ׂשָ ֵ�  ֲהֵרי, הָמ וּ אְמ  לוֹ  ָחֵסר ָהָיה ְולֹא ּבְ ה ִלי־ׁש יֶ  ַהְינוּ ּדְ ", ָרב ִלי־ׁש יֶ " ָאַמר וׂשָ ׁשֶ  ֲ�ַדִין ֲאָבל, ַהְרּבֵ
מוֹ , עֹוד ֲאִני רֹוֶצה ָאְמרוּ  ּכְ ּכֹ  ַיֲ�ֹקב ָנַסע ְוָלֵכן. ָמאַתִים' רֹוָצה הָמנֶ  לוֹ  ׁש 'יֶ  ל"ֲחזַ  ׁשֶ ה ּוְלִמְקֵנהוּ  תְלס" כֹּ  ָ�ׂשָ  תס"

ּכֹות קֹוםּמָ לַ  ָקָראַאף וְ  י, ס" ה ּכִ ּכָ יַרת ִהיא ַהּס" טוֹ  ָהָיה ְוָכךְ  יאַר ֲ�  ּדִ ל ַ�ל ַמּבָ י ּכָ ה ָהעֹוָלם ַחּיֵ י ַהּזֶ ַחּיֵ , יאַר ֲ�  ּכְ
ִהיא ָאֳהלוֹ  םׁשָ  ָנָטה ְוָלֵכן ם ׁשֶ יָרה ּגַ ית ּדִ י , ְזַמּנִ רּכִ י ֵהם ָהִעּקָ א עֹוָלם ַחּיֵ   .ַהּבָ

�  
ל ּבָ י ַהְמק" ִוי ִדידיָ  טֹוב־יֹום ַרּבִ ל היָ ָה , אצֹובָ ־םַר ֵמֲא  ַהּלֵ ק ָיָמיו־ּכָ ּפֵ ֵמ  ָ�טּמ" בַּ  ִמְסּתַ ֶחְלקוֹ  ַח ְוׂשָ  ּוִבְטחֹונוֹ , ּבְ
ּבֹוֵרא ר. ְלַהְפִליא הָת ָהיְ  ּבַ י, נוֹ בְּ  ִסּפֵ ַ�ם ּכִ ָ�  רוּ ִהְתַיּקְ  ּפַ ְ זֹון יֵריִח ּוְמ  ִריםַהׁשּ  ְלַאַחר. ְמֹאד ֶהֱאִמירוּ  ַהּמָ

לּות ּדְ ּתַ דֹוָלה ִהׁשְ ל ּגְ ה, םָ� ־ְנִדיֵבי ׁשֶ ׁשָ ּמּות ִנְרּכְ דֹוָלה ּכַ ל ּגְ מּוָ�ה חֶקַמ  ׁשֶ ְ ָטהִהְתּפַ  ְוַהׁשּ ְ ָכל ׁשּ י, ָהִעיר־ּבְ  ּכִ
ֶמת ת ִמְתַקּיֶ ּקַ ָמקֹום ֲחָכִמים ְלַתְלִמיֵדי ֶקַמח ֲחל" לֹוִני ּבְ ם ָאצוּ . ּפְ ּלָ ל ּכ" ַמח־ֶאת ְלַקּבֵ י אּוָלם, ַהּקֶ  טֹוב־יֹום ַרּבִ

קֹומוֹ  ָזז לֹא ֵבית ִמּמְ ְדָרׁש ־ּבְ יךְ , ַהּמִ תֹוָר  ְתִמידְלַה  ְוִהְמׁשִ אוּ . הּבְ ּלְ ֵלךְ  לֹא ַמּדּוַ� : "הוּ לוּ ָא ׁשְ וּ  ֲחֵבָריו ִהְתּפַ  ּתֵ
ךָ ־ֶאת ְלַהֲחיֹות, ֶחְלְקךָ ־ֶאת תָלַקַח  ֵני ׁש ֶפ ְונֶ  ַנְפׁשְ י, ָאנוּ  ּוְבטּוִחים ְסמּוִכים ֲהֵרי" ְוַנֲ�נּו:"? ךָ יֶת בֵ ־ּבְ ל ּכִ  הַמ ־ּכָ

