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ּה  ִקְרּבָ ִנים ּבְ ְתרֲֹצצּו ַהּבָ   ) כה, כב(ַוּיִ

ַיְלדּותוֹ  עֹוד ט, ּבְ ּלֵ ֲהַר  ִהְתּבַ ַרג ל"ַהּמַ  תבַ ֲה ַא  ִעם ַיַחד, ָרהֵת יְ ַה  ָחְכָמתוֹ בְּ  ִמּפְ
ָרֵאל ּבוֹ  ִיׂשְ בֶ  יֹותוֹ ְה בִּ . ׁשֶ ד ֵאֶצל ֲחֵבָריוִעם  בׁשַ יָ , ָחֵמׁש  ןּכְ יעוּ , ַהְמַלּמֵ ִהּגִ  ּוְכׁשֶ
ת ָפָרׁשַ סּוק־ֶאל דֹתּתֹולְ  ּבְ ִנים צוּ ְתרֹצֲ יִּ וַ " ַהּפָ יר", ּה ִקְרבָּ בְּ  ַהּבָ םַר  ָלֶהם ִהְסּבִ  ּבָ

ְבֵר ־ֶאת ִ ַר  יּדִ י י"ׁשּ ְרׁשוּ  ל"ֲחזַ  ּכִ כַּ , ָצהיִר  ׁשֹוןִמלְּ  ְתרְֹצצּו'יִּ 'וַ  ֶאת ּדָ רׁשֶ  ָ*ְבָרה ֲאׁשֶ
ְתֵחי ַ*ל ִרְבָקה ָ*ְבָרה, ָלֵצאת סְרכֵּ ּוְמַפ  ָרץ ַיֲ*ֹקב היָ ָה , ּתֹוָרה ּפִ ְתֵחי ַ*ל ּוְכׁשֶ  ּפִ

ׁש  ָזָרה־ֲ*בֹוָדה ּקֵ ָנה. ָלֵצאת וׂשָ ֵ*  ּבִ ֶלד ּפָ דַהְמלַ ־ֶאל ַהּיֶ ַאל ּמֵ  ַיֲ*ֹקב־ֶאת ִאם: "ְוׁשָ
ר ה ְלָהִבין ֶאְפׁשָ ית לֶא  ָיָצא לֹא ָלּמָ ְדָרׁש ־ּבֵ ּום, ַהּמִ ֵ*  ִמׁשּ ּנוּ  זֹאת ָמַנע וׂשָ ׁשֶ . ִמּמֶ
ֵמ  ֲאִני וׂשָ ֵ*  ַ*ל אּוָלם בוֹ  ָהָיה ִמי, ּהַ ּתָ  ֶנֱהָנה"? ָזָרה־ַלֲ*בֹוָדה ָלֵצאת ְמַ*ּכְ

ד ֵאָלה ַהְמַלּמֵ ְ ירוֹ , תֶמ כֶּ ח/ ְמ ַה  ֵמַהׁשּ ֶלד־ֶאת ּוְבַהּכִ  ֵיׁש  אּוַלי: "לוֹ  ָאַמר, ֶהָחִריף ַהּיֶ
ם ךָ לְ  ׁשּוָבה ּגַ ֵאָלְת  ּתְ ֶלד"? ַהּטֹוָבה ךָ ִלׁשְ יב ְוַהּיֶ ִהְרֵהר ְלַאַחר ֵהׁשִ : ָברּדָ בַּ  ְמַ*ט ׁשֶ
ֵ* , ינִ בַ ׁשְ חוֹ " ִלי ָלֵצאת ָרָצה לֹא וׂשָ ׁשֶ ּלֹא ַדעיָ  ןכֵּ ׁשֶ , ַיֲ*ֹקב ּבְ ְהֶיה ׁשֶ  לוֹ  ּתִ

ל ָרה־ּכָ יו ַמּטָ ַחּיָ ֲהֵרי. ּבְ  ֹותלֲ*ִלי יללִ ֲ* יַ  ִמי־ַ*ל? ִיְרּדֹף ִמי־ְוֶאת ְיַצֵ*ר ִמי־ֶאת ׁשֶ
ָפ  ֵזרֹות  ִיְגזֹר ִמי־ְוַ*ל לֹותׁשְ  ָהָיה הּוא? ּמוֹ ִע  ַיַחד ִיְהֶיה לֹא ַיֲ*ֹקב ִאם, ָקׁשֹותּגְ

ֱאֶמת ַגּפוֹ  לֹא ֲאָבל, ָלֵצאת סְרכֵּ ּוְמַפ  ִמְתרֹוֵצץ ּבֶ א, ּבְ   "...ָאִחיו ַיֲ*ֹקב ִעם ַרק ֶאּלָ
�  

ב ֹאָהִלים ם יׁשֵ ם ְוָאֳהלוֹ ־לׁשֶ  לוֹ ֳה ָא  - כה, כז)( ְוַיֲ�ֹקב ִאיׁש ּתָ ל ׁשֵ   (רש"י) רֶב ֵ� ־ׁשֶ

ֶ ַה  ים' עַפ 'ׁשּ ְנז ַחּיִ ִלּמּוד ְקבּוִעים ְסָדִרים ינֵ ׁשְ ֹו תיבָ יׁשִ בִּ  ִהְנִהיג ְנּבּוְרגזֶ ְקלֹויְ ־ִמּצַ  ּבְ
ָמָרא ִני ִעּיּוןבְּ  דָח ֶא , ַהּגְ ֵ ִדְבֵרי ְיֵתדֹוָתיו ְוָתַמךְ , ְבִקיאּותבִּ  ְוַהׁשּ לָ  ּבְ ְ דֹוׁש  ה"ַהׁשּ  ַהּקָ

כָּ  ׁש ב ַת ׁשֶ ּיֵ ן ִלְנהֹג ׁשֶ י, ָאַמר ַ*םּפַ . ּכֵ ר ּכִ ה ָאִבינוּ  ַיֲ*ֹקב ַ*ל לֹוַמר ֶאְפׁשָ  ָלַמד ָלּמָ
י ּתֵ ׁשְ יבֹות ּבִ ל, ְיׁשִ ם־ׁשֶ ל ׁשֵ ֵדי? רבֶ ֵ* ־ְוׁשֶ ֶאָחד ָהִרים ְועֹוֵקר יִסינַ  ִלְהיֹות ּכְ   ...ּכְ

�  

ו ַדִים ְיֵדי ֵ�ׂשָ   ) כז, כב( ַהּקֹל קֹול ַיֲ�ֹקב ְוַהּיָ

י ַ*ל ָנָתְנזֹון לאוּ ׁשָ  ֵסףיוֹ  ַרּבִ יב ׁשֹוֵאל" ּבַ ּה ", ּוֵמׁשִ ל ַהּנֹוָדע ַרּבָ  ָ*ַמד, בבוֹ לְ ־ׁשֶ
חֹוָמה צּוָרה ּכְ ִמיַרת ַ*ל ּבְ  ַ*ל ָהעֹל ּפֹוְרֵקי ֶאת ַח ְוהֹוִכי, ֹותצְ ְוַהּמִ  ַהּתֹוָרה ׁשְ

יֶהם ם מֹוִכיַח  ָהָיה זֹאת־ִעם ַיַחד. וְ יםזִ לוֹ נְּ ַה  ַמֲ*ׂשֵ ֶדֶרךְ  ַההֹוְלִכים־ֶאת ּגַ , ה' ּבְ
ָממֹוָנם ְזִהיִרים ִלְהיֹות ְנִקּיּות ְיֵדיֶהם־ַ*ל רמֹ ׁשְ לִ וְ  ּבְ ל ּבִ זֵ  ׁש ֲחׁשַ  ִמּכָ ת. לּגָ ָפָרׁשַ  ּבְ

א דֹתּתֹולְ  ַ*ם ָנׂשָ הָר ּדְ  ּפַ ֵבית ׁשָ ֶנֶסת־ּבְ ְרׁשוּ  ל"ֲחזַ : "ָאַמר ְוֹכה, ַהּכְ סּוק־ֶאת ּדָ  ַהּפָ
בַּ  הּפָ ׁשֶ ַדִים ַיֲ*ֹקב קֹול 'ַהּקֹל ָרׁשָ ֲ*ֹקב ְוָאְמרוּ , ו'ׂשָ ֵ*  ְיֵדי ְוַהּיָ ּיַ ׁש  ׁשֶ ּמֵ ּתַ ר ִמׁשְ ִעּקָ  ּבְ

קֹולוֹ  ה תֹוָרהלְ  ּבְ ׁש  וׂשָ ְוֵ* , ּוְתִפּלָ ּמֵ ּתַ ָיָדיו ִמׁשְ ׁש , ֹוֵמרא ֲאִני אּוָלם. ּבְ ּיֵ ֵני ׁשֶ  ָאָדם ּבְ
ר ים ֲאׁשֶ ׁשִ ּמְ ּתַ ֵניֶהם ִמׁשְ ׁשְ ים, ַיַחד ּבִ יםבִּ , ּוְבַתֲחנּוִנים ְתִפּלֹותבִּ  ֵהם ַמְרּבִ  ְתִהּלִ

  ". תלַ וּ זּ ַה ן מוֹ ָמ בְּ  ִנְזָהִריםן ֵהם ְוֵאי וׂשָ ֵ*  ְיֵדי ְיֵדיֶהם אּוָלם, דֹותָמ ֲ* ּוַמ 
�  

י ְטֶרִליְסק אּוִרי ַרּבִ ַ*ם ָחַזר, ִמּסְ ית ּפַ ֶנֶסת־ִמּבֵ ת רְלַאַח , ְלֵביתוֹ  ַהּכְ ִפּלַ  ֵליל ּתְ
ת ּבָ ַמע ֶרךְ ּדֶ ּובַ , ׁשַ ר ֶאָחד ָנְכִרי ׁשָ ְכרּות ִמּתֹוךְ  ַהְמַזּמֵ  ֵיׁש  ֹוִייםגּ לַ : "ְואֹוֵמר ׁשִ

ן יִהּנֹם הּוִדיםיְּ ְולַ , ֵ*ֶדן־ּגַ ָבִרים עַמ ׁשֵ לְ ". ּגֵ הלְ ָח , ַהּדְ ְעּתוֹ  ׁשָ ל ּדַ י ׁשֶ  ןכֵּ ׁשֶ , אּוִרי ַרּבִ
אי ַוּדַ ַמִים־ִמן ּבְ ָ ֹמַ*  לוֹ  נוּ ִזּמְ  ַהׁשּ ָבר־ֶאת ִלׁשְ ָ*ה. ַהּדָ ה ׁשָ ּכָ , ַ*ד ְוִהְרֵהר ָ*ַמד ֲאר/

ל ָהָיה אּלֹ ׁשֶ  ּגָ ָבה ְלַבּסֹוף, ַאְך ּדּוׁש ּקִ בַּ  ְלַהְתִחיל ְמס/ ְ ְעּתוֹ  ִהְתַיׁשּ  ֵריֲה . "ָ*ָליו ּדַ
ן יןֵמֵ*  ָאְמָנם ֵיׁש  ֹויגּ לַ , "ְלַ*ְצמוֹ  ָאַמר", ְדָבָריובִּ  צֹוֵדק ַהּגֹוי  ַרק ֶזה ֲאָבל, ֵ*ֶדן־ּגַ

ָ  עֹוָלםבָּ  ה לָפ ַהׁשּ ְבָטח הּוִדייְּ לַ  ְוִאּלוּ  ,ַהּזֶ א עֹוָלםבָּ  ֵ*ֶדן־ןגַ בְּ ק לֶ ֵח  מ/ ךְ  ַוֲהֵרי. ַהּבָ  ּכָ
ר ָאבֹות ִנְזּכַ יַר ּדְ  ּבְ ֲ*ֹקב ,ןָנָת  ּבִ ּיַ קוּ  וׂשָ ְוֵ*  ׁשֶ יֵניֶהם ִחּלְ ֵני ַנֲחַלת ֶאת ּבֵ , ָהעֹוָלמֹות ׁשְ

א ָהעֹוָלם ֶאת ָנַטל ַיֲ*ֹקב ה ָהעֹוָלם ֶאת וׂשָ ְוֵ*  ַהּבָ ָהעֹוָלם ִנְמָצא. ַהּזֶ ה ׁשֶ  ֵאינוֹ  ַהּזֶ
הּוִדי ךְ יָּ ׁשַ  ׁש  ְוהּוא, ַלּיְ ּמֵ ְפרֹוְזדֹור ַרק לוֹ  ְמׁשַ א עֹוָלםלָ  ּכִ   ".ַהּבָ

�  

  
ה ּתֹוְלדֹת ִיְצָחק ִ ַר  ְמָפֵרׁש  -  )כה, יט( ְוֵאּלֶ , י"ׁשּ

טוּ בְּ ַח ְת נִ וְ . הָרׁשָ ּפָ ּבַ  ָהֲאמּוִרים וׂשָ ְוֵ�  ַיֲ�ֹקב
ים וָּ ־ֶאת ְלָהִבין ַהְמָפְרׁשִ אן ָרַמז ַאךְ , ָנתוֹ ּכַ ַ*ל ּכָ

ַבת ָבהׁשֶ  דֹתּתֹוְל  ּתֵ ְכּתְ י, ו"ָוא ָרהֵס ֲח  ּנִ ַהּתֹוָלָדה ּכִ
ל ו־ׁשֶ ע  ֵ�ׂשָ גּוָמהָהָרׁשָ  )דברי שי"ר(. ָרהֵס ֲח וַ  ּפְ

�  

הֹוִליד - )שם( ִיְצָחק־ַאְבָרָהם הֹוִליד ֶאת
ה ִגיַמְטִרּיָ ָהָיה, ּדֹוֶמה ּבְ ְלָאִביו ּדֹוֶמה ִיְצָחק ׁשֶ

ם ַ*ד, ַאְבָרָהם ּלָ ּכ/ הֹוִליד ַאְבָרָהם אֹוְמִרים ָהיוּ  ׁשֶ
ְיָתהָה  ְצָחקיִ  ְדמּותוּ  נֹוָטִריקֹון הֹוִליד. ֶאת־ִיְצָחק

תוֹ נָ מוּ ּתְ  נֹוָטִריקֹון ֹדתּתֹוְל , ַאְבָרָהםְל  ֹוָמהדּ 
 )שמחת התורה(. ִמיָמהּתְ  הֹוָמ דּ  ַאְבָרָהםְל  תוֹ ָר צוּ וְ 

