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ד ָהֱאֹמִרי  י ִמּיַ ר ָלַקְחּתִ יֲאׁשֶ ּתִ י ּוְבַקׁשְ ַחְרּבִ   (אונקלוס) יִת עוּ ָב ְב י וּ ִת לוֹ ְצ ּבִ  – )מח, כב( ּבְ

ת יֹום ְתִפּלֹותבִּ  ַמֲאִריךְ  היָ ָה  ִמּגּור" ֱאֶמת יֵר ְמ ִא "ָה  ּבָ ַ ךְ , ַהׁשּ ֶמׁשֶ ָחֵמׁש  ּבְ ׁש  ּכְ  ְוׁשֵ
עֹות ר, ׁשָ ֶלת ֶאת ּפֹוֵתַח  ָהָיה ְוַכֲאׁשֶ נָ  יוּ ָה , ַחְדרוֹ  ּדֶ  יובָ ָר קֹ ּמְ ׁשֶ  ַ"ד, ִנְלָהִבים ויּפָ

יט ְיֵרִאים ָהיוּ  ר. ּבוֹ  ְלַהּבִ ה ִניםּבוּ  יַרבִּ  ׁשוֹ ּמְ ׁשַ ְמ  ִסּפֵ ְרׁשָ י, ִמּוַ יןלְ  ָרִגיל ָהָיה ּכִ  ַהְמּתִ
ַר  ֵ"תבְּ  ַהִחיצֹון ֶחֶדרבַּ  ל וֹ בּ ׁשֶ ּלֵ ַחְדרוֹ  ִהְתּפַ ָמָרא לֹוֵמד היָ ָה וְ , ּבְ לֹש(  םיִ ַת ָ" ׁשְ כִּ  ּגְ  ְוׁשָ

ִעּיּון ן־רַח ּוְלַא , ַרב ּבְ ְפָסל־ַ"ל ְמַ"ט ָנח ָהָיה ִמּכֵ ַ"ם. ַהּסַ בַּ , ּפַ ׁשַ ּבֶֹקר ׁש ֶד קֹ ־תּבְ , ּבַ
י ׁש ּמֵ ׁשַ ַהְמ  הָא ָר  י ּכִ תוֹ ־ֶאת םִסיֵּ  ָהַרּבִ ִפּלָ ָ"ה ּתְ ׁשָ ֶמת ּבְ ְקּדֶ ֶפַתח ְוָ"ַמד, מ+ ֶלת ּבְ  ַהּדֶ
ֵמ  ךָ לְּ  הַמ . "ְמִאירֹות ִניםָפ בְּ  ָרָאה, ׁש ּמֵ ׁשַ ַלְמ  ָאַמר"? ּהַ ּתָ ׁשֶ ָניו־ַ"ל ּכְ  אֹותֹות ּפָ

ִליָאה ה תוֹ יזוּ ִר זְ  ַ"ל ּפְ ִפּלָ ּתְ ָבָריו־ֶאת ְמָפֵרׁש  ְרּגּוםַהּתַ  ֵריֲה , "ּבַ ל ּדְ  ָאִבינוּ  בַיֲ"קֹ  ׁשֶ
י ַחְרּבִ ְצלֹוִתי -  י'ּתִ ׁשְ ַק ּובְ  'ּבְ ַהְינוּ , ּוְבָבעּוִתי' 'ּבִ ׁש  ּדְ ּיֵ ה ׁשֶ ִפּלָ ֵחץ ַההֹוֶלֶכת טֹוָבה ּתְ  ּכְ
ת ׁשֶ דֹולֹות  ּופֹוֶ"ֶלת ִמּקֶ ָ בַּ ּגְ יַטת ָהְיָתה ְוָכךְ ". םיִ ַמ ׁשּ ה ׁשִ ִפּלָ קֹוְצק ַהּתְ ֵחץ, ּבְ  ּכְ
ת ׁשֶ ילוּ , ִמּקֶ ָברַה ־ֶאת ְוִהְמׁשִ ָבה ַהּנֹוֵסַ"  ִליהּוִדי ּדָ ֶמְרּכָ ִעיר ּבְ הּוא, ָנְכִרית ּבְ  ּוְכׁשֶ

י רֹוֶאה ּסּוִסים ַמְצִליף הּוא, ֲאָבִנים ּבוֹ  יםּדִ יַ ְמ  יםיִּ ִר כְ נָ  ִריםָ" נְ  ּכִ  ַמֵהרּוְמ  ּבַ
ק ּלֵ קֹום־ִמן ְלִהְסּתַ הּתְ בַּ  ְמַמֲהִרים ְוָכךְ , ַהּמָ ֵדי, ִפּלָ ֵצל ּכְ בֲח ִמּמַ  ְלִהּנָ   . ָזרֹות ֹותׁשָ
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ָנה בַּ , ַאַחת ׁשָ ׁשַ ָר  ֹקֶדׁש ־תּבְ דֹוׁש' הּוִדי'ַהיְּ  תבַ ׁשָ , ַוְיִחי תׁשַ ּפָ יְסָח  ַהּקָ ׁשִ  ֵאֶצל אִמּפְ
י ָהָיה, רֹוְזוֹודֹובֵמ  הש(ֶ מֹ  ַרּבִ ל ְלָחנוֹ ׁש+ ־לֶא . יםִק ָה בְ ּמ+ ַה  יויצָ ִר ֲ" ּמַ ִמ  ׁשֶ  הּוִדי''ַהיְּ  ׁשֶ

יְוַא  ֲחִסיִדים ֵהֵסּבוּ  הַמֲ"  ְנׁשֵ אֹוִנים, נֹוָדִעים ׂשֶ ְפָלִגים ּגְ , ַמְדֵרָגה ֵליֲ" ּובַ  מ+
ֶדֶרךְ  הּוִדי''ַהיְּ  ָאַמר יוּוִבְדָבָר  י ֲאִני רֹוֶאה: "תחוּ צַ  ּבְ ם ּכִ י ִהְתַקּיֵ ֱאַמ  ּבִ ת רַהּנֶ ָפָרׁשַ  ּבְ

בּוַ"  ָ ר, ַהׁשּ י 'ֲאׁשֶ י ָהֱאֹמִרי דִמיַּ  ָלַקְחּתִ ַחְרּבִ י, י'ּתִ ׁשְ ַק ּובְ  ּבְ ה ִלי הָהְיָת  ּכִ ִכּיָ  ַהּזְ
ְפָלִגים ַהֲחִסיִדים ֶאת ִלְמׁשֹךְ  לוּ  ַהּמ+ י ַהּלָ ַחְרּבִ ִתי, יּתִ ׁשְ ַק ּובְ  ּבְ ְתִפּלָ ִתי ּבִ ׁשָ , ּוְבַבּקָ

ר םיֶה ֵת וֹ בּ ַר  דִמיַּ  -  ָהֱאֹמִרי' ד'ִמיַּ  ְבֵריַמר לוֹ  נֹוֲהִגים ֲאׁשֶ ה ּתֹוָרה ּדִ   "...ַהְרּבֵ
�  

יָדה ָלֶכם ֵאת ֲא  רֵהָאְספּו ְוַאּגִ ִמים־ׁשֶ ַאֲחִרית ַהּיָ   מט, א)( ִיְקָרא ֶאְתֶכם ּבְ

יִדידּות דֹוָלה ּבִ ָרֵאל יתבֵּ "ַה  ָהָיה ּגְ י ִעם ִמּגּור" ִיׂשְ  ּוַפַ"ם, ַאְבַרְמְסִקי ְיֶחְזֵקאל ַרּבִ
ר ֲאׁשֶ ְנָהג קֹורְמ  ַ"ל ְיֶחְזֵקאל יַרבִּ  לוֹ ָא ׁשְ ּו, ׁש ִנְפגְּ  ּכַ  ינֵ וּ גּ נִ בְּ  ְלַהְרּבֹות, גּורבְּ  ַהּמִ

ִמיָהה ם ְמָחהְוׂשִ  ּכְ ְתִפּלֹות ּגַ ִמים ּבִ ְתׁשּוָבה. ַהּנֹוָרִאים ַהּיָ  ָאַמר, תוֹ לָ ֵא ׁשְ לִ  ּכִ
י ָ"ה, ָאִביו ַיֲ"ֹקב ֵאֶצל ָמָצאנוּ : "ָהַרּבִ ׁשָ ּבְ ׁש  ׁשֶ ּקֵ ּבִ ץ־ֶאת ְלָבָניו ְלַגּלֹות ׁשֶ , ַהּקֵ