 ֶ ּנוּ  עַר גָּ יִ  לֹא ָאָדםלָ  ְקַצבנִּ ׁשּ ל ְרצֹונוֹ  ְוִאם, ִמּמֶ בָּ ַה  ׁשֶ אי הּוא, יְמזֹונִ ־ֶאת ִלי ָלֵתת ה"ּקָ ַוּדַ ַלח ּבְ ִלי ילַ ֵא  ִיׁשְ  ּבְ
ל ךְ ֵר צָ ְט ֶא ׁשֶ  ֵבית הֹוִפיַ� , ְוָאְמָנם". ּתֹוָרה ְלַבּטֵ ְדָרׁש ־ּבְ יר ְיהּוִדי ַהּמִ י לוֹ  ֶהֱ�ִניקׁשֶ , ֶאָחד ָ�ׁשִ ּתֵ  ָזָהב ִלירֹות ׁשְ
ָנהַמ בְּ  רכַּ ׁשֶ , לוֹ  ְוָאַמר הֹוִסיף ְוַאף, ּתָ ְרָנָסתוֹ  יּדֵ  עֹוד לוֹ  ןְוִיּתֶ  ֵאָליו ָיבֹוא, יסוֹ כִּ ִמ  ֶזה ָממֹון ֶיֱאַזל ֲאׁשֶ , ְוָכךְ . ּפַ

ךְ  ֶמׁשֶ ָנַתִים ּבְ ׁשְ לוֹ כִּ  ָיִמים ּכִ יר אֹותוֹ  ְלּכְ ֶדֶרךְ  ָ�ׁשִ בֹוד ּבְ ְרָנָסה ִטְרּדֹות ּוְללֹא ּכָ ן ּומֹוִסיף. ּפַ י, רּפֵ ַס לְ  ַהּבֵ  ּכִ
ל ָא  ֵאיַמת־ּכָ ִרּיֹות ֶאת ׁשֹוֵמַ�  ָהָיה ִביוׁשֶ ִעְניַ  חֹותֲח ְמׂשוֹ  ַהּבְ ר ןּבְ לֹוִני־ֶאת ְמָתֲאִרים יוּ ָה וְ , ָהעֹש:ֶ יֶּ  ּפְ  ָחֵצר לוֹ ־ׁש ׁשֶ

דֹוָלה ים ִעם ּגְ ּתִ ָרהלְ  ּבָ ּכָ ִגים ֲ�ָסִקים לוֹ ־ׁש יֶ  ְוַאְלמֹוִני, ַהׂשְ ְגׂשְ ע: "ָלֶהם ְואֹוֵמר הַנֲ�נָ  היָ ָה , ְוַכּדֹוֶמה ְמׂשַ  וּ ּדְ
ֲאִני, ָלֶכם יר ׁשֶ י. ֵמֶהם יֹוֵתר ָ�ׁשִ ל ּכִ כּוָנה ּכָ ְ י - ַהּזֹאת ַהׁשּ ּלִ א, ִהיא ׁשֶ ֲאִני ֶאּלָ ַ�ל ׁשֶ דֹול חֹוב־ּבַ  םלֵּ ְלׁשַ  ילַ ָ� וְ , ּגָ

ים ָלה יםבִּ ַר  ִמּסִ ְמׁשָ ךְ  ְוִאם. ֹותבּ ְוַר  נֹוָספֹות ְוהֹוָצאֹות ַלּמֶ יֶהם ֵהם ּכָ ל ַחּיֵ יִרים אֹוָתם ׁשֶ ַצע הַמ , ֲ�ׁשִ ָכל ּבֶ  ּבְ
ר דֹול ָהעֹש:ֶ ה ַהּגָ ָ�ה, ַהּזֶ ׁשָ ֵאין ּבְ ּוב ְמנּוָחה לוֹ  ׁשֶ רוְ ?! לבָּ לְ ב" ְמ ד וּ רוּ א ָט יו הוּ ָמ יָ ־לכָ וְ  ַ�תַהּדַ  ְוִיׁשּ  הּוא ָהִעּקָ
ֵמ  ִלְהיֹות ֶחְלקוֹ  ַח ׂשָ   ". ּבְ

�  
ַנת ׁשְ י ָיָצא, ז"לַ ְק ּתַ  ּבִ ְרָסם עוֹ ְלַמּסָ  קְס ּפְ יֶט וִּ ִמ  לֶמְנּדְ  ְמַנֵחם ַרּבִ ָרֵאל ְלֶאֶרץ ַהְמפ" ין ָ�ַבר ּוְבַדְרּכוֹ , ִיׂשְ  ֵלידוֹ גְּ  ּבֵ