�  

ר ִיְצָחק ַל  ְעּתַ ּתוֹ  ה'ַוּיֶ ָאְמרוּ  -  )כה, כא( ְלֹנַכח ִאׁשְ
גְּ  ל"ֲחזַ  ַא , ָמָראּבַ יׁשֶ ֶנֶסת ְנׁשֵ דֹוָלה ּכְ ָקְבעוּ  ַהּגְ

ל ַצד ְלֵאיֶזה ּלֵ ְוִרְבָקה ִיְצָחק ָ*ְמדוּ  ְוָלֵכן, ְלִהְתּפַ
ֶקֶרן י ֵיׁש  הבָּ ׁשֶ , ָזִוית ּבְ ּתֵ ֵדי, רּוחֹות ׁשְ ָכךְ  ּכְ ּבְ ׁשֶ

דּבַ  ַיַ*ְמדוּ  כֹון ּצַ ע ַהּנָ  )מים חיים(ָהרּוחֹות.  ֵמַאְרּבַ
�  

ְר  ְדָרׁש ּמִ בַּ  ָהָיה, ׁשוּ ּדָ , ינוֹ בְּ  ְלָאִביו ּדֹוֶמה ִיְצָחק ׁשֶ
רבְּ , ָחְכָמהבְּ  ים ֹעש3ֶ ל ְוָלֵכן. ּוְבַמֲ*ׂשִ ּלֵ ִיְצָחק ִהְתּפַ
ּתוֹ  ח"ַכ נֹ לְ  ַאךְ . ְכָמהָח , ַח ּכֹ , ֹוינ נֹוָטִריקֹון, ִאׁשְ

ָרֲאָתה ׁשֶ ִנים ִרְבָקה ּכְ ַהּבָ לֹא ִמְתרְֹצִצים ׁשֶ ּבְ
ְולֹא ֹוינוְ  ַח ּכֹ  ַרק ֵיׁש  ִאם - ן"ּכֵ  ִאם ָאְמָרה, ָחְכָמה

ה, ְכָמהָח  ה ָאֹנִכי.  ָלּמָ  )ארחות צדיק(ּזֶ
�  

לֶ  יָאֹנכִ  הזֶּ  הָלּמָ  יסֹוֵפ  -  )כה, כב( ׁש ִלְדרֹ  ךְ ַוּתֵ
בֹות ה ַהּתֵ ִגיַמְטִרּיָ ז, םׁשֵ  ּבְ ִרְבָקה ְלַרּמֵ ָהְלָכה ׁשֶ

ל ִמְדָרׁשוֹ ־יתְלבֵ  ם־ׁשֶ ֹאל ׁשֵ  )מגדנות(ָ*ֶליָה.  ִלׁשְ
�  

ו ִאיׁש יֵֹדַ� וַ  , אֹוִתּיֹות ג"י - )כה, כז( ַצִידְיִהי ֵ�ׂשָ
ב ֹאָהִלים ְוֵכן ם יׁשֵ זּמֵ ְלַר , ִתּיֹותי"ג אוֹ ֵהן  ִאיׁש ּתָ

ִגיל ּבְ רָהָיה  ג"י ׁשֶ יֵניֶהם ִנּכָ ל ּבֵ  )שם(. ֶזה ֶהְבּדֵ
�  

רֹות ָהאֹוִתּיֹות -  )כז, כב(ַהּקֹל קֹול ַיֲ�ֹקב  ְסּתָ ל ַהּנִ ׁשֶ
 �ה, ו"י־וָ , ן"י־ׂשִ , ן"יִ ־ַ* , וׂשָ ֵ ִגיַמְטִרּיָ י, קֹול ּבְ ּכִ

ר ֲאׁשֶ ל קֹולוֹ  ּכַ ל קֹולוֹ  עִנְכנָ , עָמ ׁשְ נִ  ַיֲ*ֹקב־ׁשֶ ׁשֶ
אּור ְוֶזה, וׂשָ ֵ*  סּוק ּבֵ ו ִנְבעּו  ַהּפָ ׂשּו ֵ�ׂשָ ֵאיְך ֶנְחּפְ

ָניו יַצד, ַמְצּפ* ר ּכֵ וּ ׂשָ ֵ*  ֶאת ףׂשֲֹח לַ  ֶאְפׁשָ
נְּ כְּ , יונָ וּ ּפ צְ ַמ  ְבעוּ נִּ ׁשֶ  ְיֵדי־ַ*ל ?ּוְלַהֲחִליׁשוֹ  הׁשֶ ַגּלֶ

פּונֹות ֶאת ִמְניַ  ָהעֹולֹות וׂשָ ֵ�  אֹוִתּיֹותבָּ  ַהּצְ ןּכְ
ק, קֹול  )לחם לפי הטף(. ַיֲ�ֹקב קֹול ֶאת ּוְנַחּזֵ

�  

ֲרכֹו  ר ּבֵ ֶדה ֲאׁשֶ ֵריַח ׂשָ ִני ּכְ -  )כז, כז( ה'ְרֵאה ֵריַח ּבְ
ִ ַר  ְמָפֵרׁש  ְכַנס י"ׁשּ ּנִ ן ֵריַח  ּמוֹ ִע  ׁשֶ י, ֵ�ֶדן־ּגַ ָאְמרוּ  ּכִ

ֲ*ֵלי ְלָאךְ  ַהּתֹוָספֹות ּבַ ַהּמַ ַיִין לוֹ  ֵהִביא ִמיָכֵאל ׁשֶ
ם ּמוֹ ִע  ְוִנְכַנס, ֵ�ֶדן־ןגַּ ִמ  ם יַח ֵר ָה  ּגַ ָ  )מגדנות(. ִמׁשּ

  זתשע"פרשת תולדות, ג' בכסלו     
.  
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ְמּכֹר ֶאת ֹכָרתֹו ְלַיֲ�ֹקב־ַוּיִ   ּבְ

ל ָרּה ָד ֲה וַ  הֹוָדּה  ּכ/ , ֲ*ִטיָרהַהּמַ  ִויְלָנא ׁשֶ ִפי ָתהנְּ ׁשֶ הּוִדים ּבְ ַלִים" ַהּיְ י ,א"ָר גְּ ַה  היָ ָה ", איָט לִ ּדְ  ְירּוׁשָ  ַרּבִ
יְלָנא הוּ ִליָּ ֵא  ְמרֹות, ִמּוִ ּלַ ּלֹא ׁשֶ ַפס ׁשֶ ִנית הָר ׂשְ ִמ  ׁשּום ּתָ ִויְלָנא ְוִצּבּוִרית ַרּבָ  ַ*ל ֲ*צּוָמה  תוֹ ָ* ּפָ ׁשְ ַה  ָהְיָתה, ּבְ

יו ָהִעיר ְיהּוֵדי ַחּיָ ִטיָרתוֹ  רְלַאַח  ְוַאף ּבְ מוֹ . ּפְ א ׁשְ ָ ה םׁשֵ לְ  ִנׂשּ ִפי ְוִלְתִהּלָ ְרבַּ  ַ*ד ִויְלָנא יֵד ְיהוּ  ּבְ  ַיֲהדּות ןח/
ה דֹוָלה ְורּוחוֹ , ֵאירֹוּפָ הֹוד ָהִעיר־ַ*ל חֹוֶפֶפת ָהְיָתה ַהּגְ ל ִמְדָרׁשוֹ ־יתבֵ בְּ . ְקדּוִמים ּבְ ָהָיה, א"ָר גְּ ַה  ׁשֶ  ִנְקָרא ׁשֶ
לֹוְיז ל 'ַהּקְ ים ְזֵקִנים בוּ ׁשְ יָ , ֶהָחִסיד'־ׁשֶ יׁשִ ֲאבֹוֵתיֶהם ִויׁשִ ִצלּ  פוּ ְפ וֹ ּת ְס ִה  ֵתיֶהםֲאבוֹ ־ַוֲאבֹות ׁשֶ ל וֹ ּבְ  א"ָר גְּ ַה  ׁשֶ

ָניו יֵא וֹ ֵמר ִלְהיֹות ְוָזכוּ  ים דֹורֹותלְ  ֶהֱ*ִבירוּ  ְוֵהם, ּפָ רּוׁשִ ְמעוּ ִויָקִרים  ִנְפָלִאים ּפֵ ׁשְ ּנִ יו ׁשֶ   .םַ* ַפ ם לְ ַ* ּפַ ִמ  ִמּפִ

ּפּור ַנת ֵאַרע ַהּסִ ׁשְ ָאה ָלהְלַמְע  ִלְפֵני, ב"תרנ ּבִ ִרים ִמּמֵ ָנה ְוֶ*ׂשְ ר, ׁשָ ֲאׁשֶ ִטיָרתוֹ  ֵמָאז ּכַ ל ּפְ  א"ָר גְּ ַה  ׁשֶ
ַנת ׁשְ ִעים ָ*ְברוּ , ח"תקנ ּבִ ׁשְ ע ּתִ ִנים ְוַאְרּבַ אֹוָתם. ׁשָ ִר  ַרק נֹוַתר, ָיִמים ּבְ  ְנִפיִלים רּדוֹ  ְלאֹותוֹ  ֶאָחד דיׂשָ
כוּ  ּזָ ים א"ָר גְּ ַה  ֶאת ִלְראֹות ׁשֶ ַחּיִ יׁש  ָזֵקן ִאיׁש  ֶזה ָהָיה. ִחּיּותוֹ  ּבְ ְפָלג ְוָיׁשִ ְמרֹותׁשֶ , מ/ ִהְפִליג ּלַ ִנים ׁשֶ ׁשָ  ָהָיה ,ּבְ
ִריא גּופוֹ  ּבָ ֹכחֹוָתיו ְוֵאיָתן ּבְ ֶ*ֶלם ּבְ ַח  ָזֵקן אֹותוֹ  ְוָהָיה. ָצִעיר ּכְ ּבֵ ּתַ ל ִמׁשְ ךְ ־ַ*ל, ָיָמיו־ּכָ ָכה ּכָ ּזָ יר ׁשֶ  ֶאת ְלַהּכִ

יו א"ָר גְּ ַה  ַחּיָ ׁש  ַאף ְוהּוא, ּבְ ּמֵ ק ׁשִ ַסְנּדָ ָ*ה וֹ ּכְ ׁשָ ְכַנס ּבְ ּנִ ִרית ׁשֶ ה, ַלּבְ ָהָיה ּוַמֲ*ׂשֶ ךְ  ׁשֶ ל ְלהֹוָריו. ָהָיה ּכָ  ׁשֶ
ֵני נֹוְלדוּ , ןָזֵק  אֹותוֹ  ֶטֶרם ְיָלִדים ׁשְ ַ*ר הְלַמְרבֵּ  אּוָלם, הּוא נֹוַלד ּבְ נַ  ֶהֱאִריכוּ  לֹא ַהּצַ ְ  ְוִנְפְטרוּ , ָיִמים םיִ ַהׁשּ

עֹוָדם ינֹוקֹות ּבְ ים ּתִ רוְ , ְמֹאד ַההֹוִרים לוּ בְּ ַא ְת ִה . ַרּכִ ם נֹוַלד ַכֲאׁשֶ י ַיְלּדָ ִליׁשִ ְ ּפּוִרים יֹום ְלָמֳחָרת, ַהׁשּ ל ַהּכִ  ׁשֶ
ַנת ְפכוּ  ְלגֹוָרלוֹ  ְמֹאד ֲחֵרִדים יוּ ָה , ח"תקנ ׁשְ יַח  ְוׁשָ ְנצֹ , קֹוָנם ִלְפֵני ׂשִ ּיִ ָנם־ֶאת רׁשֶ  ָיָמיו ֶאת ְוַיֲאִריךְ  םיָר ּקִ יַ  ּבְ
ּטֹוב ל תוֹ ילָ ִמ  יֹום. ִעיִמיםנְּ ּובַ  ּבַ ֶלדַה  ׁשֶ יֹום ָחל ּיֶ ִני ּבְ ל ׁשֵ ּכֹות ַחג ׁשֶ ָאז, ַהּס/ ִמיִני ַהּיֹום ָהָיה ׁשֶ ְ , ָדתוֹ ְללֵ  ַהׁשּ

ִטיָרתוֹ  יֹום ִלְפֵני דָח ֶא  יֹום ֶזה היָ ָה וְ  ל ּפְ נִּ , א"ָר גְּ ַה  ׁשֶ י רַט ְפ ׁשֶ ֵרי ט"ּבְ ִתׁשְ אֹוָתּה . ח"תקנ ּבְ ָ*ה ּבְ ָבר ׁשָ  ָהָיה ּכְ
תוֹ  לָט וּ מ א"ָר גְּ ַה  ִמּטָ הכְ יִ  ֶטֶרם ֱאלִֹקים ֵנר, ַהּכֹחֹות תיַס ֲאִפ בַּ  ּבְ ר ָהָאב אּוָלם, ּבֶ ָ ׁשּ ּתֹוֵקק ַהְמא/  ִהׁשְ

ָכל י, ְמאֹודוֹ ־ּבְ ׁש  א"ָר גְּ ַה  ּכִ ּמֵ ק ְיׁשַ ַסְנּדָ ְבנֵ  ְלַהְפִציר ָהִאיׁש  ֵהֵחל. ַהּנֹוָלד ִלְבנוֹ  ּכְ יתוֹ  יּבִ ל ּבֵ ים א"ָר גְּ ַה  ׁשֶ  ְלַהְסּכִ
לוּ  אּוָלם, ךְ כָ לְ  לוּ  ַהּלָ ּטְ ָבר־ֶאת ּבִ ַבּסֹוף ַ*ד, לכֹ וָ  לִמכֹּ  ַהּדָ ּלְ ָנה ׁשֶ י לֶא  ּפָ נוֹ ,  רנֶ ילְ וִ  ַאְבָרָהם ַרּבִ ל ּבְ , א"ָר גְּ ַה  ׁשֶ

הְוַה  ָנה ּלָ ֹאל ּפָ ךְ ־ַ*ל ָאִביו־ֶאת ִלׁשְ ן ִנְכַנס. ּכָ תוֹ  ׁשֹוֵכב אוֹ צָ ּוְמ , ָאִביו־לֶא  ַהּבֵ ִמּטָ הּוא ּבְ ׁשֶ ָידוֹ  אֹוֵחז ּכְ  ֶאת ּבְ
ַ*תַאְר  יִנים ּבַ ִמְנַה  ַהּמִ י גּכְ ַלִים ַאְנׁשֵ ַמּסֶ  ּוָבאּמ כַּ  יםיִק ִת וָּ ַה  ְירּוׁשָ ה תכֶ ּבְ ּכָ ר, ס/ ְצָוה־ַ*ל לוֹ  ְוִסּפֵ ָנה ַהּמִ ּמְ ִהְזּדַ  ׁשֶ