ָקה ּלְ ּנוּ  ִהְסּתַ ֵרׁש ? ןכֵּ  לוֹ  ֵאַרע ּוַמּדּוַ" . ָנהיכִ ׁשְ  ִמּמֶ יד ּפֵ ּגִ י ַהּמַ  ִהיְרׁש  ְצִבי ַרּבִ
ל ָאִביו, בלוֹ ְס ּדֶ יְ וַּ ִמ  י ׁשֶ יְסָח  ִניםּבוּ ר'  ָהַרּבִ ׁשִ ִחּבּורוֹ , אִמּפְ ָרה ּבְ י, ֵמָאה'לְ  'ֲ"ׂשָ  ּכִ

ר ֲאׁשֶ ִאים ַהּדֹורֹות תֶא  ְוָרָאה ַיֲ"ֹקב ָצָפה ּכַ ה לּותגָּ בַּ  ַהּבָ ׁשָ ב, ַהּקָ  ִלּבוֹ ־לֶא  ִהְתַ"ּצֵ
ָקה ְוָלֵכן ּלְ ּנוּ  ִנְסּתַ א ָרהׁשוֹ  ֵאיָנּה  ןכֵּ ׁשֶ , ָנהיכִ ׁשְ  ִמּמֶ  ְורֹוִאים. ָחהְמ ׂשִ  ִמּתֹוךְ  ֶאּלָ
ִלי, ִמּזֹאת ָאנוּ  ּבְ ם ,ְמָחהׂשִ  ׁשֶ ִכּיֹות ּגַ ָרַאת יֹוִעילוּ  לֹא ּוְזָ"קֹות ּבְ ִכיָנה ְלַהׁשְ ְ   ".ַהׁשּ
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ֶבט ִמיהּוָדה ־לֹא י ְוגֹו'ָיסּור ׁשֵ י־ַ%ד ּכִ   ) מט, י( לֹהָיֹבא ׁשִ

ֲאלוּ  י ֶאת ׁשָ דֹול ָחםְירֹ  ַרּבִ יְנְסק' 'ַהּגָ ל ר'אוּ 'בֵּ בַּ  ָמְצאוּ  סּולּפְ  ֵאיֶזה, ִמּמִ  ׁשֶ
יל ּכִ ׂשְ ְלסֹון הש(ֶ מֹ  ַהּמַ ְבֵרי ּבוֹ  ִנְמְצאוּ  לֹא ַוֲהֵרי, ֶמְנּדֶ ִפיָרה ּדִ ׁש?  ּכְ יבַמּמָ : ְוֵהׁשִ

ָבִרים ּבוֹ  ִנְמְצאוּ  לֹא ָאְמָנם" ְבֵרי ֶאת אּוָלם, יםׁשִ ְמֹפָר  ּדְ ִפיָרה ּדִ ר ַהּכְ  ִלְלֹמד ֶאְפׁשָ
ְוָקא ֶ  הִמּמַ  ּדַ תּוב ּלֹאׁשּ ֲהֵרי. ּכָ סּוק־ֶאת ׁשֶ ֶבט ָיסּור־'לֹא ַהּפָ  ְמָבֵאר ִמיהּוָדה' ׁשֵ

ִ ַר  ֶלךְ  דוִ ּדָ  ַ"ל י"ׁשּ יַח  ְלֶמֶלךְ  ָנהוָּ ַהכַּ  ה'ילֹ 'ׁשִ וְ , ְרעוֹ ְוזַ  ַהּמֶ ׁשִ  ן"ָהַרְמבַּ  ְוִאּלוּ , ַהּמָ
ְפׁשּוטוֹ  ְרׁשוֹ ְמָפ  א, ּכִ ָצא ֶאּלָ ּמָ יַח ּמָ לַ  ְרָמִזים ׁשֶ ְפסּוִקים ׁשִ ם ְוָכךְ , ֲאֵחִרים ּבִ  ּגַ

ְדָרִכים ֶ"ְזָרא'־ןבְּ 'ִא ָה  ְמָפֵרׁש  ַ"ל אּוָלם. ׁשֹונֹות ּבִ אּור ּבַ ֶ ִמ  ךְ ֶר ּדֶ  לוֹ  ָסַלל ַהּבֵ , וֹ לּ ׁשּ
ָכל לוֹ  ַחרּובָ  סּוק־ּבְ רּוׁש  ּפָ ֵדי, יםֵמָהִראׁשֹונִ  ַאֵחר ּפֵ ּלֹא ּכְ הגְּ לַ  זֶמ ֶר  ִלְמצֹא ׁשֶ ּלָ ". א+

�  

  
ָרֵאל ֶאת ְרא ִיׂשְ ֵני יֹוֵס ־ַוּיַ ה־ף ַוּיֹאֶמר ִמיּבְ )מח, ח( ֵאּלֶ

ה -  ִגיַמְטִרּיָ ֵיהּוא, םיִ ְפַר ֶא ֵמ  ְוַאְחָאב םָ% ָרְב יָ  ָ%ִתיד ּבְ
ָניו ה ּבָ ֶ ַנׁשּ ִדְבֵרי, ִמּמְ ִ ַר  ּכְ  )מגדנות(. י"ׁשּ

�  

ל ֶאת ּכֵ ה -  )מח, יד( ָיָדיו־ׂשִ ֶ ָמהׁשָ נְ  אֹוִתּיֹות ְמַנׁשּ
ה םיִ ַר ְפ ֶא , ּתֹוָרהַל  זֶמ ֶר  - הנָ ׁשְ ִמ  ְוֵכן ִגיַמְטִרּיָ ּבְ
הׁשְ  ִכיָלהֲא  ל"ֵאׁשֶ  ְרָנָסהַל  זֶמ ֶר  - יָנהִל  ִתּיָ ְוָלֵכן. ּפַ

ה ֶאת ֵסףיוֹ  ֶהֱ"ִמיד ֶ י, ָאִביו יִמיןִל  ְמַנׁשּ ר ּכִ ָהִעּקָ
ּתֹוָרה קסֹ ֲ" לַ  ִה  ּבַ ָמה זֹוןְמ  איׁשֶ ׁשָ ךְ ־ְוַאַחר, ַהּנְ ּכָ

הּוא ֶאְפַרִים ַמח ׁשֶ ִא ַהּקֶ ֵאין -  ּתֹוָרה ֵאין ם, ׁשֶ
י, לוֹ  ָרַמז ַיֲ"ֹקב אּוָלם. ֶקַמח ה ָאְמָנם ּכִ ֶ ְמַנׁשּ

יַ"  ֲאָבלָחׁשּוב יֹוֵתר,  יִּ  ְזַמן ַיּגִ ָרֵאלׁשֶ יּוְכלוּ  לֹא ׂשְ
ִלי ֹוָרהּת בַּ  ַלֲ"ֹסק ים ְוָלֵכן, ֶקַמח ּבְ ֶאְפַרִים ִהְקּדִ

הִל  ֶ  )מהר"ש ענגיל(. ּתֹוָרה ֵאין ֶקַמח ֵאין ְוִאם, ְמַנׁשּ
�  

ְלָאְך ַה  לַהּמַ -  )מח, טז(ָרע ־ּגֵֹאל ֹאִתי ִמּכָ
ה ִגיַמְטִרּיָ ׁש , ׁשּותְר  ּבְ ּיֵ ה ַלֲ"ׂשֹות ׁשֶ ּלָ א+ ם ּגְ ּגַ

ם םָת וֹ שׂ ֲ" לַ וְ , ׁשּותָהְר  ְלִדְבֵרי ַר  ה' ְלׁשֵ ְוָאז, ךְ ִיְתּבָ
ה ַבת ע"ַר  יםכִּ נַ ְמ  ְוִאם, הוָ ְצ ִמ  -  ׁשּותֵמְר  ַנֲ"ׂשֶ ִמּתֵ

ַאר, י"ִת אֹ  ִמְניַ קכ"א  ִנׁשְ  )אהבת ישראל(. הוָ ְצ ִמ  ןּכְ
�  

ָ%ִרים ־ְיָבֵרְך ֶאת ִ ַר  ְמָפֵרׁש  - )שם(ַהּנְ ה י"ׁשּ ֶ ְמַנׁשּ
ים. ְוֶאְפַרִים ְמהוּ  ְוַרּבִ א הַמ  ּתָ ִ ַר  ּבָ ְלהֹוִסיף י"ׁשּ