ְלִמיֵדי ַ�ל ּתַ ם־ַהּבַ יד טֹוב־ׁשֵ ּגִ ל, ׁש ְזִריְט ִמּמֶ  ְוַהּמַ ְרכַּ  ְלַקּבֵ ֶרךְ  תּבִ ין. ַהּדֶ ָאר ּבֵ ְ ר ַהׁשּ ּקֵ  ַיֲ�קֹב דֹותּתֹלְ "ַה  ֵאֶצל ּבִ
דוֹ ", יֹוֵסף ּבְ ּכִ ׁש  ְוַאף ְמֹאד ׁשֶ ּקֵ ּנוּ  ּבִ ּתֶ  ִמּמֶ ּיִ ת ְלִתּקּון ֵ�ָצה לוֹ  ןׁשֶ ָדה ִמּדַ י ֹו, ַאךְ בּ ׁשֶ  ַהַהְקּפָ יבֱה  לֹא לֶמְנּדְ  ַרּבִ  וֹ ׁשִ
ָבר ְזַמן ָמה־ְזַמן ְלַאֵחר .ּדָ ק ׁש ּמֵ ְלׁשַ  ת'דוֹ לְ 'ּתֹ ַה  ה" ַסְנּדָ ְכָפר ּכְ ֵרךְ  ְיהּוִדי םׁשָ  ָרָאה ֶרךְ ּדֶ ּובַ , דָח ֶא  ּבִ  ַהְמׂשָ
יַ� . וֹ ְלִאּט  ַרְגָליו־ֶאת ָנה ֵאָליו ָהִאיׁש  ֶרךְ ּדֶ בַ וּ , ּמוֹ ִע  ִלְנֹסַ�  לוֹ  ִהּצִ ֵרי: "ְוָאַמרּפָ ִרים - ם'ָ� ָה  'ַאׁשְ ָ ׁשּ , םָהָ�  ֵהם ְמא"

ָכה ּכָ ִפי - ֹו'לּ  'ׁשֶ ּכְ יֶּ  ׁשֶ ֵמ  הּוא לוֹ ־ׁש ׁשֶ ֶחְלקוֹ  ַח ׂשָ ָבִרים ָחְדרוּ ". ּבְ ל ְלִלּבוֹ  ַהּדְ ִריַה  רּוְלַאַח , ת'דוֹ לְ 'ּתֹ ַה  ׁשֶ שׂ  תּבְ  ִחּפֵ
קּוָפה רְלַאַח . אוֹ צָ ְמ  ְולֹא ָהִאיׁש ֶאת  יַ� , ּתְ יֵמ  בּתָ ִמכְ  ֵאָליו ִהּגִ ְסק לֶמְנּדְ  ַרּבִ יֶטּפְ ָבר ִמּוִ ּכְ ֶאֶרץ ָההׁשָ  ׁשֶ ָרֵאל ּבְ , ִיׂשְ

י ַלח הּוא ּכִ ִביא הוּ ִליָּ ֵא  ֶאת לוֹ  ׁשָ ְתׁשּוָבה ַהּנָ תוֹ  ּכִ ׁשָ   . ְלַבּקָ
�  

ל ֶטֶרם י ִהְתַקּבֵ ּה לְ  ןַמ ְר ֶט וּ גּ  ַאְרֵיה ֲ�קֹביַ  ַרּבִ ל ַרּבָ ַ�ל יןיִמ זִ ְד ַר  ׁשֶ ְרֵסם ָמּה ׁשְ ־ׁשֶ ׁש , ִהְתּפַ ּמֵ ַרב ׁשִ ת ּכְ ְקִהּלַ  ּבִ
ל  ָזעּום ְסכּום ָהְיָתה וֹ ּת ְר ּכ" ׂשְ ַמ . לוַ ׁשְ יְט ִר  הׁשֶ לֹש:ָ י ַה , בּוַ� ׁשָ לְ  ְזהּוִבים ׁשְ הּכִ ִהּלָ ה ָהְיָתה ּקְ ּלָ ֹכָחּה  ָהָיה ְולֹא ּדַ  ּבְ