ָבר עַמ ׁשֵ לְ . ְלָידוֹ  ָאה ִמְצָוה: "ְוָאַמר א"ָר גְּ ַה  הַנֲ*נָ , ַהּדָ ּבָ ה־ַאל ְלָיְדךָ  ׁשֶ ְחִמיֶצּנָ י, ּתַ ה םעֹולַ בְּ  ַרק ּכִ ֲ*ׂשֶ  ַהּמַ
ה ר ַהּזֶ עֹולַ  ְולֹא, ֵאּלוּ כָּ  ֹותצְ ִמ  םְלַקיֵּ  ֶאְפׁשָ מֹות םּבְ ׁשָ ד", ַהּנְ יַ*  ּוִמּיָ ק ׁש ּמֵ ְלׁשַ  תוֹ ָמ כָּ ְס ַה ־ֶאת ִהּבִ ַסְנּדָ  ּכְ

ִרית ּבְ ָ*ה .ּבַ ּה  אנָ ילְ וִּ ׁשֶ  ּוְבׁשָ ּלָ ל מוֹ לוֹ ׁשְ לִ  ָדהֲחֵר  ָהְיָתה ּכ/ ָרֵאל אֹורְמ  ׁשֶ ינֹוק הּוָבא, ִיׂשְ ְבִריתוֹ  ַהּתִ ל ּבִ  ׁשֶ
ֵביתוֹ , ָאִבינוּ  ַאְבָרָהם ל ּבְ ינֹוק היָ ָה וְ , א"ָר גְּ ַה ־ׁשֶ ָכה ָהַאֲחרֹון ַהּתִ ּזָ יו־ַ*ל לוֹ ּמ ְהיֹות נִ לִ  ׁשֶ ְרּכָ ִרית ְלַאַחר. ּבִ , ַהּבְ

ָנה ׁש  א"ָר גְּ ַה  לֶא  ָהָאב ּפָ ֵרךְ  ּוִבּקֵ יו ְלִהְתּבָ ךְ  לוֹ  ָאַמר ְוהּוא, ִמּפִ ִמְדַר  ל"ֲחזַ  ֲהֵרי: "ּכָ ְנחּוָמא ׁש ּבְ ְרׁשוּ  ּתַ  ּדָ
סּוק־ֶאת ה ַהּפָ ָרֵאל 'ְוַאּתָ ּקְ ־ַאל, ָמה' ִיׂשְ א הָמ  ירֵ ּתִ ְנךָ , ָרצֹון־ְיִהי ּוְבֵכן, ֵמָאה ֶאּלָ ּבִ  ַ*ד ָיִמים ַיֲאִריךְ  ֶזה ׁשֶ

ָנה ֵמָאה ָמה ְוָאֵכן". ׁשָ אֹותוֹ  ִהְתַקּיְ ינֹוק ּבְ ְרָכתוֹ  ּתִ ל ּבִ ִעיִמים  ָיִמים ֶהֱאִריךְ  הּואוְ , א"ָר גְּ ַה ־ׁשֶ ּטֹוב ּוַבּנְ  ַ*דּבַ
ָנה ֵמָאה ה  ַמֲחָלה ָלַדַ*ת ילִ בְּ , ׁשָ ְלׁשָ ִריא ְוָהָיה ֵהן, הָמ ְוח/ ֹכחֹוָתיו ְוָחָזק אּוָלם ּבָ ַנַ*ר ּבְ   . ָיִמים לוּ ע ּכְ

ֵאר ןָזֵק  אֹותוֹ  היָ ָה , ָאמּורכָּ  ל ִמְתּפָ דֹוָלה תוֹ יָּ כִ זְ בִּ  ָיָמיו־ּכָ ֶקה ּדֹוֶלה ַאף ָהָיה הּואוְ , ַהּגְ  ִמּתֹוַרת ּוַמׁשְ
ֶ  הִמּמַ  א"ָר גְּ ַה  ַמעׁשּ ָ ִאים ֹורֹותדּ לַ  םילָ ִח נְ ַמ  היָ ָה וְ , יוָת וֹ בּ ַר וְ  ֵמֲאבֹוָתיו ׁשּ ַ*ם. ַהּבָ ֵק  בׁשַ יָ , ּפַ ר ןַהּזָ  ְוִסּפֵ
ל יוׁשָ וּ דּ ִח ֵמ  ָר  ַ*ל א"ָר גְּ ַה  ׁשֶ ר ְוֹכה, דֹתּתֹולְ  תׁשַ ּפָ ָ*ה: ִסּפֵ ׁשָ ב א"ָר גְּ ַה ׁשֶ  ּבְ ַ*ם ָיׁשַ ת ְוָלַמד ּפַ ָפָרׁשַ  דֹתּתֹולְ  ּבְ

ּפּור ֶאת ַבר־ַ*ל ַהּסִ כֹוָרה ּדְ ַכר ַהּבְ ּמָ ים ִזידנְ בִּ  ְלַיֲ*ֹקב וׂשָ ֵ*  ׁשֶ ַאל ֵמַהּלֹוְמִדים ֶאָחד ָ*ַמד, ֲ*ָדׁשִ יַצד" :ְוׁשָ  ּכֵ
יק לכַ נוּ  ם־ִאיׁש  ַיֲ*ֹקב־ֶאת ְלַהְצּדִ ׁש , ּתָ ּמֵ ּתַ ִהׁשְ ל וֹ נבוֹ ֲ* ַר בְּ  ׁשֶ ֵדי וׂשָ ֵ*  ׁשֶ ּנוּ  תָלַקַח  ּכְ כֹוָרה ֶאת ִמּמֶ ְמִחיר, ַהּבְ  ּבִ

ל ּוָפעּוט ָזעּום ּכֹה ים ִזידנְ  ׁשֶ ַמע? "ֲ*ָדׁשִ ָבר־ֶאת א"ָר גְּ ַה  ׁשָ ד, ַהּדָ יב ּוִמּיָ י, לֹוַמר ָלנוּ  ָחִליָלה": ֵהׁשִ  ַיֲ*ֹקב ּכִ
ָהָיה, ָאִבינוּ  ם  ִאיׁש  ׁשֶ בּתָ ן ֱאֶמת ְלַיֲ*ֹקב'ֱאַמר ְוָ*ָליו נֶ , ֹאָהִלים יֹש3ֵ ּתֵ ה, 'ּתִ ּנוּ  ְוָלַקח וׂשָ ֵ* ־ֶאת ִרּמָ  ִמּמֶ

כֹוָרה־ֶאת ל ִחירְמ בִּ  ַהּבְ ים ִזידנְ  ׁשֶ ָבר ַוֲהֵרי. ֲ*ָדׁשִ ְדָרׁש  ל"ֲחזַ  ָאְמרוּ  ּכְ ּמִ ֲ*ֹקב ּבַ ּיַ כֹוָרה־ֶאת ָחַמד ׁשֶ  ַהּבְ
ִמְד  ָאְמרוּ  ְוֵכן, ִמיםָד בְּ  וׂשָ ֵ* ֵמ  ָחּה ָק לְ וּ  ה ָהָאדֹם ָהָאדֹם'ׁשֶ  טֹוב־חַק לֶ  ׁש ַר ּבְ ז, 'ַהּזֶ ם ְמַרּמֵ  ְזהּוִבים ַ*ל ּגַ

ים ּמִ ַתן ֲאד/ ּנָ ְמִחיר וׂשָ ְלֵ*  ַיֲ*ֹקב ׁשֶ כֹוָרה ּבִ י ֲהֵרי , ַהּבְ ילבְּ ּכִ ו  ָהָיה לֹא ,טָ* מ/  ּה ָר יִח ּמְ ׁשֶ  ְלַבד ַתְבׁשִ  נֹוֵתןֵ*ׂשָ
ם יםִק יָּ ד/ ְמ , ֵאּלוּ  ל"ֲחזַ  יְבֵר ְוִד . אֹוָתּה  לוֹ  ן־ּגַ ֲהֵרי .ְצמוֹ ַ*  סּוקּפָ בַּ  ּכֵ ְבָ*ה " ֶנֱאַמר ֹוָרהּת בַּ  ׁשֶ ָ ַוּיֹאֶמר ַיֲ*ֹקב ִהׁשּ

ּיֹום י ּכַ ַבע לוֹ  ,ּלִ ָ ׁשּ ְמּכֹר ֶאת ,ַוּיִ ֹכָרתֹו ְלַיֲ*ֹקב־ַוּיִ ְקּדּוק ְלִפי ַוֲהֵרי". ּבְ  'ּוָמַכר לֹוַמר ָצִריךְ  היָ ָה , ַהּקֶֹדׁש  ְלׁשֹון ּדִ
ֹכָרת־ֶאת בָ  ִסּפּור ׁשֹוןלְ בִּ  ְלַיֲ*ֹקב' וֹ ּבְ ָהָיה ִריםּדְ ּמֹוֶר  ְמּכֹר'יִּ 'וַ  ׁשֹוןלְ בִּ  ְולֹא, ָ*ָברבֶּ  ׁשֶ ֶדֶרךְ  הׁשֶ ָלל־ּבְ  ִסּפּור ַ*ל ּכְ
מוֹ , ָחָדׁש  ןִעְניָ  ר'יְ 'וַ , ר'אֶמ ּיֹ 'וַ  ּכְ אן. ַדּבֵ ַהּמְ , ל"ֲחזַ  ֵהִבינוּ  ּוִמּכָ ד ָהְיָתה לֹא יָרהכִ ׁשֶ ַ*ת ִמּיָ ׁשְ ה ּבִ א, ַמֲ*ׂשֶ  ֶאּלָ

םׁשִ  ְוָאז, ְזַמן רְלַאַח  ה ָממֹון וׂשָ ְלֵ*  ַיֲ*ֹקב ּלֵ ַ*ד ַהְרּבֵ כֹוָרה ּבְ כֹ ־ֶאת ְמּכֹריִּ 'וַ  ְוָאז, ַהּבְ  ". ְלַיֲ*ֹקב' ָרתוֹ ּבְ

ם ָבָריו־ֶאת א"ָר גְּ ַה  ְוִסּיֵ ְבֵרי ְוַאף: "ְוָאַמר ּדְ ֲ*ֹקב ל"ֲחזַ  ּדִ ּיַ כֹוָרה־ֶאת ָחַמד ׁשֶ י־ַ*ל מּוָבִנים ַהּבְ . זֹאת ּפִ
ֵני אֹוָתם ִמּפְ ּבְ ה יםָיִמ  ׁשֶ ׁשָ ּמְ כֹוָרה ׁשִ ה קֹוםְמ בִּ  ַהּבְ ּנָ ה/ ן, ַהּכְ כֹור ְוַהּבֵ ה ָהָיה ַהּבְ ּנֶ  ְודֹוֵאג ָאִביו תיבֵּ ־ַ*ל ְממ/
יר ָהָיה ִיְצָחק ַוֲהֵרי. ְצָרָכיו־ְלָכל ְפָלג ָ*ׁשִ ן, מ/ ּכֵ ל יוָת דוֹ ְר ּפִ  'ֶזֶבל ל"ֲחזַ  ָאְמרוּ  ׁשֶ ְסּפוֹ  ְולֹא, ִיְצָחק־ׁשֶ  ּוְזָהבוֹ  ּכַ
ל ל ָצִריךְ  ַיֲ*ֹקב ָהָיה ֵאפֹוא ּוַמּדּוַ* , יֶמֶלְך'ֲאבִ ־ׁשֶ ֵ ַ*ְצמוֹ  ְלַבׁשּ ִזיד־ֶאת ּבְ ׁש  ְולֹא ַהּנָ ּקֵ לּו  ֵמָהֲ*ָבִדים ּבִ ְ ַבׁשּ ּיְ ׁשֶ

ֲ*בּורוֹ  א? ּבַ ֵני ֶאּלָ ֵ*  ִמּפְ כֹור ָהָיה וׂשָ ׁשֶ ִית ִעְנְיֵני־ֶאת ִהְזִניַח  ְוהּוא, ַהּבְ , ֶדהׂשָ  ִאיׁש  ַצִיד ֵדַ* יֹ  ְוָהָיה ַהּבַ
ִית־ְוָכל ֹאֶפן ִהְתַנֵהל ַהּבַ ִאיׁש  ַ*ד תוָּ ּוְמ*/  ְקלֹוֵקל ּבְ ר ׁשֶ ׁשָ ֵ*יָניו ַהּיָ ה ּבְ יַ*  ָלֵכן .ַיֲ*ׂשֶ הּוא ַיֲ*ֹקב לוֹ  ִהּצִ  ׁשֶ

כֹור ִיְהֶיה ה ְוהּוא ַהּבְ ִית־ַ*ל ִיְתַמּנֶ ׁש  ,ַהּבַ ּנוּ  ּוִבּקֵ ּיֹום' ִמּמֶ י ּכַ ְבָ*ה ּלִ ָ ךְ , 'ִהׁשּ ֶמׁשֶ ּבְ ִאים ִמיםַהיָּ  ׁשֶ ְמּכֹר ַהּבָ  ִלי ּתִ
כֹוָרְתךָ ־ֶאת ַבעיִּ 'וַ , ּבְ ָ ן־רְוַאַח , לֹו' ׁשּ כֹ ־ֶאת ְמּכֹריִּ 'וַ  ּכֵ ְמִחיר, ֲ*ֹקב'יַ לְ  וֹ ָרתּבְ ל ָמֵלא ּבִ ים ְזהּוִבים ׁשֶ ּמִ �  "...ֲאד/

  
  

י ַלִים ־ִיְצָחק ַחְרַל"ּפ ִמּסּוַבְלק ַרּבִ   ל"ַזּצַ  ְירּוׁשָ

ִכְסֵלו תרט"ו ַהִהּלּוָלא ְליֹום  ג' ּבְ
  

ָחה ֲאִבי ּפָ ׁשְ ֶאֶרץ ֲ*ִטיָרהַהּמַ  ַהּמִ ָרֵאל ּבְ ַרע, ִיׂשְ  ִמּזֶ
יָקהַ* ָה  ּפ "לַ ְר ַח  ַחתּפַ ִמׁשְ   יתבֵּ  ְלֶזַרע ֶחֶסתַהְמי/ , ּתִ

אִח  ֶצֱאָצֵאי, דוִ ּדָ  ָ*בַ  הַהּגֹוָל  רֹאׁש  ּיָ  ִלְסָפַרד רׁשֶ
ָבֶבל,  ָאִביו ִנְרַצח ּבְ יעוּ  יוָא ָצ ֱא ּצֶ ִמ  קלֶ ֵח וְ ְלַאַחר ׁשֶ  ִהּגִ