אן א, ּכָ וָּ  ֶאּלָ ּכַ ה ׁש ְלָפֵר  ָנתוֹ ׁשֶ ה ִנְקְראוּ  ָלּמָ ֶ ְמַנׁשּ
י, ְוֶאְפַרִים ה ּכִ ֶ ְלטֹון ׁשֹוןלְ  הּוא ְמַנׁשּ ָאָדם ׁשִ ּכְ

ֲחֵברוֹ  הׁשֶ וֹ נּ ַה  ְריֹון ׁשֹוןלְ  הּוא ְוֶאְפַרִים, ּבַ מוֹ  ּפִ ּכְ
ֱאַמר ּנֶ י־ִהְפַרִני ׁשֶ ֶאֶרץ ֱאלִֹקים 'ּכִ ְוָלֵכן, ָ"ְנִיי' ּבְ

ֵרׁש  ִ ַר  ּפֵ ִרים, לוּ ַהלָּ  ִגיםּדָ כַּ  י"ׁשּ ּפָ ְוֵאין, ְוָרִבים ׁשֶ
ֶהם ׁשֹוֶלֶטת עָהַר ַ"ִין  ְריֹון, ּבָ ְלטֹון ּפִ  )מגדנות(. ְוׁשִ

�  

ם ֶאת ׂשֶ ה־ַוּיָ ֶ ְמָפֵרׁש  - )מח, כ( ֶאְפַרִים ִלְפֵני ְמַנׁשּ
ִ ַר  ימוֹ ְלַה , י"ׁשּ ָגִלים ְקּדִ ּדְ ת ּבַ ּכַ יִאים ּוַבֲחנ, ׂשִ . ַהּנְ

בֹות יׁשֵ אָר בְּ , ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר  ְפַרִיםֶא ־תֶא  םׂשֶ יָּ וַ  ַהּתֵ
ה ְפֵניִל  ִגיַמְטִרּיָ ֶגל ּבְ בֹות, ּדֶ ְפֵניִל  ֶאְפַרִים ְוַהּתֵ

ה ֶ ה ְמַנׁשּ ִגיַמְטִרּיָ תוּ ֲחנ ּבְ יִאים ּכַ ׂשִ  )שם(. ַהּנְ
�  

ֹעֶרף ֹאְיֶביךָ  ה יֹודּוָך ַאֶחיָך ָיְדָך ּבְ )מט, ח( ְיהּוָדה ַאּתָ

ִ ַר  ְמָפֵרׁש  -  יֵמי, י"ׁשּ י עֶֹרף, דוִ ָד  ּבִ ה ּלִ ּתָ . ְוֹאְיַבי ּתַ
י, ְלֶזה זֶמ ְוֶר  ָראׁשֵ בֹות ּבְ ל ַהּתֵ עֶֹרףּבְ  ְדךָ יָ  יךָ ֶח ַא  ׁשֶ
ה ְיֶביךָ אֹ  ִגיַמְטִרּיָ ִמְניַ , י"ד ּבְ  )שם(. דִו ּדָ  ןּכְ

� 

ְכמֹו ִלְסּבֹל ַוְיִהי ְלַמס ט ׁשִ -  )מט, טו( ֹעֵבד־ַוּיֵ
הבְּ  ִדְבֵרי, ַהּתֹוָרה עֹל? ְוֵאיֶזה ִגיַמְטִרּיָ ִ ַר  ּכְ י"ׁשּ

ִה   )שם(. ַהּתֹוָרה עֹל ֶאת ִלְסּבֹל ְכמוֹ ׁשִ  הּטָ ׁשֶ
�  

ָאֶס  ְגַוע ַוּיֵ יו־ף ֶאלַוּיִ ּקְ  ַאל - )מט, לג( ַ%ּמָ ַאל ירֵ ּתִ
א ּלֹא, לֹא ֶאּלָ ַוע ׁשֶ י, ּגָ  )שם(. ֵמת לֹא ַיֲ"ֹקב ּכִ

  

  זתשע", ט"ז בטבת חזק־פרשת ויחי    
.  
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ִדי ֶחֶסד ֶוֱאֶמת יָת ִעּמָ   ְוָ%ׂשִ

ךְ  ֶמׁשֶ ָנה ִעיםבְ ׁשִ כְּ  ּבְ ׁש , ְרצּופֹות ׁשָ ּמֵ י ׁשִ מּוֵאל ַרּבִ רֹאׁש  ילוִ אזָ  ׁשְ ֶגל ּכְ ל ַהּדֶ  ַדתֲ" לַ  איׁשָ ַקּדִ ־ָרהבְ ַהֶח  ׁשֶ
נַ  ּכְ ַלִים יםזִּ ָהַאׁשְ ירּוׁשָ ִביא ַהּמֹוִציא היָ ָה וְ , ּבִ ָכל ְוַהּמֵ בּוָרה ִעְנְיֵני ּבְ ַהר ַהּקְ יִתים־ּבְ רוּ  ָ"ָליו, ַהּזֵ  יְיהּוֵד  ִנְקּבְ

ַלִים ךְ  ְירּוׁשָ ֶמׁשֶ ָ בַּ  ֵמאֹות ּבְ י לוֹ  ָהָיה ֶנֱאָמן רמוֹ ֲח . ִניםׁשּ א, ָהָיה ֹורֲחמ םָת ְס  ְולֹא, ילוִ אזָ  ְלַרּבִ ם ֶאּלָ ָבר'־'ׁשֵ  ּדָ
ַלִים ָהָיה ירּוׁשָ י ָהָיה ּמוֹ ִע . ּבִ ס ליוִ אזָ  ַרּבִ ַמֲ"לֵ  ְמַטּפֵ אֹוָתם, רָה ָה  הּבְ ֶהם ְרחֹוִקים ָיִמים ּבְ ִביִלים ָהיוּ  לֹא ּבָ  ׁשְ

בּוׁשֹות ְסלּוִלים ָרִכים, ּוְדָרִכים ּכְ ְבֵרי עֹותְזרוּ  ָהיוּ  ְוַהּדְ ב ִעםָהָיה , וְ ֲאָבִנים ׁשִ ִעיר ־ר ֶאלַהֲחמוֹ ־ׁשָ ּבָ יתֹו ׁשֶ ּבֵ
יָקה ֱאָמן רמוֹ ֲח ַה . ָהַ"ּתִ יר ַהּנֶ ְרּכוֹ ־ֶאת ֵהיֵטב ִהּכִ ל םָ" בְ ִט כְ וּ , ּדַ ים־ֵליֲ" בַּ  ׁשֶ ְוָקא צֹוֵ"ד ָהָיה ַחּיִ  קֹוםְמ בִּ  ּדַ

ָנה ּכָ ֶרךְ  יֵת כְּ ְר יַ בְּ , ַהּסַ ר, ַהּדֶ ֲאׁשֶ ּדוֹ  ּכַ הֹום הָר עוּ ּפְ  ָהֶאָחד ִמּצִ ׁש  ְלַרְגָליו ַהּתְ בְּ  אּוָלם .ַמּמָ יר ָרןַהּקַ  ׁש ֶפ נֶ  ֶאת ִהּכִ
ֶהְמּתוֹ  ּה  הָה כִּ  לֹא ּוֵמעֹוָלם, ּבְ ָרּה  ְולֹא ּבָ ים ׁשֹוִטיםבְּ  ִיּסְ ָאה ְוִהיא, ְוַ"ְקַרּבִ ְפִקיָדּה ־ֶאת ִמּלְ ֶנֱאָמנּות ּתַ  ּבְ
ךְ  ֶמׁשֶ ִנים ּבְ רוּ  ַרּבֹות ְמֹאָרעֹות. ֹותבּ ַר  ׁשָ ּפְ יֵדי ס+ יַאנְ  ּבִ ַלִים ׁשֵ י ַ"ל ְירּוׁשָ ֱאָמן ַוֲחמֹורוֹ  ילאוִ זָ  ַרּבִ  ְוֶהֱאִריכוּ , ַהּנֶ
ְבחוֹ  ׁשִ ל ּבְ בְּ  ׁשֶ סּור ָרןַהּקַ עֹוָלם ַהּמָ ּמֵ ַלִים ֵמת ֵהִלין לֹא ׁשֶ ירּוׁשָ ֵדי ַנְפׁשוֹ  ּוָמַסר ּבִ ְפָטִריםלַ  קלֹ ְח לַ  ּכְ בֹוד ּנִ  ּכָ
ָחד ְמֹאָרע אּוָלם, ַאֲחרֹון ֵאַרע ְמי+ ילְ  ׁשֶ ם, ֹוֵפתמלְ  ָהָיה ַוֲחמֹורוֹ  ילאוִ זָ  ַרּבִ ּלָ   .תוּ ׁש גְּ ַר ְת ִה בְּ  אֹודֹוָתיו ָסחוּ  ְוכ+