ָכבֹוד סוֹ ְרנְ ְלַפ  י ַחי הּוא. ּבְ תְלכַ  הצָ לְ ֶא נֶ  תוֹ יָ ְע ַר וְ , ּוַמְחסֹור ּדַֹחק ַחּיֵ ָפִרים ֶאל יָה ַרְגלֶ ־ֶאת ּתֵ ֵדי מּוִכיםַהּסְ  ַהּכְ  ּכְ
ְיָתה ֵהִביָאה ןָת ָר מוּ ְת בִ וּ , תרוֹ ֵד ְק  ִלְמּכֹר ּפּוֵחי ְמַ�ט ַהּבַ י ָהָיה זֹאת ַלְמרֹות אּוָלם, ֲאָדָמה ּתַ  ַאְרֵיה ַיֲ�ֹקב ַרּבִ
ִמיד ֵמ  ּתָ ֶחְלקוֹ  ַח ׂשָ ק ּבְ ּפֵ י ֲאִפּלוּ  לוֹ  ָהָיה לֹא, עִֹני ֵמרֹב. ָ�טּמ" בַּ  ּוִמְסּתַ ֵדי ָמעֹות ּדַ  היָ ָה וְ , רֹאׁשוֹ לְ  ּכֹוַבע ש:ִלְרּכֹ  ּכְ

ֶקַלח  הוּ ּסֵ כַ ְמ  לּבְ רּוב־ׁשֶ ֶדֶרךְ , ּכְ ִרים ּכְ ים ָהִאּכָ ַ�ם. ָהֲ�ִנּיִ ְרחֹוב ָהַלךְ  ּפַ הוּ , ּבָ ׁשֶ ֵמ א ּכְ ֶרךְ , ֵלב־ְוטֹוב ַח ׂשָ  לוֹ ָא ׁשְ  ּוַבּדֶ
ׁש  ֵאיְנךָ  ַהִאם: "ֶאָחד ּיֵ ׁשּוט ךָ ֲ� בָ כוֹ בְ וּ , ךָ ְת וּ לּ ַד בְּ  ִמְתּבַ ר ַהּפָ ִאּכָ ךְ "? ֶהְדיֹוט ּכְ י ִחּיֵ  ילַ ָ�  ַמּדּוַ� : "ְוָאַמר ָהַרּבִ

ׁש  ּיֵ י ְוִכי? יִת וּ לּ ַד בְּ  ְלִהְתּבַ ַנְבּתִ הוּ ־ןאּמָ ִמ  אֹוָתּה  ּגָ ר ָהָיה ךְ ְוכָ "? ּדְ ֲאׁשֶ ׁש  יויצָ ִר ֲ� ּמַ ִמ  ֶאָחד ּכַ ּקֵ  לוֹ  ְלַהֲ�ִניק ּבִ
לוֹ ְלַק  ָרָצה לֹא הּוא אּוָלם, ָנֶאה ּוׁש בּ לְ ַמ  ךְ  ָנֶאה ֶזה ֵאין ַוֲהֵרי. "ּבְ ֶבֶגד ְלִהְתַהּלֵ ָ�ִני ילוּ ּובָ  ָקרּוַ�  ּבְ  ַ�ןָט ", ָמרּוד ּכְ

יב ְוהּוא, ָהִאיׁש  ֶנְגּדוֹ  ֵהׁשִ ַנְפ  עגַּ ַה : "ּכְ ךָ ּבְ י אֹוָתּה  יִת וּ לּ ַד בְּ , ׁשְ ְלּתִ ָנה ִקּבַ ַמּתָ ׁש  ילַ ָ�  ַהּבֹוֵרא ֵמֵאת ּכְ ּיֵ , ְלִהְתּבַ
ַנת ָיֶפה ּוְבַמְלּבּוׁש    "? רּדָ ְתַה ֶא  - ָוָדם רׂשָ בָּ  ַמּתְ

�  
ה ּמָ ל־מּוָסר ּכַ ּכֵ ים־ְוֶדֶרךְ  ַהׂשְ ר ַחּיִ ל יִד 'יהוּ ִמ  ִלְלֹמד ֶאְפׁשָ ַ�ם'־ׁשֶ ְוָקא ְוָלאו, ּפַ םׁשֶ  ּלוּ ֵמֵא  ּדַ יַ�  רֹאׁשָ  ַמּגִ