בְּ  קלְ בַ סוּ לְ  אן, פֹוִליןׁשֶ אִח  - ּפ "לַ ְר ַח  םָמ ׁשְ  ּוִמּכָ  ּיָ
ָרֵאל ְלֶאֶרץ ָ*ָלה. ּפֹוִלין ְלגֹוַלת רֹאׁש  ַנת ִיׂשְ ׁשְ  ּבִ

ּתוֹ  ִעם י"תר ר, ַיְלֵדיֶהם ינֵ ׁשְ וּ  ִאׁשְ  ֵמִעיר ָיָצא ְוַכֲאׁשֶ
ְדּתוֹ  ּלַ ֵני ָיְצאוּ , ְלקבַ סוּ  ה/  ָיָצא ְוהּוא ֹותוֹ ְלַלוּ  ִעירָה  ּבְ
ָמחֹול ל ַ*ד, ַהּקֶֹדׁש  ְלֶאֶרץ ִלְנֹסַ*  תוֹ יָּ כִ זְ ־ַ*ל ּבְ ּכָ  ׁשֶ

ֶאְמַצע. וֹ בּ ׁשֶ  ֶרץָהָא  תבַ ֲה ַא  הְלַמְרֵא  אוּ ּתָ ׁשְ ִה  יווָּ לַ ְמ   ּבְ
ָ*ם ר, ָהָארֹךְ  ַמּסָ ֲאׁשֶ ַא  היָּ נִ ֳא ָה  ָנהגְ ָ*  ּכַ ים דַח ּבְ  ָהִאּיִ
ַיד ּלְ הּת/  ׁשֶ ּיָ ּתוֹ  ְרָדהיָ , ְרּכִ ָהְיָתה( ִאׁשְ  ִהיא ַאף ׁשֶ

ַחת ּפַ ׁשְ ת, ּפ "לַ ְר ַח  ִמּמִ י ּבַ ל ּה בָּ ַר  בּ יְ לֵ  ְיהּוָדה ַרּבִ  ׁשֶ
י ָחָתן, לוֹ ּפ ְמ יַא ִר ָמ  ים ַרּבִ ַ*ל רֶט מוּ ְל ֶר ּפֶ  ַחּיִ  ֶאֶלף" ּבַ

ים יָרהׁשִ "וְ " רֹאֶמ  ָהָיה ּה נָ בְּ  ִעם"), ַלַחּיִ בֶ ז ָא  ׁשֶ  ןּכְ
ע ׁשַ ֵדי, יםנִ ׁשָ  ּתֵ ִאי ְמַ*ט ׁש פוּ ָל  ּכְ  לכֹ ֱא לֶ וְ  ּבָ

רֹוָתיו ת םּתָ בִּ  ִעם היָּ נִ ֳא בָּ  נֹוַתר ְוָהָאב, ִמּפֵ ע ּבַ  ָהַאְרּבַ
ֵרה ּה  היָּ נִ ֳא ָה  ָיְצָאה, ֶפַתעלְ . ֶ*ׂשְ ִלי ְלַדְרּכָ , הֹוָדָ*ה ּבְ

ָנּה  ִעם םֵא ְוָה  ְרָצה. חּדָ נִּ ַה  ִאיבָּ  ָדדבָּ  נֹוְתרוּ  ּבְ  םֵא ָה  ּפָ
ָנה ַמר ִכיבְ בִּ  , ְיׁשּוָ*ָתּה  ֶאת יׁש ִח יָּ ׁשֶ  ה"בָּ ּקָ לַ  ְוִהְתַחּנְ
, יתִר וֹ ּת ְס ִמ  היָּ נִ ֳא  ְלֶפַתע הֹוִפיָ*ה ּה ָת יָא לִ ְפ לִ וְ 

ְמרֹות ּלַ נֹוְסִעים ֵלָאהְמ  ֱהיֹוָתּה  ׁשֶ ּה  ָרהְר ׂשָ  ּבְ  ּבָ
ה ֵבָדה ּדּוִמּיָ  ָהִאי ֶאל אֹוָתם הֹוִליָכה היָּ נִ ֳא ָה וְ , ּכְ

ם ָ*ְגָנה םׁשָ , יוָר ֲח ַא לְּ ׁשֶ  ּה  םָת ינָ ִפ ְס  ּגַ ד, ָנְסעוּ  ּבָ  ּוִמּיָ
ן רְלַאַח  ן. ְלֶפֶלא ִהייְ וַ , ָהַ*ִין־ִמן ֶנֶ*ְלָמה ִמּכֵ י ַהּבֵ  ַרּבִ
אֹונֵ  ֶאָחד היָ ָה , ַחְרַל"ּפ  ןְזבּול/  ַלִים יִמּגְ ׁש , ְירּוׁשָ ּמֵ  ְוׁשִ

בֵ  ָחֵברכְּ  ינוֹ ־יתּבְ ל ּדִ יְסִקין ל"יִר ֲה ַמ  ׁשֶ י. ּדִ  ִיְצָחק ַרּבִ
ִכְסֵלו ג'בְּ  רַט ְפ נִ ַחְרַל"ּפ  ר, ו"תרט ּבְ ֵבית ְוִנְקּבַ  ּבְ
ָברֹות ר י'ִק ְס וּ בּ ְמ 'ַס ק יּתִ ַ* ָה  ַהּקְ מֹוַר  ֲאׁשֶ   .ןִצּיוֹ ־ַהר דּבְ

  
יעקב? ובכן, ־מה הם 'בגדי החמודות' שהלבישה רבקה את

רש"י מביא את תרגום אונקלוס 'דכיתא', דהיינו הנקיות, 
נמרוד". ומקור הדבר ־דבר אחר, שחמד אותן מןומוסיף: "

יעזר, שם מובא שהכוונה לכתנות עור בפרקי דרבי אל
היו  ןועליה אחר החטא, ן לאדם הראשוןשהקב"ה הכי

לחנוך, ממנו הגיע הבגד  מצוירים כל החיות והעופות.
וממנו עבר למתושלח שהעבירו לנח, והוא הכניסו לתיבה 

עופות כדי הוהיה לובשו בשעה שהאכיל את החיות ו
נתנו לכוש שלא יזיקוהו, וכשיצא משם גנבם חם בנו ו

וכשיצא עם הבגד לצוד  בנו, בכורו, והוא נתנו לנמרוד
חיות, נפלו כולם לפניו מפני שהיה הבגד מעשה שמים, 
ולכן המליכו כולם את נמרוד בחושבם שהחיות יראות 
ממנו מכוח גבורתו. עשו חמד את הבגד לעצמו, וכשהלך 
פעם נמרוד אל השדה, הרג את נמרוד עם שומריו ולקח 

והחביאו אצל יעקב אחיו. אך במדרש  לעצמו את הבגד
רבה מובא שאדם מסרו לשת, והוא מסרו למתושלח 
שמסרו לנח, והוא מסרו לשם שמסרו לאברהם, וממנו 

, מובא בירושלמי מסכת מאידךעבר ליצחק ולבנו יעקב. 
ו החמודות נקראו כן, מפני שהיו בגדי מגילה, שבגדי עש

די כהונה, כהונה, שהרי עשו היה בכור והיה משתמש בבג
ולפי זה מובן מדוע רבקה הלבישה את יעקב בבגדים אלו, 
שהרי הכינה שני גדיי עזים, אחד לקרבן פסח ואחד 

ולכן לבש בגדי כהונה להקריבם לפני לקרבן חגיגה, 
שאחר שיעקב  ,מובא במדרש על סופם של הבגדים. יצחק

השתמש בהם, אמר שאין עשו ראוי ללבוש אותם, ולכן 
אולם במדרש אחר מובא שבגד זה היה גנזם באדמה. 

כתונת הפסים שעשה יעקב לבנו יוסף. במסכת עבודה 
זרה מובא, שכתנות העור השתמרו בגנזי מלכות רומי, 
ואחת לשבעים שנה הם מלבישים אדם עם הבגדים האלו 

ומניחים לו בראשו את  ומרכיבים אותו על אדם חיגר,
ומכריזים  עור פניו המשומר של רבי ישמעאל, - קרקיפלו 

כי חשבונו של יעקב על גאולת ישראל כוזב, אולם לבסוף 
  '. עליו ו כאשר יקום יעקבָׂש ֵע הם אומרים 'אוי לו לְ 

  

�תַ  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות



 

 

  

  ַוּיֹאְמרּו לֹו ָמָצאנּו ָמִים

ית רׂשַ " ךְ ", רַה ַהּזֹ ־ּבֵ ל יוֹ וּ נּ כִּ  ָהָיה ּכָ יִדיְטׁשֹוב ִהיְרׁש ־ְצִבי יַרבִּ  ׁשֶ סּוק לַק ִמׁשְ  ַ*ל, ִמּזִ  ר'ׂשַ  ַהּפָ
ית ֱאַמר ַהּסַֹהר'־ּבֵ ּנֶ יקצַּ ַה  יֹוֵסףבְּ  ׁשֶ ם־ַ*ל, ּדִ ִקיאּותוֹ  ׁשֵ דֹוָלה ּבְ תֹוַרת ַהּגְ ר ּבְ ְסּתָ א ִלּבוֹ ־ַ*ל. ַהּנִ א ֶאת ָנׂשָ ָ  ַמׂשּ

יְוַא  הלָ ַמְע  יָרֵמ  ִעם ַיַחד םָ* ־יֵט וּ ׁש ּפְ  פוּ ְפ וֹ ּת ְס ִה  ִמְדָרׁשוֹ ־ּוְבֵבית, םָ* ָה  ה ְנׁשֵ אֹוָתם. ַמֲ*ׂשֶ , ָיִמים ּבְ
ְרְנסוּ  י תיַר כִ ֲח ֵמ  יםבִּ ַר  ְיהּוִדים ִהְתּפַ ּתֵ ָפִרים ְמִזיָגה ּבָ ּכְ יִ  ּבֹוְדִדים ְיהּוִדים ֱהיֹוָתם ַאף־ְוַ*ל, ּבַ ְמרוּ , םבָ וּ ׁשּ ּבְ  ׁשָ

ְמִסירוּ  מּוָ*ה ָנפֹוָצה ֶאָחד יֹום. הּוִדיתַהיְּ  םָת ָר צוּ  ַ*ל ׁש ֶפ נֶ  תּבִ ְ י, ַהׁשּ ָלה ּכִ ְמׁשָ  ילִט ְלָה  תׁשֶ ַבּקֶ ְמ  ָהרּוִסית ַהּמֶ
זֵ  ה ָרהּגְ ל ְיֹגְרׁשוּ  ָה ּוְלִפי, ֲחָדׁשָ הּוִדיִּ  יםִר כְ חוֹ ַה  ּכָ ָפִרים יםַהּיְ י, ֵמַהּכְ ִזיָגה ּוָבּתֵ  ָהָאֶרץ ְלֶאְזְרֵחי רוּ כְּ ְח י/  ַהּמְ

ֵאיָנם ֵני ׁשֶ ָרֵאל ִמּבְ זֵ . ִיׂשְ ָמה ָרהַהּגְ ל םָמ ְח לַ  הַמּטֵ  ֶאת ְלמֹוֵטט ִאּיְ הּוִדי יםִר כְ חוֹ ַה  ׁשֶ צוּ  לוּ ְוַהלָּ , םַהּיְ  ַיַחד ִנְקּבְ
לֹש3 ׁשְ ֵדי, בוֹ ׁש יְט יִד זִ לְ  ְוָ*לוּ  ִאיׁש  ֵמאֹות ּכִ ֵני ֶאת ְלַחּלֹות ּכְ יקצַּ ַה  ּפְ ירְלַה , ּדִ ֲ*ָדם ְעּתִ ּטּול ַ*ל ּבַ זֵ  ּבִ . ָרהַהּגְ
ה ִחּלָ יָהַר  ָסַבר, ּתְ י ּבִ ר ְוַתַחת, ָמתֹוק ֵיֵצא זֵמַ*  ּכִ רּוִיים לוּ ַהלָּ  ֲאׁשֶ ם ׁשְ ַגּפָ ין ּבְ  זֹוִכים ְוֵאיָנם, ֲ*ֵרִלים ּבֵ

ל ּלֵ ֹמַ*  ּבּורצִ בְּ  ְלִהְתּפַ יׁש  ְוִלׁשְ ה ַקּדִ ָ ׁשּ ה יּוְכלוּ , ּוְקד/ ין רדוּ לָ  ֵמַ*ּתָ ֵני ּבֵ ָרֵאל ּבְ  ָצֲ*קוּ  יםיִּ ִר ְפ כַּ ַה  אּוָלם. ִיׂשְ
ָבָריו עַמ ׁשֵ לְ  ָמָרה י ֲ*נוּ ְוָט , ּדְ זֵ  ּכִ ה ָרהַהּגְ ֲ*בּוָרם ְמַהּוָ תַמ  ּבַ ָיָדם ַיֲ*ֶלה לֹא ןכֵּ ׁשֶ , ָמֶות ּכַ ְרֵנס ּבְ ִעיר ְלִהְתּפַ  ּבָ

ְרָנָסה ּה בָּ ׁשֶ  חּוָקה ַהּפַ ָלאו ּדְ ָיָדם ַיֲ*ֶלה לֹא ְוַאף, יכֵ ָה  ּבְ  ָפִריםַהכְּ  ילֵ ֵר ֲ* ׁשֶ  ָהֲ*צּוִמים ַהחֹובֹות־ֶאת ּבֹותגְ לִ  ּבְ
ִבים י ָרָאה. ָלֶהם ַחּיָ ׁש , םָת ָק צוּ ְמ ־ֶאת ָהַרּבִ  ָ*ָלה הֶמ  ָלֶהם יֹוִדיַ*  ֶקרבֹּ ּובַ  ָמקֹום תבַ ְר ִק בְּ  ָללּון םֵמֶה  ּוִבּקֵ

ָידוֹ  רוּ ִהְתּפַ  יםיִּ ִר ְפ כַּ ַה . ּבְ ַפֵחי ּזְ ִעיר םיֶה ֵת יוֹ נְ ַס כְ ַא  לֶא  ֶנֶפׁש ־ּבְ ּבָ סוּ  םכֵּ ַהׁשְ  ֶקרּבֹ בַ וּ  ,ׁשֶ ּנְ ֵביתוֹ  ׁשּוב ִהְתּכַ  ּבְ
ל יקצַּ ַה ־ׁשֶ ְמָחָתם .ּדִ י הַנֲ*נָ  ,ְלׂשִ שׂ  ִאיׁש : "ְוָאַמר ָהַרּבִ ִאיׁשֹון. םכֶ ְר בוּ ֲ* בַּ  ָאֹנִכי ָרהוֹ ּבְ י ַלְיָלה ּבְ ַפְקּתִ  ַ*ל ּדָ