ֵני יםבִּ ַר  ַלִים ִמּבְ ַהר ְקבּוָרה תַק לְ ֶח  ְלַ"ְצָמם ש( ִלְרכֹּ  נֹוֲהִגים ָהיוּ  ְירּוׁשָ יִתים־ּבְ עֹוָדם ַהּזֵ ים ּבְ ַחּיִ ה, ּבַ ּלָ ְסג+  ּכִ
ךְ ־ַ"ל ִליםְמַקבְּ  יוּ ָה וְ , ָיִמים ַלֲאִריכּות ַט  ּכָ ים ֵמֵאת רכֶ ֶמ ־רׁשְ ּנִ אַקּדִ ־ָרהבְ ַהֶח  ַ"ל ַהְממ+ אֹוָתם. יׁשָ , ָיִמים ּבְ

ַלִים ֹוֵררִהְתגּ  ירּוׁשָ ם, דבָּ כְ נִ וְ  ָזֵקן ִאיׁש  ּבִ ׁשֵ י ּבְ ְעָיה ַרּבִ ָ"ָלה, ְיׁשַ ַלִים ָיָמיו ברֹ ֲ" בַּ  ׁשֶ , ַהּגֹוָלה ֵמַאְרצֹות ִלירּוׁשָ
ֵדי ַאְדָמָתּה  ֵמןְלִהּטָ  תוֹ ִלְזכּ  ּכְ ה ּבְ דֹוׁשָ ים ָיִמים. ַהּקְ י ֶהֱאִריךְ  ַרּבִ ְעָיה ַרּבִ ַלִים ְיׁשַ ירּוׁשָ ר, ּבִ  תיְלבֵ  רַט ְפ נִ  ְוַכֲאׁשֶ

ָבר היָ ָה , עֹוָלמוֹ  ִעּצּומוֹ  ַהּדָ ל ּבְ ה ֹחֶרף ׁשֶ ַלִים, ָקׁשֶ רּוׁשָ ּיְ מֹותוֹ  ָיְדָ"ה לֹא ׁשֶ ִנים ּכְ  ָחַדר ַהּקֹר. ֹותבּ ַר  ׁשָ
ם, מֹותֲ"צָ לָ  ׁשֶ ִרּיֹות, ֲהפּוָגה ְללֹא ָיַרד ַהּגֶ סוּ  ְוַהּבְ ּנְ יםבָּ בַּ  ִהְתּכַ ָ"ָרה ךְ ְלׁשֹ  םינָ ּתִ ְמ ַה בְּ  יםנִּ ּמּוגַ ַה  ּתִ . ַהּסְ

ד ִנְקְראוּ  ַהֲחֵבִרים ֶגל־ֶאל ִמּיָ ֵדי ַהּדֶ בֹודוֹ  ֶאת ְפָטרנִּ לַ  קלֹ ְח לַ  ּכְ אֹותוֹ  עֹוד ִלְקבּוָרה וֹ ּוְלָהִביא, ָהַאֲחרֹון ּכְ  ּבְ
ם, ַלְיָלה ּלָ ד נוּ ַנֲ"  ְוכ+ יָמה ִמּיָ ׂשִ ְנָהג. ִנְפָלָאה תִסירוּ ְמ  ִמּתֹוךְ , ַלּמְ ד, ָהָיה ַהּמִ ּיָ ּמִ ַלת ִעם ׁשֶ  ַ"ל ַהְיִדיָ"ה ַקּבָ

ִעיר רָט ְפ נִ  י היָ ָה , ּבָ מּוֵאל ַרּבִ ֱאָמן ֲחמֹורוֹ  ִעם יֹוֵצא ילאוִ זָ  ׁשְ כַ  יָוןכֵּ , רָה ָה  ַמֲ"ֵלה לֶא  ַהּנֶ ּזָ  ֵהיָכן ֵהיֵטב רׁשֶ
נֹוַח  ָרַכׁש  ים תוֹ ָק לְ ֶח ־ֶאת ַהּמָ יָון. ִהירּותְמ בִּ  ְברוֹ ִק ־ֶאת ּכֹוֶרה היָ ָה וְ , ֵמַחּיִ ִריז ּוִמּכֵ ּזָ דֹול ׁשֶ י ָהָיה ּגָ  ילאוִ זָ  ַרּבִ
יֹון ּוַבַ"ל ל ִנּסָ ִנים־ׁשֶ ה היָ ָה , ׁשָ ר, ַמֵהר־ִחיׁש  ְמַלאְכּתוֹ ־ֶאת עֹוׂשֶ ִאים ָהיוּ  ְוַכֲאׁשֶ נֹוַח ־ִעם ַהֲחֵבִרים ּבָ , ַהּמָ
ָבר ֶבר ָהָיה ּכְ תּוַח  ַהּקֶ ד וּ  אֹותוֹ  קֹוְבִרים ְוָהיוּ  ּפָ ם. ֹותיּ ִה ׁשְ  ְללֹאִמּיָ ה ּגַ אֹותוֹ , ַ"ּתָ י ִמֵהר, ַסְגִריִרי ַלְיָלה ּבְ  ַרּבִ

ִהיר ֲחמֹורוֹ  ַ"ל ְוָ"ָלה ילאוִ זָ  םגֶּ לַ  ִלּבוֹ  תׁשָ  לֹא, ַהּמָ ֹוֵטף ׁשֶ ךְ לַ וְ  ַהׁשּ ְבִעית ֹחש(ֶ ס ְוֵהֵחל ,ַהּמַ ַמֲ"לֵ  ְלַטּפֵ  הּבְ
ֵדה לֶא , רָה ָה  בּוָרה ׂשְ ׁשָ  ַהּקְ ר ןַהּיָ ֶמְרכַּ  ֲאׁשֶ יִתים־ַהר זּבְ ךְ . ַהּזֵ ְלטֹון רָה בָּ  ׁשֹוֵלט ַהֹחש(ֶ , םיִר צָ ְמ  ְללֹא ׁשִ

ּוב־ִמן ָאָדם ַ"ל ֵאיָמה יָלהִט ְמ  ְוָהֲאֵפָלה ׁשּ י אּוָלם, ַהּיִ  לֹא ֵראיָ  ֵאינוֹ  אְוהוּ , תַח  ְללֹא ָ"ׂשּוי ילאוִ זָ  ַרּבִ
ִתים־ֶאת ים־ֶאת ְולֹא ַהּמֵ ן, ַהַחּיִ ּכֵ   .םָת יָר זִ ֲח בַּ  ְולֹא םָת יכָ לִ ֲה בַּ  לֹא ִנּזֹוִקים ֵאיָנם לוּ ְוַהלָּ , הּוא הוָ צְ ִמ  ִליַח ׁשְ  ׁשֶ