ַמְיָמה ָ א, ַהׁשּ ׁשּוִטים ִמיהּוִדים ֲאִפּלוּ  ֶאּלָ ר ּפְ ִבים ַרְגֵליֶהם ֲאׁשֶ ּצָ ִמיִמים אּוָלם, ַאְרָצה מ" ִרים ּתְ , ָהיוּ  ּוְכׁשֵ
יֶהם־ְוָכל ׁשוּ  ַחּיֵ ְקּדְ ט ֲ�ׂשֹות, ֱאמּוָנהבֶּ  ה' ַלֲ�בֹוַדת ה" ּפָ  ְיֶחְזֵקאל ר' ָהָיה ֵמֵאּלוּ  דָח ֶא . ֶחֶסד תבַ ֲה ְוַא  ִמׁשְ

ָ  יוֹ וּ נּ כִּ ׁשֶ , יןִט יְק ּטִ ִמ  ׁשּוט ְיהּוִדי. ה'סַמְלכֶּ  ִציְרל ל'ְק צְ ֶח  ָהָיה ּורגַהׁשּ ִמּדֹוָתיו אּוָלם, ָהָיה ּפָ ָדָרא ַחד ָהָיה ּבְ . ּבְ
ָ�ַמל ְיהּוִדי ִמיד ָהָיה ְוָטרּוד ְלִמְחָיתוֹ  ָקׁשֹות ׁשֶ ַפְרָנָסתוֹ  ּתָ ִיים, ּבְ ים ְקׁשָ יו ֶנֶ�ְרמוּ  ַרּבִ ַחּיָ ֵמ  ִאיׁש  אּוָלם, ּבְ  ַח ׂשָ

ֶחְלקוֹ  מֹוהּו  ּבְ ִנְמָצא ָהָיה לֹא -ּכָ ֵמ  ַרק ְולֹא. ּבְ ַ�ְצמוֹ  ַח ׂשָ א, ּבְ ם ֶאּלָ ַח ְמׂשַ  ָהָיה ּגַ ר. ֲאֵחִרים ּמֵ  ָהָיה ְוַכֲאׁשֶ
ַח ְמׂשַ  ה ָחָתן ּמֵ יֹום ְוַכּלָ ְמָחה ַמְכִניס היָ ָה , םָת ּפָ ח"  ּבְ ֵלב ׂשִ ל ּבְ יםְמס" ַה ־ּכָ ל־ֶאת ּוֵמִפיג, ּבִ ֲאגֹוֵתיֶהם ּכָ  םֶה ייֵ ׁשָ ְק וּ  ּדַ

הוּ  ָיַרד ִאם. ַהּסֹוֲחִפים יונָ וּ גּ נִ וְ  יוָד וּ ּק ִר בְּ  ָכָסיו ִמיׁשֶ ִרּיֹות ּבֹוׁש  ְוָהָיה ִמּנְ  ְיֶחְזֵקאל 'רלְ  ּפֹוֶנה היָ ָה , ֵמַהּבְ
ס יֹוֵצא דִמיָּ  ָהָיה ְוהּוא, ִלּבוֹ ־ֶאת ְלָפָניו ְוׁשֹוֵפךְ , דוֹ סוֹ ־־ִאיׁש  ַא  ְלַגּיֵ ַ�ם. ְלֶ�ְזָרתוֹ  יםבִּ ַמׁשְ  ְלֶאָחד ִנְכַנס ּפַ

ֶזה ָסךְ  ִלי־ןּתֶ , ְצִבי ר': "לוֹ  ְוָאַמר ִעירָה  ֵביִמּתֹוׁשְ  י, ָדָקהצְ לִ  ְוָכֶזה ּכָ רּוךְ  ֲהֵרי ּכִ ם ּבָ ֵ ָנָתךָ  ַקְמּתָ  ַהׁשּ ְ ִריא ִמׁשּ  ּבָ
ֵלם ה, ְוׁשָ ר ךָ לְ ־ׁש יֶ  ַהִאם. וֹ לּ ּתִ ־ַ�ל עֹוֵמד ּוֵביְתךָ  ַרְגֶליךָ וְ  ָיֶדיךָ ־ֶאת ְלָהִניַ�  לוֹ ָיכ ַאּתָ דֹול ֹאש:ֶ ה ּגָ  ָהָיה ְוָכךְ "? ִמּזֶ