ַמִים ַרֲחִמים ֵריֲ* ׁשַ  ָ ׁשּ י, ּבַ ְנּתִ ל ִלְפֵני ְוִהְתַחּנַ יֵקי ּכָ ם םאּולָ , םכֶ ינְ יִמ לִ  דמֹ ֲ* לַ  ֶ*ְליֹון ַצּדִ ּלָ  הַמ  ֶאת וּ נָטֲ*  ּכ/
 ֶ יׁשּ י, ֶאֶמׁש  ָלֶכם ָאַמְרּתִ גּורוּ  מּוָטב ּכִ ּתָ ין ׁשֶ ין ְולֹא ְיהּוִדים ּבֵ  ִלְפעֹל ָאְזנוֹ  הּטָ ִה  לֹא דָח ֶא  ְוַאף, ֲ*ֵרִלים ּבֵ

זֵ  ְלִבּטּול אבַּ  ךְ ֶמ ְוֶס  רזֶ ֵ*  ִלי ָמָצאִתי ְלַבּסֹוף אּוָלם. ָרהַהּגְ ּנָ ים אּלֹ ׁשֶ , י"בִּ ַרׁשְ  יִק ָהֱאלֹ  ּתַ זֵ  ְלִבּצּוַ*  ִהְסּכִ  ָרהַהּגְ
י, ְוָטַ*ן ה ּכִ ל, ךְ לַ יֵא וָ  ֵמַ*ּתָ ּקָ  יְיהּוִד  ּכָ ּיִ ָפִרים ַאַחד לֶא  ַלעׁשֶ ֵא  ַהּכְ ּבְ ֶרךְ  םׁשֶ ָידוֹ  ִיְהיוּ  ְולֹא, ַהּדֶ ית ּבְ  ַטּלִ

ין ָידוֹ  ַיֲ*ֶלה לֹא, ּוְתִפּלִ ל ּבְ ּלֵ ֶהם ְלִהְתּפַ ִאיר ֵיׁש  ְוָלֵכן, ִלּבוֹ ־ֶאת ִלְסעֹד ֵהיָכן לוֹ  ִיְהֶיה לֹא ְוַאף, ּבָ  ֶאת ְלַהׁשְ
הּוִדים יםִר כְ חוֹ ַה  םכַּ ־ַ*ל ַהּיְ ֵבית ֶהְחִליטוּ . ּנָ ין־ּבְ ל ּדִ ֹאל ַמְעָלה־ׁשֶ ַדְעּתוֹ  ִלׁשְ ל ּבְ ֵני ִמ  ֶאָחד ׁשֶ ה ָהעֹוָלםּבְ , ַהּזֶ

ר ֲאלוּ  ְוַכֲאׁשֶ י אֹוִתי ׁשָ ִדְבֵרי ָאַמְרּתִ בִּ  ּכְ ּטּול ַ*ל הֹוִדיעוּ  דּוִמיָּ , י"ַרׁשְ זֵ  ּבִ ו. ָרהַהּגְ ם ְיכֹוִלים ְוַ*ְכׁשָ  ׁשּובלָ  ַאּתֶ
י, ְלֵביְתֶכם ר ּכִ ַ יַ*  ַהׂשּ ִהּצִ ֵזָרה ׁשֶ ְיָלה ֵמת זוֹ  ּגְ ִמיָתה ַהּלַ זֵ  ,ֲחטּוָפה ּבְ ָלה ָרהְוַהּגְ ּטְ   ה.יָ ן ָה יו כֵּ ָר בָ ְד כִ וְ  ".ּב/

ִנים ָ*ְברוּ  יַ* , םיְיהּוִדיִּ  יםִר כְ חוֹ  ֵמאֹוָתם דָח ְוֶא , ׁשָ ׁש  ִהיְרׁש ־יבִ צְ  יבִּ ְלַר  ִהּגִ ל ּוִבּקֵ  ְוַהְדָרָכה ֵ*ָצה ְלַקּבֵ
יו ָ*ה ינַ ָפ בְּ  עֹוֶמֶדת. "ִמּפִ לֹוִני ָהָאדֹון לצֶ ֵא  רכֹּ ְח לַ , ַהּצָ ית ֶאת ּפְ עֹוֵמד נוֹ לוֹ ְמ ־ּבֵ ָר  ַ*ל ׁשֶ ָרִכים תׁשַ ּפָ , ּדְ

רֹות ּיָ ַ א .םׁשָ  ְמצּויֹות ְוַהׁשּ ֶח  ֶאּלָ דֹול רֹוןְס ׁשֶ כֵּ  ,םׁשָ  ֵיׁש  ּגָ ִים ֵאין ןׁשֶ  לוֹ ָיכ ָהִייִתי ִאּלוּ . קֹוםּמָ בַּ  ְמצּוִיים ַהּמַ
ֵרךְ  ַמִים ְלִהְתּבָ ים ּבְ ל יוּ ָה , ַחּיִ ֵהמֹות סֹוֲחֵרי ּכָ ִרים ַהּבְ ם־ֶאת ְמַקּצְ ְרּכָ ית ךְ ֶר ּדֶ  ּדַ לֹון ּבֵ ה ַהּמָ ַחת, ַהּזֶ ר ּתַ  ֲאׁשֶ

ים ֵהם ם־ֶאת עֹוׂשִ ְרּכָ ְרֵנסלְ  לכַ וּ א ְוָכךְ , ְסחֹור־ְסחֹור ּדַ ָכבֹוד ִהְתּפַ י לוֹ  ָיַ*ץ". ּבְ לֹון־ֶאת רכֹּ ְח לַ  ָהַרּבִ  ַהּמָ
ע ּצָ ה, ַהּמ/ ָסמּוךְ  ֲאָדָמהבָּ  רּפֹ ַלְח  ָ*ָליו ְוִצּוָ לֹון־תיְלבֵ  ּבְ ם ֹעֶמק ַ*ד ַהּמָ ּיָ ם, ְמס/ ַסּיֵ ּיְ  ָיבֹוא ַהֲחִפיָרה־ֶאת ּוְכׁשֶ

ה ָהִאיׁש  ָהַלךְ . ֵאָליו ִמְצַות ְוָ*ׂשָ י ּכְ ָחַפר ְלַאַחרוּ , ָהַרּבִ ת ֶאת ׁשֶ ה ָהעֶֹמק ִמּדַ ִהְצַטּוָ  ׁשּוב ְוָנַסע ָחַזר ,ׁשֶ
ה. "בוֹ ׁש יְט יִד זִ לְ  ֶתק טֹל, ְלֵביְתךָ  ׁשּוב ַ*ּתָ סּוק־ֶאת ָ*ָליו בתֹ כְ וּ  ּפֶ ּיֹום ַוְיִהי' ַהּפָ ֹבאוּ  ַההּוא ּבַ  ִיְצָחק ַ�ְבֵדי ַוּיָ

דוּ  ּגִ ֵאר ֹאדֹות־ַ�ל לוֹ  ַוּיַ ר ַהּבְ ֵלךְ , 'ָמִים ָמָצאנוּ  לוֹ  ַוּיֹאְמרוּ  ,ָחָפרוּ  ֲאׁשֶ ֶתק־ֶאת ְוַהׁשְ  ַהּבֹור ּתֹוךְ ־לֶא  ַהּפֶ
ָחַפְרּתָ  ה". ׁשֶ ד, תוֹ וָ צְ ִמ כְּ  ָהִאיׁש  ָ*ׂשָ ס ִהְתַרֵחׁש  ּוִמּיָ ְרָקִעית. תמוֹ ָה ְד נִּ ַה  ֵ*יָניו מּול לֶא  ַהּנֵ  ֵהֵחּלוּ  ַהּבֹור ִמּקַ
ץ ים ַמִים תוֹ כּ ַפ לְ וּ  ְלַבְצּבֵ א ַ*ד, ַחּיִ ִהְתַמּלֵ ּלוֹ  ּבֹורַה  ׁשֶ ים ּכ/ ַמִים ַרּבִ ִים ְמִציַאת ִסּפּור. ּבְ ה ַהּמַ ים ִהּכָ ּלִ  ֵאזֹורבָּ  ּגַ

ּלוֹ  ֵהמֹות סֹוֲחֵרי ְוָכל, ּכ/ ם־ֶאת ַלֲ*ׂשֹות ֵהֵחּלוּ  ַהּבְ ְרּכָ ֵאר ךְ ֶר ּדֶ  ּדַ ִים ּבְ ֵבית וּ נְולָ , ַהּמַ לֹון־ּבְ מּוךְ  ַהּמָ  םׁשָ , ַהּסָ
ֶבן ָרְכׁשוּ  ֶרךְ  ָדהיְוצֵ  םיֶה ֵת וֹ מֲה בַ לְ  ּוִמְסּפֹוא ּתֶ ָהַלךְ  ַ*ד, ַלּדֶ י ַ*ד ,לְוָגֵד  ָהלֹוךְ  ָהִאיׁש  ׁשֶ   . ְמֹאד ַדלגָ ־ּכִ

ִמים ָאְרכוּ  לֹא לֹון ּוַבַ*ל, ַהּיָ ָ*ַמד יקִת וָּ ַה  ַהּמָ ֶרךְ  םֵא ־ַ*ל ׁשֶ ה ַהּדֶ ּכָ י ָרָאה ָהֲאר/  ְוהְֹלֵכי ,ֳאָרחֹות ָחְדלוּ  ּכִ
ָבר ֹקרַלְח  ָהִאיׁש  ֵהֵחל. ַקּלֹותֲ*ַקלְ  ֳאָרחֹות ֵיְלכוּ  לֹא ְנִתיבֹות ּדָ ר, ּבַ ה ְוַכֲאׁשֶ ּלָ ִים ְמִציַאת רבַ ּדְ ־ֶאת ּגִ  ַהּמַ

רֹוָבה ֶרךְ ּדֶ בַּ  א, ַהּקְ ּלֹא ַ*ד, הּוִדיַהיְּ  חֹוֵכרבַּ  הַ*זָּ  ִקְנָאה ִהְתַמּלֵ ַלט ׁשֶ ַ*ְצמוֹ  ׁשָ יגְלַה  ְוֶהְחִליט ּבְ בּולוֹ ־ֶאת ּסִ . ּגְ
ָפר דֹוןֲא  לֶא  ָאַמר", ִריץּפָ ַה  ינִ וֹ דֲא " ע", ַהּכְ ַהחֹוֵכר, ְלךָ  ּדַ ָחַכר הּוִדיַהיְּ  ׁשֶ ךָ  ׁשֶ ית ֶאת ִמּמְ לֹון־ּבֵ  ִהְטָ*ה, ַהּמָ

ה ח אֹוְתךָ  ְוִרּמָ ּקָ ּמִ ם הּוא ןכֵּ ׁשֶ , ּבַ ּלֵ ית ֶאת רכֹּ ְח לַ  מּוָכן ֲאִני ַאךְ  .ְוָזעּום ךְ ָח ג/ ְמ  ְסכּום ְלךָ  ְמׁשַ לֹון־ּבֵ  ַהּמָ
ְמקֹומוֹ  ְמִחיר ,ּבִ ל ּבִ ְלּפָ הֵה כָּ  ְמפ/ הֵה כָ וְ  ּנָ ד". ּנָ ַר  ִמּיָ ְמקֹומוֹ  ְוֶהֱ*ִמיד, הּוִדיַהיְּ  ַהחֹוֵכר ֶאת ָהָאדֹון ׁש ּגֵ  ֶאת ּבִ

בּולוֹ  גיּסִ ַמ  ָבל ּגְ ב. ַהּנָ ר, בוֹ ׁש יְט יִד זִ לְ  הּוִדיַהיְּ  ׁשָ ְברֹון יַרבִּ לָ  ְוִסּפֵ ׁשִ ֵאַרע ָהָאסֹון ַ*ל ֵלב־ּבְ י, ּמוֹ ִע  ׁשֶ ה ְוָהַרּבִ  ִצּוָ
ד ָ*ָליו ְתָקה ָלַקַחת ִמּיָ סּוק־ֶאת ָ*ֶליָה  בְכּתֹ לִ , ַאֶחֶרת ּפִ ֵארֹת־ְוָכל" ַהּפָ ר ַהּבְ יֵמי ָאִביו ַ�ְבֵדי ָחְפרוּ  ֲאׁשֶ  ּבִ

מּום ָאִביו ַאְבָרָהם ים ִסּתְ ּתִ ִלׁשְ ִליָכּה ", ָ�ָפר ַוְיַמְלאּום ּפְ ֵאר ּתֹוךְ ־לֶא  ּוְלַהׁשְ ה. ַהּבְ ן הּוִדיַהיְּ  ָ*ׂשָ  הַמְרבֵּ ּולְ , ּכֵ
ֶלא ִים ִהְפִסיקוּ  ַהּפֶ ַבת ַהּמַ ֵאר, ַ* ִלְנבֹּ  ַאַחת־ּבְ ה ָבהֲחֵר  ִלְהיֹות ָהְפָכה ְוַהּבְ ִביָ*ה ַהְפָסַקת ִעם. ִויֵבׁשָ , ַהּנְ

ר ָהֲ*ֵרִלים לוּ בְּ ַא ְת ִה  ְפֵני סָחָמ  ְוָזֲ*קוּ , תָמרוֹ  ָפרכְּ בַּ  ֲאׁשֶ ָפר דֹוןֲא  ּבִ ר ַ*ל ַהּכְ ַר  ֲאׁשֶ , ַהחֹוֵכר ּוִדיהַהיְּ  ֶאת ׁש ּגֵ
ְזַמן ּבִ ְעָין ָהָיה קֹוםּמָ בַּ  ְמגּוָריו ׁשֶ ים ַמִים נֹוֵבַ*  ַהּמַ ד, ַחּיִ א ּוִמּיָ ּבָ ׁשֶ ְעָין ִהְפִסיק, ֶהָחָדׁש  ַהחֹוֵכר ּכְ  תוֹ כּ ַפ לְ  ַהּמַ

לֹון־ּוֵבית ב. תוֹ יבוּ לִ ֲ* בַ וּ  נוֹ מוֹ ּמְ ׁשִ בְּ  ָ*ַמד ַהּמָ יַ* ְוִה , ָהִראׁשֹון ַהחֹוֵכר ֶאל ָהָאדֹון ׁשָ , ְמקֹומוֹ לִ  ׁשּובלָ  לוֹ  ּצִ
ה הּוִדיְוַהיְּ  ן ָ*ׂשָ ׁש  רְלַאַח  ּכֵ ּקֵ ּבִ ל ֲ*ָצתוֹ ־ֶאת ׁשֶ י ׁשֶ ה ְוהּוא, ָהַרּבִ ִליךְ  ָ*ָליו ִצּוָ ֵאר־ֶאל ְלַהׁשְ ְתָקה ַהּבְ  ּפִ