ה יַ"  ְוִהּנֵ י ַמּגִ  ךְ כֵּ ְלַח  ּוַמְתִחיל, ֲחמֹורוֹ ־ֶאת עֹוֵצר הּוא ּוְלֶפַתע, ָנהַהְיׁשָ  ָקהלְ ַהֶח  ֵריֲ" ׁשַ בְּ  ילאוִ זָ  ַרּבִ
ְמבּוָכה ִמְצחוֹ ־ֶאת ָטן ֵאַרע, וּ . ּבִ ה ׂשָ ּוםַמֲ"ׂשֵ ַמט ָמה־ִמׁשּ י ָרַכׁש  ֵהיָכן נוֹ רוֹ כְ זִּ ִמ  ִנׁשְ ְעָיה ַרּבִ נֹוַח  ְיׁשַ  ַהּמָ
ים ְברוֹ ִק ־ֶאת ין ְלׁשֹוֵטט ֵהֵחל ְוהּוא, ֵמַחּיִ בֹות ּבֵ ּצֵ ינֹות ַהּמַ ְלּבִ ִלי ַהּמַ  ֵאַרע לֹא ֵמעֹוָלם. "ֶנהִיְפ  הנָ ָא  ָלַדַ"ת ּבְ
ה ָברּדָ כַּ  ִלי י ָאַמר", ַהּזֶ ִביֵלי לוֹ  ָהיוּ  יםיִר ִה נְ  ןכֵּ ׁשֶ , ְלַ"ְצמוֹ  ילאוִ זָ  ַרּבִ ִביֵלי רָה ָה  ׁשְ ׁשְ ף ּכִ  לֹא אּוָלם, ָידוֹ ־ּכַ
ְר ִמ לְ  ַ"ד יוָת בוֹ ְק ִע ־ַ"ל ׁשּובלָ  ָהָיה ןִנּתָ  ָ"ה ןכֵּ ׁשֶ , ַהּכֹוֵלל ֵדיׂשְ ָ  יםנִ ָר בְּ ּקַ ַה  יֹוִפיעוּ  ָקט ְמַ"ט ֹודְוע ּדֹוֶחֶקת ַהׁשּ
ת ִעם ְפָטר ִמּטַ ַחר, ַהּנִ ַ ֵמׁש  הּוא ַאף ְוַהׁשּ ָבר ְמַמׁשְ ה. תַלֲ"לוֹ  ּכְ י ִנּסָ ית ִעם ְלָהִאיר ילאוִ זָ  ַרּבִ ׁשִ ָידוֹ  ָהֲ"ׁשָ ּבְ , ׁשֶ
ִפי ּה יָ וּ נּ כִּ ׁשֶ  ַלִים יְיהּוֵד  ּבְ ָ לַ  אּוָלם, 'ַלאְמֶטעְרֶנע' ָהָיה ְירּוׁשָ ל ָהיוּ  אוְ ׁשּ קֹום, יוצָּ ַמ ֲא ַמ ־ּכָ ר לֹא ְוַהּמָ ּתַ ה. א+  ְוִהּנֵ

ָבר הּוא ל ְצָלִלית רֹוֶאה ּכְ ים תֶר יֶּ ׁשַ  ׁשֶ ְתָקְרִבים ֲאָנׁשִ  ַחְבֵרי ֵהם, ָכהׁשֵ ַח ַה  ִמּתֹוךְ  ּוָבִאים ַהּמִ
אַקּדִ ־ָרהבְ ַהֶח  םְוִע  יׁשָ ת ּמָ נֹוַח  ִמּטַ א, ַהּמָ הּוא ֶאּלָ י םָלֶה  ְלהֹוִדיַ"  ץלַ ֱא נֶ  ׁשֶ  ֶחְלַקת ֶאת ָמָצא לֹא ֲ"ַדִין ּכִ

ְרַקע ל ַהּקַ ְפָטר־ׁשֶ ה אֶכתְמלֶ בִּ  ֵהֵחל לֹא ַוֲ"ַדִין, ַהּנִ ִרּיָ ם. ַהּכְ ׁשֶ ר ָהַלךְ  ַהּגֶ ּבֵ ָבר ְוַהֲחֵבִרים, ְוִהְתּגַ  ֵהֵחּלוּ  ּכְ
ד א. "םָת נוּ לָ בְ ַס ־ֶאת ְלַאּבֵ ךָ  ָאּנָ י ִמּמְ נוּ ", ילאוִ זָ  ַרּבִ ה ְוָאְמרוּ  ּפָ ּמָ י, ינוּ ָ"לֵ  ָנא חּוס, "םֵמֶה  ּכַ  ּכַֹח  לׁשַ כָּ  ּכִ

קֹום רבֶ ֶק  ָנא ַתחּפְ . נוּ לֵ בְ ִס  ּמָ ן ָהִראׁשֹון ּבַ ּמֵ ְזּדַ ּמִ ם, ְלָפֶניךָ  ׁשֶ קֹום ֶזה ֵאין ִאם ּגַ כֹון ַהּמָ נֹוַח  ֶאת אבֵ ְוָה , ַהּנָ  ַהּמָ
י אּוָלם". ִלְקבּוָרה ֹמַ"  ָאָבה לֹא ילאוִ זָ  ַרּבִ ְבֵריֶהם־ֶאת ִלׁשְ ָרַכׁש  ְיהּוִדי! ְוָחִליָלה סַח : "ּדִ יו ַקְרַקע לוֹ  ׁשֶ , ֵמַחּיָ

תוֹ  ִלְמעֹל ְולֹא, לוֹ  ָראּויכָּ  ֶוֱאֶמת ֶחֶסד ּמוֹ ִע  ְוַלֲ"ׂשֹות םׁשָ  רוֹ בְ ָק לְ  ֵיׁש  ׁשָ ַבּקָ לוּ ". ּבְ ֵני ִקּבְ  ּוָרהבַהֲח  ּבְ
ָבָריו־ֶאת ן, ּדְ ּכֵ ָהֱאֶמת ָיְדעוּ  ׁשֶ י ַאף־ְוַ"ל, ּמוֹ ִע  ׁשֶ ָבר ַהּקֹש(ִ ּדָ ּבַ ְתקוּ  ִהְבִליגוּ , ׁשֶ לּו ֶאתְוׁשָ ַאֲהָבה־, ְוִקּבְ ין ּבְ   . ַהּדִ

ְתא ְלֶפַתעה נֵּ ִה וְ  ק, ֹוםּפִ ֱאָמן ֲחמֹורוֹ  ִנּתַ ל ַהּנֶ י ׁשֶ ר ֵמַהֶחֶבל, ָזאִויל ַרּבִ ׁשַ ּקָ ֶדר ֶאל אֹותוֹ  ׁשֶ  ָהֲאָבִנים ּגֶ
ִצּדוֹ  ּלְ ה ְללֹא ְלֶפַתע ִלְדהֹר ֵהֵחל ְוהּוא, ׁשֶ ְרֵאית ִסּבָ תֹוךְ  ָלַ"ִין ַהּנִ ָכה ּבְ ה ַהֲחׁשֵ ּתָ י ִנְבַהל. ָהֲ"ב+ , ָזאִויל ַרּבִ

ִחיד ֲחמֹורוֹ  ַאַחר ִלְרּדֹף ְוֵהֵחל ַלע ּוְלַבל ֵמֵ"יָניו ֵיָ"ֵלם ְלַבל, ַהּיָ ָפר ְלתֹוךְ  ִיּקָ מּוךְ  ָהַ"ְרִבי ַהּכְ ם, ַהּסָ  ַיֲ"ׂשוּ  ׁשָ
ְמֵ"אִלים ּבוֹ  ׁשְ ָפִטים ַהּיִ ֶלא הזֶ  ּוְרֵאה .ׁשְ ם, ַהֲחמֹור :ּפֶ ׁשֵ ֵהֵחל ּכְ ְתאֹום ׁשֶ ה ְללֹא ָלרּוץ ּפִ ל־ִסּבָ ךְ , ּכָ  ָחַדל ּכָ

ְמקֹומוֹ  ְוֶנֱ"ַמד ְמרּוָצתוֹ  ֶאת ְלֶפַתע ִאּלוּ , ּבִ י. ִלְמקֹומוֹ  אֹותוֹ  ִמְסְמָרה ֶנֱ"ֶלֶמת ָיד ּכְ יַ"  ָזאִויל ַרּבִ  ִהּגִ
יָמה ֶאל־ַהֲחמֹור ּלוֹ , ְטרּוף־ְנׁשִ םִמ  ָרטֹב ּכ+ ׁשֶ ָ"ה ּגֶ ר, ּוִמּזֵ ט ְוֵהִעיף ֶאל־ַהֲחמֹור ִהְתָקֵרב ְוַכֲאׁשֶ  ַ"ל ָקָצר ַמּבָ

בֹות ּצֵ ִביב ַהּמַ ּסָ ּמִ ְמקֹומוֹ  ָ"ַצר, ׁשֶ ֲהלּום־ַרַ"ם ּבִ ָבָרק. ּכַ מֹוחוֹ  ִהְבִזיק ָמִהיר ּכְ ַבר ּבְ ת ּדְ ל ֶחְלָקתוֹ  ְרִכיׁשַ י ׁשֶ  ַרּבִ
ְעָיה רַאַחת ־ּוְבַבת, ְיׁשַ י ִנְזּכַ קֹוםַה  ּכִ ֱאָמן ַהֲחמֹור ֶנֱ"ַמד ּבוֹ  ּמָ י ָהֲאָדָמה ֶחְלַקת ִהיא םׁשָ , ַהּנֶ ַרּבִ ְעָיה ׁשֶ  ְיׁשַ
נֹוַח  עֹודוֹ  לוֹ  ָרַכׁש  ַהּמָ יםבַּ  ּבְ ַמִים .ַחּיִ ָ נוּ  ִמן־ַהׁשּ ּוְ ְרּכוֹ ֵאפֹוא  ּכִ ל ֶאת־ּדַ ֵדי ,ַהֲחמֹור ׁשֶ נֹוַח  ֶאת ְלָהִביא ּכְ  ַהּמָ