ר ְמָחהׂשִ  ירּדִ ְח ַמ  ק ,סֹוְבָביו־ְלָכל ְוֹאש:ֶ ָכְך  ּוְמַחּזֵ ִיםּבְ ְרּכַ לֹות ּבִ   . ּכֹוׁשְ
  

  

י ִמּכֹל ַהֲחָסִדים" י -" ָקטְֹנּתִ ל ת"ַהּטֵ יָקטֹ ' ׁשֶ ה יאִה  'ְנּתִ י־ַ�ל ּוְזִעיָרה ְקַטּנָ ֹסֶרת ּפִ תּוב ּוָבא .ַהּמָ ָכ , ְלהֹוִדיֲ�ךָ  ַהּכָ ּכְ ְקִטין לׁשֶ ּתַ ֶאה ְולֹא ַ�ְצְמךָ ־ֶאת ׁשֶ ְתּגָ   , ּתִ
ע ֱאֶמת, ְלךָ  ּדַ ּבֶ ה ׁשֶ ה עֹוד ָקָטן ַאּתָ ֶ  הִמּמַ  רֵת וֹ י ַהְרּבֵ הׁשּ ְעּתָ  לֹא ַוֲ�ַדִין, ַ�ְצְמךָ ־ֶאת ַמְקִטין ַאּתָ ית ךָ ְת נוּ ְט ַק ְל  ִהּגַ  )ה'חפץ חיים'( ...ָהֲאִמּתִ

  
ר ֲאׁשֶ ל ּכַ י ִהְתַקּבֵ ַ�ל, אָק יְס ּלִ ִמ  ןַמ יְד ִר ְפ  ִהיְרׁש  ְצִבי ַרּבִ  ּבַ

ִרי ַאְך " נּות ֵהןְלַכ ", ְתבּוָאה ּפְ ַרּבָ ת ּבְ  אָק יְס ִל  ְקִהּלַ
ִבְרּכַ  ַמ "ַה  וֹ בּ ַר  תּבְ ׂשְ ה חּיִ  יֵד ּמְ ַל ְמ  םׁשָ  ִלְמצֹא ִנְדַהם", ֹמש;ֶ

ינ ָהיוּ  ֹוקֹותּתִ י יםּבּוִר  ׁשֶ  םָת יָ� ִד יְ  ל, ְוָכ ָהֲאָרצֹות־ְוַ�ּמֵ
ְקִריָאה הָמ ּכְ ּתַ ְס ִה  ת ּבִ ׁשֶ ּבֶ ל ְמׁש2 ּדּור ִמּלֹות ׁשֶ  ּוְפסּוֵקי ַהּסִ

לוּ , לֹא ְותוּ  ַהּתֹוָרה ל ּדֹורֹות ֵהם ַאף ְוִגּדְ  יםּבּוִר ־ׁשֶ
מֹוֶהם י ֶנֱאַנח. ּכְ ִדים' ַ�ל: "ְוָאַמר ָהַרּבִ , ֵאּלוּ  יןֵמֵ�  'ְמַלּמְ

ים ְבֵרי ִנְדָרׁשִ י  ל"ֲחזַ  ּדִ ָאְמרּו ּכִ ִדים  מֹוָצָאםׁשֶ ל ַהְמַלּמְ ׁשֶ
 ִ ְוָקא ְוֵלִוי עֹוןְמ ׁשִ י ֵט ְב ִמׁשּ ֲהֵרי. ּדַ  ָהְרגוּ  ֵאּלוּ  ַאִחים ינֵ ׁשְ  ׁשֶ
ל ֶאת ר  ַהּגֹוִיים־ּכָ ִבים ְוָלֵכן, ֶכםׁשְ ּבִ ֲאׁשֶ  םיֶה ֵא ָצ ֱא ֶצ  ַחּיָ
ָבר־ֶאת ןּקֵ ְלַת    "...ּגֹוִיים - ִמיהּוִדים ְוַלֲ�ׂשֹות ,ַהּדָ

  

  