ה סּוק ְוָ*ֶליָה  ֲחָדׁשָ ְחּפֹר" ַהּפָ ֵאר ַוּיַ ְקָרא ,ָ�ֶליָה  ָרבוּ  ְולֹא ַאֶחֶרת ּבְ ָמּה  ַוּיִ י ַוּיֹאֶמר ,ְרחֹבֹות ׁשְ ה־ּכִ  ה' ִהְרִחיב ַ�ּתָ
ד", ָבָאֶרץ ּוָפִרינוּ  ָלנוּ  ִים ֵהֵחּלוּ  ּוִמּיָ ב. ַ* ִלְנּבֹ  ׁשּוב ַהּמַ  יוָק ָס ֲ* בַּ  ַחִיל הׂשָ ָ* , ָיָמיו סֹוף ַ*ד קֹוםּמָ בַּ  ַהחֹוֵכר ָיׁשַ

ֶהם ְוָרָאה ָרָכה ּבָ ָניו ְוַאף, ּבְ בוּ  ָניובָ ־ּוְבֵני ּבָ בּוָלם־ֶאת גיּסִ ַמ  ִאיׁש  ְוֵאין, ַגעּפֶ  ְללֹא וַאֲחָרים ׁשָ  ָיׁשְ �         .ּגְ

  
 
 

ְבֵרי ים ָהאֹור ִמּדִ דֹוׁש  ַהַחּיִ ה ַ*ל ַהּקָ ָרׁשָ   ַהּפָ
ַלחיִּ ַו  ה ,ָלַדַ�ת ָצִריךְ  -  'ְוגוֹ  ִיְצָחק ׁשְ ְצַרךְ  ָלּמָ  ִחיֲא  לֹוַמר ה 

ם־הּוַמ  ?ֶזהבָּ  ַדעיֵ  לֹא ִמי, ִרְבָקה ָסמּוךְ  ּגַ ּבְ ן ָאַמר ׁשֶ  ְועֹוד. ּכֵ
ָבִרים ֵהם וׂשָ ְוֵ�  ַיֲ�ֹקב םֵא  אֹוְמרוֹ  א ָאֵכן. יםיִר ּתִ יַ  ּדְ  ּבָ
תּוב ַלח ,ָאִבינוּ  ְלִיְצָחק ַטַ�ם ָלֵתת ַהּכָ ָ ׁשּ ן ׁשֶ יק ּבֵ  ְלָאָדם ַצּדִ

ְרָסםְמ  עׁשָ ָר  י ָלָבן ,פ  ַאְבָרָהם ַגםֲה וַ . ָהֲאַרּמִ ַלח ׁשֶ  ְוָלַקח ׁשָ
תּוֵאל ָהָיה לֹא ,ִרְבָקה ְרָסם ּבְ ע ְמפ  ֶרׁשַ ָלָבן ּבְ ּלֹא ,ְועֹוד. ּכְ  ׁשֶ
ֵפרּוׁש  ָאַמר ח ַאְבָרָהם ּבְ ּקַ ּיִ ת ׁשֶ תּוֵאל־ּבַ ֶ ־הַמ , ּבְ ן־ֵאיןׁשּ  ּכֵ

ה ִיְצָחק ּוָ ּצִ ח ַיֲ�ֹקבְל  ׁשֶ ּקַ ּיִ ָ  ׁשֶ ע ןבָ ָל  נֹותִמבְּ  הִאׁשּ  ֶזהָל , ָהָרׁשָ
ֵניֶהם ִרְבָקה ִחיֲא  ָאַמר תּוֵאל ָיְצאוּ  ּוׁשְ ע ִמּבְ  ֵכן־ּוְכמוֹ , ָהָרׁשָ

ָבן אֵצ יֵ  ת ִמּלָ ם, תֶק ּדֶ ַצ  ּבַ ּלֹא ְלהֹוִכיַח  ֵאין ּגַ ֶלת אֵצ יֵ  ׁשֶ ְלׁשֶ  ׁשַ
ָ ְקד   ׁשֶֹרׁש  ע ֵמָאָדם הׁשּ , וׂשָ ְוֵ�  ַיֲ�ֹקב םֵא  ָאַמר ֶזהָל  .ָרׁשָ

ֶלת הָת ְצ יָּ ׁשֶ  ֲהֵרי רּוׁש ּפֵ  ְלׁשֶ ד   ׁשַ ָ ַהּקְ ע ֵמָאב הׁשּ ם, ָרׁשָ ן־ּגַ  ּכֵ
י ְולֹוַמר ְלַהֲחִליט ֵאין ע ןבָ ָל  ִלְהיֹות ּכִ ּנוּ  אֵצ יֵ  לֹא ָרׁשָ  ִמּמֶ

ִרְבָקה נֹותבָּ  י ,ָלַדַ�ת ְלךָ  ׁש ְויֶ . ּכְ ְוָקא ּכִ  ָהֵהם ִמיםיָּ ּבַ  ּדַ
�ַדִיןֲ מוֹ  רוּ ְר בָּ ְת נִ  לֹא ׁשֶ ׁשָ דֹוׁשֹות תַהּנְ , םֶה יֵ בְ ׁשִ  קֹוםִמּמְ  ַהּקְ
ָרה ּכְ ַחת ְוה  ּפַ י ַאְבָרָהם ִמׁשְ ד   ָלּה  ָקְנָתה םׁשָ  ּכִ ָ ַהּקְ  הׁשּ
י ,ָרהְוׂשָ  ַאְבָרָהם עֹוָלם ְלאֹות ָלּה  היָ ָה וְ , ָמקֹום  ִריםגֵּ  ֵהם ּכִ

ר לְוכֹ , ִראׁשֹוִנים ּמֹות ריֵּ גַּ ְת יִ  ֲאׁשֶ ָכל ֵמָהא   אֵר ִיּקָ  ְזַמן־ּבְ
ָרה ָבהֵק נְ וּ  ָהםַאְבָר  ה ִמין ֶזהָל . ׂשָ ָ ׁשּ ד  שׂ  ַהּקְ , נוֹ יִמ  רַאַח  ְיַחּפֵ

י ַלם ְולֹא ַאְבָרָהם ָהָיה ֶאָחד ּכִ ׁשְ ד   ןיַ נְ בִּ  ה  ָ ַהּקְ  ְזָכִריםבִּ  הׁשּ
י ּוִבְנֵקבֹות א הֹוִליד לֹא ּכִ  ְנֵקבֹות הֹוִליד ְולֹא ִיְצָחק־ֶאת ֶאּלָ

נֹות לוֹ  ָהָיה אלֹ  קִיְצָח  ֵכן־ּוְכמוֹ  ְוכּו', ּמוֹ ִע  י ּבָ  ִניצֹוצֹות ּכִ
ד   ָ ַהּקְ ֵקבֹות הׁשּ  ִיְצָחק חוֹ ָל ׁשְ  ֶזהָל , ִביׁשֶ  ץֶר ֶא ּבְ  עֹוָדם ַהּנְ

ר י ,הוּ וּ נּ וִּ ּקִ ׁשֶ  ַהּיֹום ֶזה ַאךְ . ֲאֵבָדתוֹ  רַאַח  ְלַחּזֵ ְרחוּ  ּכִ  ּפָ
ד   יׁשֵ ְר ׁשָ  ָ ַהּקְ ֵני ֵהן הׁשּ ָרֵאל ּבְ  ,ָרהִתְפָא וְ  עֹז הַמּטֵ  ּוָפַרח ,ִיׂשְ

ר ּכַ ים ןִאיַל  ְוה   ֵהן ,ַנֲחָלתוֹ  לבֶ ֶח  ַיֲ�ֹקב ַ�ּמוֹ  ה' ֵחֶלק ַהַחּיִ
ּקֶֹדׁש  יםִק ָה ְב ּמ  ַה  הנָּ ֵה  ּטֹות ָאָדם ִיּסֹב ְולֹא ּבַ ֵני ִמּמַ ָרֵאל ּבְ  ִיׂשְ

ּפְ  ַאר ְוִאם, ָהָאֶרץ ֹותחְלִמׁשְ יצוֹ  ִנׁשְ ד   ֵציִמּנִ ָ ַהּקְ תֹוְך  הׁשּ  ּבְ
ים יִצ  ֵהם ֲהֵרי ,ָהַ�ּמִ ִפים עֹוָלםָל  יָאָתםּבִ  ּוָבִאים ִמְתַאּסְ

י ְמנוּ ָא יֵ  םָת רוּ גֵּ  רְוַאַח   :ֵהם נוּ ְוָל  ָהיוּ  ֲאבּוִדים ּכִ

  
  

בז' בכסלו שנת ג'תשס"א, מת המלך הורדוס, 
עצמו על ירושלים לאחר שושלת ־שהמליך את

מלכי בית חשמונאי, ובימיו השתלטה רומא על ארץ 
טוב, על ־ית כיוםישראל. יום זה נקבע במגילת תענ

מותו של הורדוס העריץ שהחשיך את עיני ישראל. 
הורדוס היה מצאצאי האדומים, שהם צאצאי ֵעָׂשו 
שישבו בארץ אדום בעבר הירדן, ואביו אנטיפטרוס 
היה יועצו של המלך הורקנוס השני. מצד אמו היה 
צאצא לשבטים נבטים מחצי האי ערב, וחז"ל 

מצוות כאשה. החשיבוהו כעבד כנעני שחייב ב
במסכת בבא בתרא מסופר עליו, שנשא את הנצר 
האחרון מבית חשמונאי, אולם היא ביכרה למות 
ואמרה שמעתה כל האומר שהוא מבית חשמונאי, 
אינו אלא עבד. הורדוס רדף את חכמי ישראל והרג 
רבים מהם באכזריות, מפני שידע את הנאמר "מקרב 

את אחיך תשים עליך מלך", אך לאחר שגילה 
בוטא, שמע לקולו ובנה ־צדקותו של התנא בבא בן

המקדש בפאר והדר, עד שאמרו ־מחדש את בית
חז"ל שמי שלא ראה בניין הורדוס, לא ראה בניין 

ידו, כך גם ־יפה מימיו. שטח הר הבית הוכפל על
גובה בית המקדש ונוספו לו אולמות פאר. בנוסף 
בנה נמלים ומצודות, את העיר סבסטיה בשומרון 
ואת קיסריה העתיקה, והחדיר את תרבות יון 
הטמאה בארץ ישראל באמצעות תיאטראות ומרכזי 
שעשוע. חז"ל מספרים עלו, שמרוב גאוותו גידל 

קירי'  מאולפות שהיו קוראות אחריו 'קירייונים 
כדי להבליט את אדנותו למרות היותו  ,דהיינו 'אדון'

וני עבד כי ימלוך, ויונים אלו נקראו בפי חז"ל 'י
שמו. לפני מספר שנים התגלו קברו ־הרדסיאות' על

של הורדוס ב'הר הורדוס' הוא ההרודיון אשר 
מדרום לירושלים בגבול מדבר יהודה, אותה בנה 
  הורדוס כדי שישמש בעבורו כמבצר שמור מאויבים. 

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ

 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

 
בה ָ* ׁשָ בְּ  ָ ׁשּ ל תוֹ יָ וָ ּלְ ִמ  ָאִבינוּ  ַיֲ*ֹקב ׁשֶ ל ָ*ַמד, ָאִבינוּ  ַאְבָרָהם ׁשֶ ֵ הּוא ָנִזיד ְלַבׁשּ ְדָרׁש . ֲאֵבִלים לַמֲאכַ  ׁשֶ דֹול ּוַבּמִ  ַהּגָ

אן ָלְמדוּ  ה ,ִמּכָ ּמָ ֲהֵרי, ַהּזּוַלת־ֶאת ְלַהְטִריַח  ָאִבינוּ  ַיֲ*ֹקב ָרָצה לֹא ּכַ ה ׁשֶ ּמָ  ִיְצָחק ְלָאִביו לוֹ  ָהיוּ  ָפחֹותׁשְ וּ  ֲ*ָבִדים ּכַ
ָהָיה יר ׁשֶ ְפָלג ָ*ׁשִ ו, מ/ ָר  ְוַ*ְכׁשָ ֵהם הָא ׁשֶ ל ָ*ַמד ,ִניםְיׁשֵ  ׁשֶ ֵ   . ְלַ*ְצמוֹ  ּוִבׁשּ
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י ָהָיה ָרִגיל ָרֵאל ַרּבִ ְנֶטר ִיׂשְ ֵני־ַ*ל ִלְנֹסַ*  ַסּלַ ָרֵאל תְקִהּלוֹ  ּפְ ֵדי, ִיׂשְ יץ ּכְ ְבֵני ִפיַח ּוְלָה  רָס ּומוּ  ּתֹוָרה ְלַהְרּבִ ָרֵאל ּבִ  רּוַח  ִיׂשְ
ים ל ִמְנָהג. ַחּיִ ה ֶקַבע־ׁשֶ ָהָיה, וֹ לּ  ָ*ׂשָ יַ*  ּוְכׁשֶ ָהָיה, ָהגּון ְיהּוִדי לצֶ ֵא  םׁשָ  ִמְתַאְכֵסן היָ ָה , ֶאָחד ִלְכָפר ַמּגִ  מֹוִקיר ׁשֶ
ָנן דוֹ  ְוָהָיה ַרּבָ יֹוֶתֶרת ְמַכּבְ בֹוד ּבְ ַ*ם. ַהּכָ ר, ּפַ ֲאׁשֶ יַ*  ּכַ הַה  ָיָצא, ֵאָליו ִהּגִ ה: "ָחהְמ ׂשִ בְּ  לוֹ  ְוָאַמר ִלְקָראתוֹ  ּלָ  יּוַכל ֵמַ*ּתָ

י, ִצְמצּום ּוְבִלי ַפעׁשֶ בְּ  ָיָדיו־ֶאת ִלּטֹל ַמר י ּכִ ֶרֶתת ְלֵביִתי ִהְכַנְסּתִ ַ*ת ְוִהיא היָּ ִר בְ ִע  ְמׁשָ ִא  ָלנוּ  ְמַסּיַ ׁשְ  ַמִים יַבתּבִ
ֵאר ֶחֶקת ֵמַהּבְ י םְמֵצ צִ , ָאֵרַח ַהְמ  תיַא לִ ְפ ִל  אּוָלם". ַהְמר/ ָרֵאל ַרּבִ ַנת ְצמוֹ ַ* ־ֶאת ִיׂשְ ׁשְ ׁש  ָיָדיו ְנִטיַלת ּבִ ּמֵ ּתַ ה ְוִהׁשְ ִמּדָ  ּבְ