ר ֶאל־ִקְברוֹ  ָרה ֲאׁשֶ יו לוֹ  ּכָ ּנֹוַדעוּ  ,ֵמַחּיָ ָבר ְכׁשֶ ַלִים ְלָמֳחָרת ַהּדָ ירּוׁשָ ּה  ָהִעיר ָהְמָתה, ּבִ ּלָ �    .ְלֶפֶלא ַוְיִהי, ּכ+

  
  

י יָסא  ַרּבִ ל ִמּלִ ִוד ֶטּבְ   ל"ַזּצַ  ּדָ

ֵטֵבת תקנ"ב ַהִהּלּוָלא ְליֹום  ט"ז ּבְ
  

י, רוֹ ּדוֹ  אֹוןגְּ  נּוַ"ת ֶנֶגד ַהּלֹוֲחִמים ּוֵמָראׁשֵ  ּתְ
ָלה ּכָ ִהְתּפַ  ַהַהׂשְ ָטהׁשֶ ְ דֹורוֹ  ׁשּ ֱאָצֵאי. ּבְ ַ"ל ִמּצֶ  ֵארבַּ  ּבַ

י, ֵהיֵטב בֹוּהַ  בּ יְ לֵ  ְוַרּבִ ׁש . אָק ָר ּקְ ִמ  ַהּגָ ּמֵ ן ׁשִ ַרּבָ ל ּכְ  ׁשֶ
דֹוָלה תוֹ נוּ ָת וְ נְ ַ" בְּ  ְונֹוַדע, איָס לִ וְ  בחוֹ ְר ַה  ֶהָ"ִרים . ַהּגְ

ַמְעּתוֹ  ָסרוּ  ַהּדֹור ֵלידוֹ גְּ  ֵר  ּמוֹ ִע  ְוָ"ְמדוּ , ְלִמׁשְ ִקׁשְ  יּבְ
ֵני. ָכהָל ֲה  ִטיָרתוֹ  רְלַאַח וּ , ֶהֱ"ִריצּוהוּ  רוֹ ּדוֹ  ּבְ  ּפְ

יפוּ  ֵבית ְמקֹומוֹ ־ֶאת ִהּקִ ֶנֶסת־ּבְ יחוּ  ְולֹא, ָגֵדרבְּ  ַהּכְ  ִהּנִ
ִנים ֲאִפּלוּ  ְמקֹומוֹ  דמֹ ֲ" ַל  ְלַרּבָ ּלֹא ַלְמרֹות. ּבִ ה ִנְמנָ  ׁשֶ

יֵקי ַ"ל יר, תוּ ַהֲחִסיד ַצּדִ ִסְפרוֹ  ַמְזּכִ " דוִ ּדָ  ׁש ֶפ נֶ " ּבְ
ַבר, ַהּתֹוָרה־ַ"ל ידֵמַהּמַ  ִחּדּוׁש ־ּדְ  ְוֵכן, ׁש ְזִריְט ִמּמֶ  ּגִ

ר ּפָ כַּ  ְמס+ רׁשֶ ׁש  ֲאׁשֶ ּקֵ יהּוָדה ּנֹוָדע"ַה  ּבִ  ֵחֶרם ִלְגזֹר", ּבִ
י־ַ"ל" ֵסףיוֹ  ַיֲ"ֹקב תוֹ ּתְֹלד" רֶפ ַהּסֵ  ַ"ל  ְלַבֲ"רוֹ  ֵיׁש  ּכִ

ל, ֵמָהעֹוָלם ּדֵ ּתַ יק ִהׁשְ ּתִ ֲחלֶֹקת־ֶאת ְלַהׁשְ  ְוָאַמר ַהּמַ
י ַאףׁשֶ  לוֹ  ֶדֶרךְ  וּ נכֵּ ְר ּדַ  ֵאין ּכִ ַ"ל ּבְ ם־ַהּבַ , טֹוב־ׁשֵ

יָון אּוָלם ַמִים ְרצּוָיה םָת נָ וָּ כַּ ׁשֶ  ִמּכֵ ָ  ִניַח ְלָה  ֵיׁש , ַלׁשּ
דֹורוֹ . לוּ ִהְתַקבְּ  יוּוְדָבָר , ָלֶהם יִלים ִרימוּ ֵה , ּבְ ּכִ ׂשְ  ַהּמַ
ְרֵסם ּוְלַאַחר, רֹאׁש  ִהְתּפַ ַתב ׁשֶ ל ַהּסֹוְבָלנּות ּכְ  ׁשֶ

יָסר נִ  ףזֶ יוֹ  ַהּקֵ ֵ ירְלַה  ָקָרא ּבוֹ , יַהׁשּ ָלה ְחּדִ ּכָ  ַהׂשְ
הּוִדים ַיְלֵדי בֶר ֶק בְּ  ְרֵסם, ַהּיְ יל ּפִ ּכִ ׂשְ ִלי ַהּמַ  ץיְר ִה  ַנְפּתָ
ם "חוֹ  לזֶ יְ וַ  ׁשֵ לֹום יְבֵר ּדִ ֶבֶרת ּבְ  ָקָרא ּבוֹ ", ֶוֱאֶמת ׁשָ
ץ הּוִדיםיְּ לַ  ָ"תוֹ ־ֶאת ְלַאּמֵ ל ַהּצָ יָסר־ׁשֶ , ֶזה לזֶ יְ וַ . ַהּקֵ

ל ה ִקּבֵ ּמָ , ַהּדֹור ֵלידוֹ ִמגְּ  מֹותַהְסכָּ  ָלֵכן ֹקֶדם ִניםׁשָ  ּכַ
ֶהם  תכֶ ְלַמּסֶ  ְלָבנֹון' ין'יֵ  ְפרוֹ ִס  ַ"ל, לֶטבְּ  דוִ ּדָ  יַרבִּ  ּבָ

ָאר ָאבֹות ה, ְסָפָריו ּוׁשְ יַח  ְוַ"ּתָ ילוֹ  ִהְקּדִ ְבׁשִ בָּ בְּ . ּתַ  תׁשַ
דֹול אנָ , ב"תקמ ַהּגָ י ׂשָ ה לֶטבְּ  דוִ ּדָ  ַרּבִ ָרׁשָ  ֲחִריָפה ּדְ

ה ְוָכמֹוהוּ , לזֶ יְ וַ  ֶגדנֶ  ם ָ"ׂשָ יהּוָדה ּנֹוָדע"ַה  ּגַ " ּבִ
אֹוָתּה  ת ּבְ ּבָ ְפַרג ׁשַ ָר . ּבִ ָתה תוֹ ׁשָ ּדְ ים ִהּכְ ּלִ  הּוא ַאךְ , ּגַ

ֵני תָח  לֹא יִלים ִמּפְ ּכִ ׂשְ ּסוּ  ַאף ַהּמַ ּנִ ין ׁשֶ  ָ"ָליו ְלַהְלׁשִ
ְפֵני ְלטֹונֹות ּבִ ִ ַלַהט ֵגןְוֵה , ַהׁשּ ֶרְך ־ַ"ל ּבְ   .ֹסֶרתַהּמָ ּדֶ

  
ָּכַרע ָרַבץ ְּכַאְרֵיה ּוְכָלִביא : "יהודה־נאמר עלבברכות יעקב 

עזרא שאחר שהאריה שבע ־", ומפרש אבןִמי ְיִקיֶמּנּו
ממזונו הוא רובץ תחתיו, וגם אם יעברו לפניו חיות לא 

כתב , וכך רעבמאוכל אלא  , כי אינויקום לטרוף אותם
כתב בזוהר בפרשתנו שועיב, והדבר כבר נ־אבן יהושע

חיים, אלא כדי ־ביא לא נופלים על בעלילשהאריה וה
חכמי ישראל לדוד: אמרו למטרף טרפא. ביטוי מעניין 

הארי ואין הבור מתמלא ־"אין הקומץ משביע את
הארי? ־מחולייתו". מהו הקומץ ומדוע אינו משביע את