  
ַלחיִּ ַו ַהְפָטַרת  ָטן, עֹוַבְדָיה רֶפ ֵס ִהיא  ׁשְ ל ַהּקָ  ִסְפֵרי ִמּכָ

נַּ  ְלַבד ֶאָחד קֶר ּפֶ  ןּבֶ , ְך "ַהּתַ סּוִקים א"ְוכ ּבִ  ֶנֱאַמר ּבוֹ . ּפְ
ת" ה־ַהֵחל ְוָגל2 ר ְוגֹו' ַהּזֶ ַנֲ�ִנים־ֲאׁשֶ ת ָצְרַפת־ַ�ד ּכְ  ְוָגל2

ַלִםְירוּ  ר ׁשָ ְסָפַרד ֲאׁשֶ ִ ַר ". ּבִ ם ֵמִביא י"ׁשּ ׁשֵ , ַהּפֹוְתִרים ּבְ
ְרַפת ּצָ  ִהיא ּוְסָפַרד, א"ְצ נְ ַר ְפ  ֹוִריןּק ׁשֶ  תכוּ ְל ַהּמַ  ִהיא ׁשֶ

ּה ׁשֶ  ָצְרַפת ְוֵאיָנּה . איָ ְמ ּפַ ְס ַא  ה הָר ְר וֹ גּ ְת ִה  ּבָ ָ  ָהִאׁשּ
ְרִפ  ְרָפִתית( יתַהּצָ  ידֹוןְוִצ  רְלצוֹ  ְסמּוָכה, ִעיר )לֹא ַהּצָ

ְלָבנֹון ּבִ כֹוָנה ִריָאהּקְ ַה . ׁשֶ ל ַהּנְ ת ׁשֶ ְרַפ�  י"ִד ָצ ּבְ  ִהיא ָצ�
ָק  דֹול ץַמ ּבְ ית ּוַבֲהָבָרה, ָנע אָו ׁשְ ּבִ  ׁש "ְוָהֵרי ּגָ  ְסָפַרּדִ

ַמַ�ת ֵ�ין י"ִד ּצָ ַה  ִנׁשְ ִפי ְולֹא, ח"ּתָ ַהּפַ  ּכְ ים ּכְ ַרּבִ  ׁשֶ
ָטעּות קֹוְרִאים ָק  ּבְ ם הּוא ְך ּכָ . ָקָטן ץַמ ּבְ ַת  ּגַ  ְרּגּוםּבְ

 ִ "א ְרפּוָיה, ְוִאם ָהָיה ִעיםְב ַהׁשּ י ַהּפֵ , ּוְרָאָיה ְלָכְך, ּכִ
ה.  גּוׁשָ "א ּדְ ָוא ָנח, ָהְיָתה ַהּפֵ ַמץ ָקָטן ְוַאֲחָריו ׁשְ ַהּקָ

דוֹ  תְל  ִלְקרֹא ֵיׁש  ְלָכְך  הֶמ ּבְ ת וׂשָ ֵ�  ֵאׁשֶ ַמ� ׂשְ � ם ְוָכְך , ּבָ  ּגַ
ת ְסַנ� ת ָאֽ יקּצַ ַה  יֹוֵסף ֵאׁשֶ ָק , ּדִ דֹול ץַמ ּבְ א ָו ׁשְ  ְוַאֲחָריו ּגָ

ם ְוָכְך , ָנע ְעֵנַח�  יֹוֵסף יוּ נּ ִכ ּבְ  ּגַ ְפַנ�ת ּפַ ָק  -  ָצֽ דֹול ץַמ ּבְ   . ּגָ

  
ים ר ַהְיָלִד�     (לג, ה) ַוּיֹאַמ�

י ּתֵ בֹות ׁשְ מּוכֹות ַהּתֵ ָזֵק  תמוֹ ָ� ְט מ2  ַהּסְ דֹול ףּבְ ְקָרא ּגָ ּנִ  ׁשֶ
ְנִגיָנה י. ָרָמה ּבִ ָ�ה ּכִ ׁשָ אׁשֶ  ּבְ  ָרֵחל ֶאת ְוָרָאה וׂשָ ֵ�  ּבָ
ֵהן ְוָיַדע, ְוֵלָאה , ַח נֹ ־ְלֶבן ֲאִפּלוּ  ָהֲאסּורֹות ֲאָחיֹות ׁשֶ
ב ִלּבוֹ  ָחׁשַ ֲ�ֹקב ּבְ ּיַ ְבֵרי־ַ�ל ָ�ַבר ׁשֶ  ַהּקֹול ֵאין ְוִאם, ה' ּדִ
ַדִיםי זַ ֲא  ַיֲ�ֹקב קֹול , ַיֲ�ֹקב לוֹ  ָרַמז ְוָלֵכן. וׂשָ ֵ�  ְיֵדי ַהּיָ