ֵדי, ְמֹאד תֶט ֶ* מ/  ְלַבד ְרִביִעית ּכְ ילֹו  ָאַמר, ַהְמָאֵרַח  תיַא לִ ְפ ִל . ּבִ ָרֵאל ַרּבִ ְבֵרי ִלי ְידּוִעים םָאְמנָ : "ִיׂשְ ׁש  ל"ֲחזַ  ּדִ ּיֵ  ׁשֶ
ַדִים־ֶאת ִלּטֹל ּזַֹהר ֶנֱאַמר ְוֵכן, ַפעׁשֶ בְּ  ַהּיָ ִלי ָיָדיו לֵט וֹ נּ ַה ׁשֶ  ּבַ ר ֲהֵריהוּ  ִצְמצּום ּבְ ֵ ר רֹוֶצה ֵאיִני אּוָלם, ִמְתַ*ׁשּ ֵ  ְלִהְתַ*ׁשּ

ּבֹון־ַ*ל ל ִטְרָחָתּה  ֶחׁשְ   ".קחוֹ ָר ֵמ  ַמִיםיא בִ ָה ְל  ַרְגָליָה ־ֶאת תּתֵ כַ לְ  יָה לֶ ָ* ׁשֶ , ָרֵאלִיׂשְ  נֹותִמבְּ  ֲ*לּוָבה ְיתֹוָמה ׁשֶ
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ָהָיה ׁשֶ ִריְסק ז"יִר גְּ ַה  ּכְ וַ  נֹוֵסַ*  ִמּבְ ֶדֶרךְ  ִמְתַאְכֵסן היָ ָה , ַח ת כֹּ ַפ לָ ְח ַה וְ  ְמנּוָחה ְלֹצֶרךְ  ְיץִלׁשְ י ֵאֶצל ַבעֶק  ּבְ  וֹוְלף ַרּבִ
ָהָיה, ןֶט ְר גַּ נְ זֶ רוֹ  ר ִאיׁש  ׁשֶ ָנן ּומֹוִקיר ּבוֹ  ַח רוּ  ֲאׁשֶ ַ*ם. ַרּבָ ּפַ יַ*  ָהִראׁשֹוָנה ּבַ ִהּגִ ָניו־ִעם ַיַחד ֵאָליו ׁשֶ ן, ּבָ ּמֵ  ְלַבַ*ל לוֹ  ִהְזּדַ

ְפָלָאה תוֹ ּדָ ִמ ־ַ*ל דמֹ ֲ* לַ  ָהַאְכַסְנָיה ל ַהּנִ דֹול אֹוְרחוֹ  ׁשֶ ּלֹא, ַהּגָ ְנסוֹ  ִעם. ַהּזּוַלת־ַ*ל ללָ כְּ  ְלִטְרָחה ִלְהיֹות ׁשֶ  ָחַרד, ִהּכָ
ַ*ל ִית־ּבַ ׁש  ַהּבַ ְרּגָ ֶבת, ָיַדִים ִלְנִטיַלת ְוֵסֶפל ְקָ*ָרה ְלָפָניו ְוֵהִביא, ִלְקָראתוֹ  ַהּנִ ּגֶ ּמַ ׁשֶ  ׁש ּמֵ ְלׁשַ  ָנכֹון ְוהּוא, פוֹ ֵת כְּ ־ַ*ל ּכְ

ְלִמיד אַ* כְּ  םָחכָ  ּתַ ָנה ָהַרב אּוָלם, ּה ֵר ָמ  יּמֵ ַק  ְבּדָ ֶנֱחָרצּות ְוָאַמר ּפָ ָמטוּ  ָנא בוּ ׁשְ : "ּבְ ִביאוּ  ְוִאם, ָתאּבְ  עֹוד ִלי ּתָ
ַבר ק ֲאִני ֲהֵרי, ָמה־ּדְ ּלֵ ד ִמְסּתַ יְתךָ  ִמּיָ ָכךְ  ֵיׁש  ְוָלֶהם, יּמִ ִע  ִנְמָצִאים ינַ בָּ : "ְוָאַמר הֹוִסיף ְוַאַחר ..."ִמּבֵ ּום ּבְ  תוַ ְצ ִמ  ִמׁשּ

ּבּוד ׁשּום ְלַהְטִריַח  רֹוֶצה ֵאיִני ָהֲאֵחִרים ֶאת אּוָלם, יים לִ ִע יְּ ַס ְמ י וּ ינִ יִמ ים לִ ִד ְמ ם עוֹ ֵה ה ׁשֶ ָ* ׁשָ בְּ  ָאב ּכִ ". ֹאֶפן ּבְ
נּות ּמְ ִהְזּדַ ר, ַאֶחֶרת ּבְ ֲאׁשֶ ִית ָיָצא ּכַ יר, ימּוסנִ בְּ  בֵסַר , ְמִעילוֹ ־ֶאת ש3ִלְלּבֹ  לוֹ  ַ* ְלַסיֵּ  ָרָצה ְרחוֹ ָא ּוְמ  ֵמַהּבַ י, לוֹ  ְוִהְסּבִ  ּכִ

הּסִ ִמ  ל הּוא ֵאין זוֹ  ּבָ ּגָ ל ֵאינוֹ  ןכֵּ ׁשֶ , ֲאֵחִרים ֵאֶצל ְלִהְתָאֵרַח  ְמס/ ּגָ ֲ*בּורוֹ  ַהּזּוַלת־ֶאת ְלַהְטִריַח  ְמס/   . ּבַ
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ים יֵר ְמ ִא "ָה  יְז'ִניץ" ַחּיִ ר ִמּוִ ַ*ם ִסּפֵ ָרֵאל תבַ ֲה ַא "ָה  ָאִביו־ַ*ל ּפַ נּ ", ִיׂשְ ל ָהָיה גֵה וֹ ׁשֶ ָנה יִמּדֵ  ַ*ְצמוֹ ־ַ*ל ְלַקּבֵ ה ׁשָ  ִמּדָ
ֶמׁשֶ  לָ*ֵמ  ָהָיה ְוָ*ֶליָה , ַאַחת ָנה ךְ ּבְ ָ ֵדי ַהׁשּ ַ*ם. ָרּה ּפְ ּוְלׁשַ  ָנּה ַתּקְ לְ  ּכְ יׁשוּ  ּפַ  ָאַכל לֹא הּוא אּוָלם, לכֹ ֱא לֶ  ָמָרק לוֹ  ִהּגִ
ּנוּ  ַהְמס/  ַ*ד, ִמּמֶ יםׁשֶ י ִהְבִחינוּ  ּבִ ְכחוּ  ּכִ יׁש  ׁשָ ף לוֹ  ְלַהּגִ ְמהוּ . ַלֲאִכיָלה ּכַ יםּמְ ׁשַ ְמ ַה  ּתָ ֲאלוּ  ׁשִ י־ֶאת ְוׁשָ  לֹא ַמּדּוַ*  ָהַרּבִ
ךְ ־ַ*ל ָלֶהם ֵהִעיר יב הּוא אּוָלם, ּכָ יר ֵהׁשִ י, ְוִהְסּבִ אֹוָתּה  ּכִ ָנה ּבְ ל ׁשָ ּלֹא ַ*ְצמוֹ ־ַ*ל ִקּבֵ ַתק ְוָלֵכן, ֲאֵחִרים ְלַהְטִריַח  ׁשֶ  ׁשָ

ין ַ*ְצָמם ַ*ד ְוִהְמּתִ ּמֵ ימוּ  ׁשֶ   . ָברּדָ לַ  ֵלב ָיׂשִ
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ֶ*ֶרב ַפת" יםַחיִּ  יֵר ְמ ִא "ָה  ָנַסע, ל"תש ֱאלּול ֹחֶדׁש ־רֹאׁש  ּבְ ּה  ִמּצְ יֵמי ָההׁשָ  ּבָ ִיץ ּבִ א ִצּיּון לֶא , ַהּקַ ּנָ בִּ  ַהּתַ ִמירֹון י"ַרׁשְ . ּבְ
יעוֹ  ַהּגִ ׁש , ּבְ ּקֵ ּלֹא יווָּ לַ ּמְ ִמ  ּבִ ֵנס ׁשֶ ָ*ָרה־ֶאל ְלִהּכָ ָסמּוךְ  ַהּמְ ּיּון ּבְ א ,ַלּצִ ֶסת דמֹ ֲ* לַ  ֶאּלָ ִמְרּפֶ חּוץ ַהּכֲֹהִנים ּבְ ּבַ ּמִ . ׁשֶ

ירִהְס  םָת יָא לִ ְפ לִ  י ּבִ אן עֹוְמִדים ֲהֵרי: "ְוָאַמר ָהַרּבִ אּתַ בַּ  יםִק בוּ ּדְ ַה  יםבִּ ַר  ְיהּוִדים ּכָ י ּנָ  ֲאִני לוֹ ָיכ ְוִכי, עֹוןְמ ׁשִ  ַרּבִ
ְדֲחקוּ  ךְ כָ ְל  ְוִלְגרֹם אֹוָתם ְלַהְטִריַח  ּיִ קֹוָמם אֹוָתם ׁשֶ ָ*ה ִמּמְ ׁשָ ֵנס ּבְ ֶאּכָ ֵ*תׁשֶ , ְזכּוַרִני: "רּפֵ ְלַס  ְוהֹוִסיף"? ׁשֶ אִתי ּבְ ּבָ  ׁשֶ
ַנת ְלִמירֹון ׁשְ ים ִנְדֲחקוּ , ה"תרצ ּבִ י ּוְלֶפַתע, ִלְכבֹוִדי יםבִּ ַר  ֲאָנׁשִ ַמְעּתִ ה ׁשָ ָ ֲ*ָקה ַאַחת ָנהֵק זְ  ִאׁשּ ּצָ י ׁשֶ  עֹוןְמ ׁשִ  ר', 'ַרּבִ

ךְ  ּיָ ם ׁשַ   "...ְלָך' ַרק ְולֹא ִלי ּגַ
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ל ֶנְכּדוֹ  י ׁשֶ ָרֵאל ַרּבִ ר ר'לֶ ּפֶ ַטיְ ּסְ 'ַה  ֶיְבְסִקיַקנְ  ַיֲ*ֹקב ִיׂשְ י, ִסּפֵ ךְ  ּכִ ֶמׁשֶ ֵרה ֲחֵמׁש  ּבְ ָנה ֶ*ׂשְ ֵביתוֹ  ָההׁשָ  ׁשָ ַ*ם ַוֲאִפּלוּ , ּבְ  ּפַ
ׁש  לֹא ַאַחת ּקֵ ּנוּ  ּבִ יׁש  ִמּמֶ ֵר  אוֹ  ַמִים ּכֹוס לוֹ  ְלַהּגִ ָדָבר אֹותוֹ  תְלׁשָ הוּ  ּבְ ְלׁשֶ  ,ְלָחנוֹ ׁש/ ־ַ*לׁשֶ  ּכֹוס ֵאָליו בֵר ָק לְ י ֵד כְּ  ֲאִפּלוּ . ּכָ

ֶ ־הַמ : "לֹוַמר ָרִגיל היָ ָה וְ , ּבוֹ  ְלֵהָ*ֵזר בֵסַר   לוֹ ָיכ ֲאִניׁשּ
ַ*ְצִמי ַלֲ*ׂשֹות י, ּבְ ר". ִאיׁש  ְלַהְטִריַח  רֹוֶצה ֵאיֶנּנִ ֲאׁשֶ  ּכַ

ַ*ם ָהָיה ֲאִפיַסת ּפַ ׁש , ּכֹחֹות ּבַ ּקֵ ְכּדוֹ  ּבִ  לוֹ  ְלָהִביא ִמּנֶ
כֶ  רּוְלַאַח , ֵמָהָארֹון ִחיםָס ּפְ  תכֶ ַמּסֶ  ַהּנֶ ה דׁשֶ  ָ*ׂשָ

תוֹ  ׁשָ ַבּקָ ךְ ־ַ*ל לוֹ  הֹוָדה, ּכְ ִפי ּכָ ּמֹוִדים ּכְ  ְלִמי ׁשֶ
ַרח ּטָ   .הבָּ ר/ ְמ  ְרָחהִט  ׁשֶ
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ָנה י היָ ָה , ַאַחת ׁשָ ׁש  רֶמְלצֶ  ַזְלָמן ריָס ִא  ַרּבִ יֹוֵתר ַחּלָ , ּבְ

ֶנֶסת־ְלֵבית ָלֶלֶכת ָ*ָליו ָאַסר ְוָהרֹוֵפא יֹום ַהּכְ  ּבְ
ּפּוִרים ל ַהּכִ ׁשוּ . ָנהׁשָ  אֹוָתּה  ׁשֶ ּקְ  םְלַקיֵּ  יובָ ָר קֹ ְמ  ּבִ

ֵביתוֹ  ִמְנָין ת ַוֲאִפּלוּ , בֵסַר  הּוא ַאךְ , ּבְ  ִמְנָחה ִלְתִפּלַ
ְלַבד ד ּבִ ִלים ֵריֲה . "ִהְתַנּגֵ ּלְ ְתּפַ ם ַהּמִ ים ִהּנָ ׁשִ  ַחּלָ

ֲ*ִנית ה ילַ ָ*  ְוִאם, "ָאַמר", ֵמַהּתַ ל ָהרֹוֵפא ִצּוָ ּלֵ  ְלִהְתּפַ
ִית ּבַ ּמִ  ֲהֵרי, ּבַ ין־ןׁשֶ ב ֵאיִני ַהּדִ  ְלֵבית ָלֶלֶכת ַחּיָ

ה, תֶס נֶ כְּ ַה  ן־ִאם ְוָלּמָ ים ַאְטִריַח  ּכֵ ְגָלִלי ֲאָנׁשִ   ?"ּבִ
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י ים יֹוֵסף ַרּבִ ל הבָּ ַר , זֹוֶנְנֶפְלד ַחּיִ ַלִים־ׁשֶ  היָ ָה , ְירּוׁשָ
ּלֹא ְמֹאד ָזִהיר  ֶיֶלד ַוֲאִפּלוּ , ַהּזּוַלת־ֶאת ְלַהְטִריַח  ׁשֶ
ה אלֹ  ֵמעֹוָלם. ָקָטן  טָר ּפְ , ֹותוֹ ְלַלוּ  דָח ֶא  ְלַאף ִהְרׁשָ