חיות כותב, שרש"י בגמרא לא פירש כלום,  ובכן מהר"ץ
הקומץ  :י שב"עין יעקב" מובאים שני הסבריםאולם ברש"

הוא דבר מועט, כמלוא הקומץ של שלוש האצבעות, 
יד, והכוונה כפשוטו שאין ־להבדיל מחופן שהוא מלוא כף

הקומץ והמזון המועט משביע את הארי הגדול, ולכן עם 
מסמיך את השם והשני  ;המועט־ישראל לא מתפרנס מן

מו שתרגם אונקלוס הארמי 'קומצא' שביאורו חגבים, כ
"כקמצין", והכוונה  -הפסוק "ונהי בענינו כחגבים" ־את

 לת חגבים, שכן תאבונו גדול יותר,לא שבע מאכי שהארי
כותב וכביאור זה מפרש הב"ח בהגהותיו. רב האי גאון 

'גומץ', שכן כל 'פחת' מתורגם הוא ממקור השם 'קומץ' ש
בו,  'קמצא', והכוונה שאין הבור הקטן שהאריה נמצא

מספיק למזונו, והוא צריך לצאת משם אל המרחב לבקש 
יהוידע שירד והכה את הארי ־בניהו בןהיה עם טרף. וכן 

שבתוך ַהֹּבאר ביום השלג. ומדבריו עולה, ששני חלקי 
התשובה של דוד, עולים בקנה אחד ככפל לשון, ושניהם 
מדברים על הבור לתפארת המליצה. יש המבארים 

, כגון חציר ם פשוטיםלי למאכליהקומץ הוא שם כלש
וגרעיני תבואה, והארי אינו מסתפק בכך אלא דורש מזון 
משובח כבשר. וחידוש נפלא מובא בתוספות הרא"ש, 

כניס קומץ ידו לפיו, כדי להרגיע להרעב השדרך הארי 
הארי", ־את רעבונו, וזה הביאור "אין הקומץ משביע את

גם הגים מתנשכך שבע מקומץ ידו. ומעניין אינו ש
  התינוקות בשעה שהם רעבים, ומכניסים אגודלם לפיהם. 

  

ַ%ת  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות



 

 

  

י ִעם ַכְבּתִ ָרָתם־ְוׁשָ ְקב, ִני ּבִ   ֲאֹבַתי ּוְקַבְרּתַ

יקֹות ִריםָ" ֶה  ַאַחת גֹוַלת ָהַ"ּתִ ַנז ּבְ ּכְ ר, אצָ נְ גֶּ ַמ  ָהִעירִהיא , ַאׁשְ י ִעם דַיַח  ֲאׁשֶ ּתֵ  אזָ יְ ַמ ְר וֹ ו ֶהָ"ִרים ׁשְ
בוּ , אָר יְ ּפַ ׁשְ וּ  לֹש( ֶנְחׁשְ ׁשְ ִהּלֹות ּכִ דֹולֹות ַהּקְ יבְּ  וּ עְונֹוְד , ןיְ ָהֵר  רַה נְ בִּ  תיקוֹ ִת וָּ ַה וְ  ַהּגְ בֹות ָראׁשֵ  ְקִהּלֹות" ַהּתֵ

ָברֹות־ֵביתבְּ ". ם"וּ ׁש  דּום ַהּקְ בְּ  ַהּקָ ָבה ָ"ְמָדה, אצָ נְ גֶּ ַמ ׁשֶ י ַמּצֵ ָהְיָתה ,ָקהַ"ּתִ ֶמת ׁשֶ ָמאַתִים ִלְפֵני ַ"ד ַקּיֶ  ּכְ
ָנה ָבה ַ"ל. ׁשָ ּצֵ מוֹ  תַר ְח נֶ  ַהּמַ ל ׁשְ אֹון ַ"ְמָרם ַרב ׁשֶ ר ִנְפָלא ְוִסּפּור, ּגָ ּתֵ  ַ"ְמָרם בַר  ִמיהוּ . ֵמֲאחֹוֶריָה  ִמְסּתַ

ָבר? ֶזה גֶ  נֹוַתר ַהּדָ ֲ"לּוָמה רֶד ּבְ ן, ּתַ ּכֵ אֹון ָרםַ"ְמ  בַר  ַ"ל ָאנוּ  יֹוְדִעים ׁשֶ ׁשְ  ַרב רבַּ  ּגָ ִהְתַמ , אנָ ׁשֶ הׁשֶ רֹאׁש  ּנָ  ּכְ
יַבת ָבֶבל סּוָרא ְיׁשִ ּבְ ל ְמקֹומוֹ ־ַ"ל ׁשֶ אֹון אינַ רוֹ ְט נַ  ַרב ׁשֶ ְרֵסם, ּגָ ְזכּות ְוִהְתּפַ אֹון ַ"ְמָרם ַרב ֵסֶדר" רוֹ וּ דּ ִס  ּבִ ", ּגָ
הּוא ּדּוִרים דַח ַא  ׁשֶ דּוִמים ַהּסִ יֹוֵתר ַהּקְ יו־ְוַ"ל, ּבְ ה ֵסֶדר עְקבַּ נִ  ּפִ ִפּלָ ל ַהּתְ ַנז ּגֹוַלת ׁשֶ ּכְ  ֵמעֹוָלם אּוָלם .ַאׁשְ

י נֹוַדע לֹא ֶבל ָיָצא ַ"ְמָרם בַר  ּכִ ַנז ֶאֶרץ לֶא  ְוִהְפִליג, ִמּבָ ּכְ ר םׁשָ , ָהְרחֹוָקה ַאׁשְ ִטיָרתוֹ  רְלַאַח  ִנְקּבַ ַנת ּפְ ׁשְ  ּבִ
ךְ  ןְניֵ ַ" ְמ  אּוָלם .ה"תרל ֲאָלִפים ד' ּכָ ְתׁשּוָבה ְוכֹוֵתב רֵפ וֹ ס ם"ַת ֲח ַה  ֵמִעיד ׁשֶ ַנז ֵגיִמְנֲה  ַ"ל ִהְלָכִתית ּבִ ּכְ : ַאׁשְ
י־ַ"ל םגָ ָה נְ ִמ  ְורֹב" אֹון ַ"ְמָרם בַר  ּפִ ר, ּגָ י ֲאׁשֶ אֹון: "ּכֹוֵתב ְוֵכן", אצָ נְ גֶּ ַמ בְּ  ְברוֹ ִק ־ַ"ל ָ"ַמְדּתִ י ַהּגָ  ַ"ְמָרם ַרּבִ

ר ִפּלֹות ְמַסּדֵ ָרֵאל ּתְ י ְוֵכן, ְברוֹ ִק  ְוָרִאיִתי אצָ נְ גֶּ ַמ בְּ  ְמקֹומוֹ  ,ִיׂשְ ַ"ל ַאְמנֹון ַרּבִ יתוֹ , 'ּתֶֹקף הנֶּ ַת נְ וּ ' ּבַ  ֲ"ַדִין ּבֵ
בּור, ֲאֵחִרים טֹוֲ"ִנים". םׁשָ  ַהּקָ ְבִלי ַ"ְמָרם בַר  ֵאינוֹ  אצָ נְ גֶּ ַמ בְּ  ׁשֶ א, ַהּבַ אֹון ֶאּלָ ַחי ַאֵחר ּגָ ָמאַתִים ׁשֶ ָנה ּכְ  ׁשָ

ָחר ְלִמי היָ ָה וְ , יֹוֵתר ְמא+ ל דוֹ ּתַ י ׁשֶ מּוֵאל ַרּבִ ן ַהּכֵֹהן ׁשְ ל לוֹ יגִּ ־ּבֶ י ׁשֶ ל וֹ בּ ַר  ְיהּוָדה־רבַּ  קִיְצָח  ַרּבִ ִ ַר  ׁשֶ , י"ׁשּ
ה ֵאַרע ּמוֹ ְוִע  ֲ"ׂשֶ ְלִאי ַהּמַ א ַהּפִ ר אֹותוֹ , ַהּבָ ַ"ל ְמַסּפֵ ֶלת" ּבַ ְלׁשֶ ָלהַהּקַ  ׁשַ יקֹו ִמ " ּבָ   ". ןָיׁשָ  ְנְטֵרסּק+ "ְוֶהְעּתִ