ַהְיָלִדים קֹוָמה ְמִדיםעוֹ  ׁשֶ ׁשֵ  ֵהם, ְו ְזקּוָפה ּבְ  ִריםּכְ
ֵני, ְוזֹאת ַוֲהגּוִנים ן ֱאלֹ  ִמּפְ ר־ָחַנ$ ךָ ִק( ֲאׁשֶ ֽ , ים ֶאת־ַ,ְבּדֶ

י ָבר ּכִ י־ַ�ל היָ ָה  ַהּדָ ּבּור ּפִ ה.  ַהּדִ   ויחכם שלמה)(ְוָכְך ִהְצַטּוָ
�  

ב ֹוד ַיֲֽ,ֹק� ְמָך. ע- ֵרא/ ׁשִ א־ִיּקָ     (לה, י) לֹֽ

ַבת ֵרא/  ּתֵ אּבִ  ִיּקָ ה ְתִליׁשָ ֵדי, ְקַטּנָ  ל"ֲחזַ  ְלִדְבֵרי זּמֵ ְלַר  ּכְ
ַמּסֶ  ָרכֹות תֶכ ּבְ ָ�ֵקר לֹא, ּבְ ּיֵ קֹומוֹ  ַיֲ�ֹקב םׁשֵ  ׁשֶ , ִמּמְ
א ָרֵאל ֶאּלָ ר ִיְהֶיה ִיׂשְ   מראה יעקב)(. לוֹ  ָטֵפל ְוַיֲ�ֹקב ִעּקָ

�  
ֶגׁש   ְוִתְמַנ�ע ה ִפיֶל� ְיָת�     (לו, יב) ׀ ָהֽ

ם  ֵ ן אּוָלם, חּתָ ַפ ּבְ  ְוִתְמַנעַהׁשּ 2ע ֶנֱאַמר ְלַהּלָ ְמָנ ּוף ּתִ  ַאּל$

ָק  י. ץַמ ּבְ ַתב ן"ָהַרְמּבַ  ּכִ ִפי, ּכָ ּלְ ט ׁשֶ ׁשָ ְמַנע ָהְיָתה ַהּפְ  ּתִ
יַלְגׁשוֹ  ל ּפִ ן ְלָדהְויָ , ֱאִליָפז־ׁשֶ  ֲ�ָמֵלק רַאַח  ףנֹוָס  ּבֵ

ַקׁש  ּה  ַוּתְ ִלְדּתָ ָמת ּבְ ְמנָ  ָמּה ׁשְ ־ַ�ל ְוִנְקָרא, ַוּתָ  ְוֵכן, עּתִ
ִדְבֵרי ֱאַמרנֶ  ִמים ּבְ ָהָיה ַהּיָ ֵני ׁשֶ , ֶזהָל  ןְוִסּמָ . ֱאִליָפז ִמּבְ

י ָכר ּכִ ד ַהּזָ ּקָ הּוא ץַמ ָק ּבְ  ְמנ2 ֶלְך  ׁשֶ ּדֹות ַהּמֶ ק2 ּנְ ֵקָבה ּבַ  ְוַהּנְ
ְמָנֽע( חּתָ ַפ ּבְ  ן ּתִ ֹות לֹוָט( סוֹ  ַוֲֽאח$ י ִהיא ּבְ ָקַמץ ּכִ ף ּבְ
ם  ְוָלֵכן. )סּוקּפָ  ַבת רַאַח  קֵס ּפָ  ֵיׁש ּגַ  לֹוַמר, ׀ ְוִתְמַנ�ע ּתֵ

ם ֵ ַהׁשּ סּוקַל  ָלהְלַמְע  עֹוֶלה ׁשֶ ֵניִעם  הִנְמנָ ְו  םֵד וֹ ַהּק  ּפָ  ּבְ
ה ְוַגם, ֱאִליָפז ִפיֶל  ְלַמּטָ   תורה שלמה)(. ֱאִליָפז ֶגׁש ּכְ

�  
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