ׁשוֹ  ּמְ בּוַ*  ִלְמׁשַ ָהָיה ַהּקָ  ַמרגְּ  ַ*ד ַרק וּ הוֵּ ַל ְמ  ׁשֶ
ְדֵרגֹות ּלֹא ׁש ׁשָ ֲח  ִמּתֹוךְ , ַהּמַ  ֵמֲחַמת ֲ*ֵליֶהן ִיְמַ*ד ׁשֶ

ַ*ם. ִזְקנּותוֹ  ֶנֶסת־ְלֵבית ִנְכַנס ּפַ ָניו ַהּכְ ּפָ ׁשֶ ב ֶלתּדֶ בַּ  אּוָלם, ְמקֹומוֹ  רבֶ ֵ* ־לֶא  דֹותָ* מוּ  ּכְ ב ֶאָחד ֶיֶלד ָיׁשַ ִעּכֵ  ׁשֶ
ְכָנִסים־ֶאת י ָ*ַמד. ַהּנִ ים ַרּבִ ֶלד־ֶאת ֵהִקים ְולֹא ַחּיִ קֹומוֹ  ַהּיֶ ֲאִבי ַ*ד, ִמּמְ ֶלד ׁשֶ ָבר ָחׁש  ַהּיֶ ּדָ  רֹוֶאה ַהֵאיְנךָ : "ּבוֹ  ְוָגַ*ר ּבַ

ָהַרב ין עֹוֵמד ׁשֶ ה, ּוַמְמּתִ יַ* "? ּנוּ ִמּמֶ  עזָ ־ְולֹא ָקם־לֹא ְוַאּתָ י ִהְרּגִ ים ַרּבִ  ָקָטן ֶיֶלד ַאְטִריַח  ֵאיךְ : "לוֹ  ְוָאַמר ָהָאב־ֶאת ַחּיִ
ָ*ִתיד דֹול ִלְהיֹות ׁשֶ ָרֵאל ּגָ ִיׂשְ ַמן ּבוֹ ? ּבְ ּזְ ֲאִני ּבַ ָבר ׁשֶ יֵא  ּכְ ֶ  הַמ  ִלְהיֹות ַחְרּתִ   "...?!ִלְהיֹות לוֹ ָיכ ָהִייִתי עֹודׁשּ

�  
  

ֵני ִיְצָחק ָאִביוַוְיִהי ַאְך ָיצֹא ָיָצא " ידוֹ  ,ַיֲ�ֹקב ֵמֵאת ּפְ א ִמּצֵ ו ָאִחיו ּבָ אן -" ְוֵ�ׂשָ י, ָלַמְדנוּ  ִמּכָ ה ֹוָרהּת ּבַ  ּכִ דֹוׁשָ ל ְוָנִתיב ֶאְמַצע ךְ ֶר ּדֶ  ֵאין ַהּקְ ָרה־ׁשֶ ׁשָ   .ּפְ
ֵני ֵמֵאת ַיֲ�ֹקבָיָצא  אָיצֹ  ַאךְ  ןּכֵ ׁשֶ  ד, ֲאבֹוָתיו תָמֹסֶר ־ֶאת ָהָאָדם עֹוֵזב ַאךְ , ָאִביו ִיְצָחק ּפְ א ּוִמּיָ ּתוֹ  נֹוֵפל ְוהּוא, דוֹ יִמּצֵ  ָאִחיו וׂשָ ֵ�  ּבָ ִרׁשְ  ה'סבא' מנובהרדוק)(. ּבְ

  
י ָהָיה ָרִגיל י ַאְרֵיה ְיהּוָדה ַרּבִ , לֹוַמר היָ ְצ נֶּ ּוֶ ִמ  מֹוֵדיָנא־ּדֶ

י ַבת ּכִ ַקְחּתֹו' ּתֵ ּלוֹ  ְך "נַּ ּתַ ּבַ  מֹוִפיָ�ה 'ּבְ ְלַבד ַמִיםֲ� ּפַ  ּכ* . ּבִ
ָפ  ַאַחת ַ�םּפַ  ֵתנוּ ּבְ ן" סּוקּפָ ּבַ  ָרׁשָ ִעים ־ַוְיִהי ִיְצָחק ּבֶ ַאְרּבָ

ַקְחּתֹו ֶאת ָנה ּבְ ת־ׁשָ י־ִרְבָקה ּבַ תּוֵאל ָהֲאַרּמִ ה ּבְ ִנּיָ ְ ", ְוַהׁשּ
ֵסֶפר ִיְרְמָיה " רּבְ ָבר ֲאׁשֶ  ה',ִיְרְמָיהּו ֵמֵאת ־ָהָיה ֶאל־ַהּדָ

ח ֹאתֹו ְנבּוַזְרֲאָדן ַרב ּלַ  ,ָהָרָמה־ִחים ִמןַטּבָ ־ַאַחר ׁשַ
ַקְחּתֹו ֹאתֹו ְוהּוא ים־ּבְ אִזּקִ ֶדֶרְך  זֶמ ְוֶר ", ָאסּור ּבָ  תחוּ ַצ  ּבְ

אן ֵיׁש  ד, ָלָאָדם ּכָ ַקְחּתוֹ  רְלַאַח  ִמּיָ ר אֹוָתּה' 'ּבְ ֲאׁשֶ  ּכַ
הּוא א ׁשֶ ה נֹוׂשֵ ָ ם ֲאַזי, ִאׁשּ ַקְחּתוֹ  ּבוֹ  ִמְתַקּיֵ  ְוָאז אֹותֹו' 'ּבְ
אִזּקִ  ָאסּור 'ְוהּוא ֵאין, ים'ּבָ  ְלַ�ְצמוֹ  יׁשִ ְפ ָח ָאָדם  הּוא ׁשֶ
א יםּבָ  ָאסּור ֶאּלָ ּתוֹ  אִזּקִ ְחּתוֹ  ְלִאׁשְ ּפַ   ...ּוְלִמׁשְ

  

  

  

  
�לַ  �ה ֶנֱאַמר וׂשָ ֵ ָרׁשָ ּפָ ָצא ּבַ ּיָ ּלוֹ  ַאְדמֹוִני" ׁשֶ ֶרת ּכ* ַאּדֶ  ּכְ

�רָ ִפי". ׂשֵ ְטֵ�ית ַהֲהָבָנה גּוָרהׁשְ  יםּבִ ַר  ּבְ י, ַהּמ*  וׂשָ ֵ�  ּכִ
�רוֹ  ַאְדמֹוִני הָהיָ ָ ׂשְ �ת 'י'יְנגִּ גִּ  ַהּיֹום הנֶּ ְמכ* , ַה ּבִַ ּפָ ַהׁשְ  ּבְ

ִביל ֶצַמח ְנּגְ ְקָרא ַהּזַ ּנִ ִלית ׁשֶ ַאְנּגְ ֹתם ְבעוֹ ְוִצ  'רגֵּ 'ינְ גִּ  ּבְ . ּכָ
רּוׁש  אּוָלם כֹון ַהּפֵ ּבְ , הּוא ַהּנָ ל רוֹ ׂשָ ׁשֶ  ָהָיה וׂשָ ֵ� ־ׁשֶ

ּפֵ  ּוְכִפי, רוֹ ָ� ׂשְ  ְולֹא ַאְדמֹוִני �ֵלי ְרׁשוּ ׁשֲֶ  ַהּתֹוָספֹות־ּבַ
ם ׁשֵ ְדָרׁש  ּבְ ְצָחק, ַהּמִ ּיִ ב ׁשֶ �ַדִין ָחׁשֲַ  מוֹ ּדָ  ִנְבַלע לֹא ׁשֶ
ַדל, ְלמּולוֹ  ָרָצה לֹא ְוָלֵכן ּגָ ְבעוֹ  ְוָרָאה ּוְכׁשֶ ּצִ  לֹא ׁשֶ

ּתַ  ן ֵהִבין, הנֶּ ִמׁשְ ּכֵ  לֹא וׂשָ ֵ�  ַאְך ְוָרָצה ְלמּולֹו,  ְבעוֹ ִט  ׁשֶ
ים ְלָכְך  ִגיל םגַּ ִהְסּכִ ָמֵ�אל.  ּבְ ִיׁשְ ֵרה ּכְ לֹש3 ֶ�ׂשְ  ְוָכְך ׁשְ

ֵרׁש  �  ק"ּדַ ַר ָה  ּפֵֵ ל רֵת וֹ י רוֹ ׂשָ ְב ּבִ  ָאדֹם נֹוַלד וׂשָ ׁשֶ  ִמּכָ
ינֹוקֹות ֶלְך  המֹ לֹ ׁשְ  יֵר ְב ִמּדִ  ְלָכְך  ָיהּוְרָא . ַהּתִ יר ַהּמֶ ׁשִ  ּבְ

יִרים ִ גּול ֵמְרָבָבה" ַהׁשּ ֵכ  ְולֹא", ּדֹוִדי ַצח ְוָאדֹום ּדָ  ןִיּתָ
�ר־ַ�ל תוֹ נָ ּוָ ּכַ ׁשֶ ָ ֵ ֲהֵרי, ַהׂשּ ם ָאַמר ׁשֶ ּצֹוָתיו " ּגַ ְקו*

ּלִ  ְלּתַ עֹוֵרבּתַ חֹרֹות ּכָ ם ְוֶזה". ים ׁשְ אּורַה  ּגַ  דִו ָד ּבְ  ּבֵ
ֶלְך    ".ְיֵפה ֵ�יַנִים ְוטֹוב ֹרִאי־ְוהּוא ַאְדמֹוִני ִעם" ַהּמֶ

  

וּ  ּתֽ ׁשְ ּו ַוּיִ אְכל� ה ַוּיֹֽ � ּתֶ �ַ�ׂש ָלֶהם� ִמׁשְ   )  ו, ל(כ ַוּיַ

ַבת וּ  ּתֵ אְכל� ַטַ�ם ַוּיֹֽ ְפִסיק אָח ּפְ ִט  ּבְ  תֶד ֶר ְפ מ* וּ , ַהּמַ
ַבת וּ  ִמּתֵ ּתֽ ׁשְ ֱאִליֶ�ֶזר ְוִאּלוּ , ַוּיִ ּו  ֶנֱאַמר ּבֶ ּת� ׁשְ ּו ַוּיִ �אְכל ַוּיֹֽ

וֹ  ר־ִעּמ� ים ֲאׁשֶ ! ֲאָנׁשִ ּוא ְוָהֽ בֹות , ה# ּו ְוַהּתֵ �אְכל ַוּיֹֽ
וּ  ּת� ׁשְ נַּ  ִריםּבְ ַח ְמ  ִמיםְטָ� ּבִ  רֹותּבָ ח* ְמ  ַוּיִ  ְוֵכן, ְרִביִעי חמ*

ָפ  ֶנֱאַמר וׂשָ ֵ�  ֵאֶצל ֵתנוּ ּבְ ךְ  ָרׁשָ ַל& �ָקם ַוּיֵ ּתְ ַוּיָ ׁשְ אַכל ַוּיֵ� � ַוּיֹ

ם ן־ּגַ ְטָ�  ּכֵ ִרים ִמיםּבִ ּבָ ת. ןָקטֹ  ףָזֵק  חנַּ מ*  ְמח*  ְוִסּבַ
ָבר י, ַהּדָ ְס�*  ּכִ ל תוֹ ּדָ ּבִ ּלֹא וׂשָ ְוֵ�  ֱאִליֶ�ֶזר ׁשֶ ר ׁשֶ  ִנְזּכַ

 ָ ׁשּ ֶקה ֵריֲה , ַיִין תוּ ׁשֶ ׁשְ ת ָטֵפל ָהָיה ַהּמַ  ֵאין ְוָלֵכן ַלּפַ
ה ֲאָבל, הּדָ �* ּסְ ּבַ  ָ�ָליו ְמָבְרִכים ּדָ *� ּסְ ֵהִכין ּבַ  ִיְצָחק ׁשֶ

�ׂש  ֶנֱאַמר ַלֲאִביֶמֶלְך ַ ּתֶ ִמ  ָלֶהם ַוּיַ ה רְוִעּקַ , הׁשְ ּתֶ ׁשְ  ַהּמִ
ם־ַ�ל הּוא ִין ׁשֵ הּוא ַהּיַ ר ׁשֶ  ָצִריְך  ָהָיה ְוָלֵכן, ָהִעּקָ

ם ָבֵרְך ְל  ִין־ַ�ל ּגַ ֵאינוֹ  ַהּיַ ת ָטֵפל ׁשֶ ְפֶסֶקת ְוָלֵכן, ַלּפַ  מ*
אן ַבת ּכָ ּו  ּתֵ אְכל� ַבתַוּיֹֽ וּ  ִמּתֵ ּתֽ ׁשְ ֵדי, ַוּיִ ז ּכְ ָהיוּ  ְלַרּמֵ  ׁשֶ
ֵני ת ָוָיִין. ַוֲחׁשּוִבים ִנְפָרִדים ְדָבִרים ׁשְ   ברכת איש)(, ּפַ

�  
ר י ְגָר� �יבּו ֹרֵ� ִר+   )  כו, כ( ַוּיָ

ַבת יבוּ וַ  ּתֵ ִר+ ַטַ�ם ְטֶ�ֶמתמ*  ּיָ ֵרׁש  ְזָלאַא  ּבְ י, ּגֵ י ְגָרר רֵֹ�  ּכִ
ם ִיְצָחק רֵֹ�י ֶאת ְוֵגְרׁשוּ  ָהְלכוּ  ָ   דברי יחיאל)( .ִמׁשּ

�  
ו � ל ֶאת־ֵ�ׂשָ ֹד� ֹו ַהּגָ �נ   )  כז, א( ׀ ּבְ

ַבת ו ּתֵ � ְפֶסֶקת ֵ�ׂשָ בֹות מ* ל ֵמַהּתֵ דֹ� ֹו ַהּגָ �נ , ׀ קֵס ָפ ּבְ  ּבְ
ְדָרׁש ַה  ְלִדְבֵרי זּמֵ ְלַר  דֹול אוֹ ָרְ ְק  ָאִביו ּמִ  וּ ּת ְקָרַא  ִאּמוֹ , ּגָ

דֹול ּבָ ַה  ָלֶהם ָאַמר, ּגָ �יֵניֶכם ִאם ה"ּקֵָ דֹול ּבְ �יַני ּגֵָ  ּבְ
ֱאַמר, ָקָטן ּנֶ ה ׁשֶ יָך  ןָקטֹ  ִהּנֵ ּגֹוִים ְנַתּתִ ַבת ְוַאף, ּבַ  ּתֵ

ל ֹד� ָבר, ׁשֶ ו"ָוא ָרהֵס ֲח  ַהּגָ כֹוָרתוֹ  ָמַכר ּכְ   טעמי המקרא)( .ּבְ
�  
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