ֵר  יתּבְ ַמ  ַ"ְמָרם ַרב ֹוֵררִהְתגּ  ,ָיָמיו אׁשִ ִנים רּוְלַאַח , אצָ נְ גֶּ ּבְ ִהיא , קֹולֹוְנָיאלְ  ָ"ַבר ׁשָ דֹוָלהׁשֶ ין ַהּגְ  יםִר ָ" ֶה  ּבֵ
ר ֶגְרַמְנָיה ןָהֵריְ  רַה נְ  ִלְגדֹות ֲאׁשֶ ּבְ ִעיר. ׁשֶ יץ זוֹ  ּבְ יִבים ְלַתְלִמיִדים ּתֹוָרה ַ"ְמָרם ַרב ִהְרּבִ  םׁשָ  ְוֶהֱאִריךְ  ,ַמְקׁשִ
ִהְפִליג ַ"ד, ָיִמים יָבה ָנהְק זִ בְּ  ׁשֶ ר ִהייְ וַ . ְוׂשֵ ֲאׁשֶ י ְוָיַדע, ְמֹאד ַ"ְמָרם ַרב ןָזַק  ּכַ , ּוָבא ֵרבָק  ָהַאֲחרֹון יֹומוֹ  ּכִ
ס ּנֵ ֶהם ְוִהְפִציר יויָד ִמ לְ ת־ּתַ ֶא  ּכִ א: "ּבָ ם ָאּנָ ְלִמיִדים ,ִמּכֶ ִדי ָנא ׂשוּ ֲ" . ְיָקִרים ּתַ  ינִ רוּ בְּ ְק ּתִ  ְוַאל ֶוֱאֶמת ֶחֶסד ִעּמָ
אן קֹולֹוְנָיה ּכָ ן־ְוַ"ל. יַת בוֹ ֲא  יִקְבֵר  םְוׁשָ  ֲאִני אצָ נְ גֶּ ַמ ־ןבֶּ  ןכֵּ ׁשֶ , ּבְ ׁש  ּכֵ ם ֲאִני ְמַבּקֵ ל ,ִמּכֶ ּדֵ ּתַ  ִניִביֵא ָה לְ  ְלִהׁשְ

ִקְבֵרי ִלְמנּוָחִתי ְקבּוָרָתם ינִ רוּ בָ ְק וּ  יַת בוֹ ֲא  ּבְ ְמעוּ ". ּבִ ָ ׁשּ ׁשֶ ְלִמיִדים ּכְ ת־ֶאת ַהּתַ ׁשָ ּקָ ם ִנְבֲהלוּ , וֹ ּבַ ּלָ ם ּכ+ , ְלַנְפׁשָ
ִמים ןכֵּ ׁשֶ  ַנז יִליהּוֵד  ְרִדיפֹות יֵמ יְ  ָהיוּ  ַהּיָ ּכְ דֹוָלה ָנהְוַסכָּ , ַאׁשְ ֶקֶפת ּגְ ִהין ְלִמי ִנׁשְ ּיָ ַנְפׁשוֹ  ׁשֶ  רָט ְפ נִ  ְלַהֲ"ִביר ּבְ

קֹום ְיהּוִדי : ֲ"ֵליֶהם ְוָגַזר, ְמבּוָכָתם־ֶאת ְמָרםַ"  ַרב ָרָאה. ְלִפיֶהם ַמֲ"ֶנה ָמְצאוּ  לֹא ְוָלֵכן, ָמקֹוםלְ  ִמּמָ
ׁש " ם ֲאִני ְמַבּקֵ ַאַח , ִמּכֶ ּלְ תֹוךְ  אֹוִתי ִניחוּ ָה , יַת נוֹ ׁשְ וּ  יַמ יָ  תואלֹ ְמ  רׁשֶ  יןּדִ כַּ  ינִ רוּ ֲה ַט ּתְ ׁשֶ  רְלַאַח  ֵ"ץ־ֲארֹון ּבְ

יחוּ  ן ייכֵ ִר כְ ּתַ  ילַ ָ"  ְוַתּנִ ּתָ ׁשְ תֹוךְ  ִניחוּ ָה  ָהָארֹון־ְוֶאת, ּפִ ה הְסִפינָ  ּבְ ִלי ְקַטּנָ יָרה־ֶאת. ּוַמְנִהיג חלָּ ַמ  ּבְ  ַהּסִ
ָבר ְוִהיא, ָהרי נָ לֵ ֱא  הֹוִרידוּ  ֵלךְ  ּכְ ם, ִלְמקֹוָמּה  ָמּה צְ ַ" ֵמ  ּתֵ ְח  ְוַאּתֶ יֶכם לֹוםׁשָ בְּ  ְזרוּ ּתַ ִמים ָאְרכוּ  לֹא". ְלָבּתֵ , ַהּיָ

יב ַ"ְמָרם בְוַר  ָמתוֹ ־ֶאת ֵהׁשִ הֹוָרה ִנׁשְ לְ . ְלבֹוְרָאּה  ַהּטְ  ָקהזְ ָח  אּוָלם, ְנבֹוִכים ָ"ְמדוּ  ָהֲאֵבִלים ִמיִדיםַהּתַ
ל תוֹ ָר זֵ גְּ  ֲ"ֵליֶהם םַר  ׁשֶ ֵדָ"ה ֲ"ֵליֶהם ִטילֵה  אֹוָתּה , ָרץֲ" ַהנַּ  ּבָ   . ּה נָ וֹ ׁש לְ כִ וְ  ָתָבּה כְ כִּ  ָה מוּ יְּ ִק  ְוֵהם, ְצלּוָלה ּבְ

ַא  ִמים דַח ּבְ אוּ , ַהּיָ ּלְ ה ְסִפיָנה תִלְראוֹ  אצָ נְ גֶּ ַמ  ָהִעיר יגֵ יָּ ּדַ  ִהְתּפַ ָטה ְקַטּנָ ָ ָהר ָמּה צְ ַ" ֵמ  ַהׁשּ ּנָ  ְוָ"ֶליָה , ּבַ
לוּ  ִנּסוּ . ָארֹךְ  ֵ"ץ־ֲארֹון ִפיָנה־ֶאל ְלִהְתָקֵרב ַהּלָ ן, ַהּסְ ּכֵ טּוִחים ׁשֶ י ָהיוּ  ּבְ ל אֹוָצרֹות ֵמִכיל ָהָארֹון ּכִ , ָממֹון־ׁשֶ
ר אּוָלם ֲאׁשֶ ִפי ָהְלָכה, ֵאֶליָה  ְלִהְתָקֵרב ִנּסוּ  ּכַ ֹאַרח םֵמֶה  ְוִהְתַרֲחָקה ָנהַהּסְ ֶלא ּבְ מּוָ"ה. ּפֶ ְ ָטהִהְתּפַ  ַהׁשּ ְ  ׁשּ
ִעיר ַמֵהר ִחיׁש  ר, ּבָ יַ"  ְוַכֲאׁשֶ ָבר ִהּגִ ל ְלָאְזָניו ַהּדָ ל ׁשֶ ְכִרי ַהּמֹוׁשֵ ָריו ִעם ַיַחד ָלֵצאת ִמֵהר, ַהּנָ ָליו ׂשָ ֵהם  .ְוַחּיָ
ִפיָנה־ֶאת סּפֹ ְת לִ  ִנּסוּ  ָ לַ  ַאךְ , ַהּסְ ל יוּ ָה  ְואׁשּ ִפיָנה. םיֶה צֵּ ַמ ֲא ַמ ־ּכָ ִאּלוּ  ַהּסְ ֶהם הָת ּטְ ׁשִ  ּכְ ָתה ּבָ  אֹוָתם ְוָ"ׂשְ

ִהיא, סלֶ ֶק וָ  גַ" לַ לְ  ׁשֶ ַ"ם ִמיֵדיֶהם תֶק ּמֶ ַח ְת ִמ  ּכְ ַ"ם רַאַח  ּפַ ין. ּפַ ַפת ַ"ל ָהעֹוְמִדים ּבֵ ָהר ׂשְ ם יוּ ָה , ַהּנָ ה ּגַ ּמָ  ּכַ
םּכ+  תיַא לִ ְפ לִ וְ , אצָ נְ גֶּ ַמ  ָהִעיר ִמיהּוֵדי ר ָהָיה ּלָ ֹאֶפן ִנּכָ רּור ּבְ י, ּבָ ר ּכִ ֲאׁשֶ הּוִדים ּכַ ים ַהּיְ  סּפֹ ְת לִ  ְמַנּסִ

ִפיָנה־ֶאת ר, ֲאֵליֶהם ִמְתָקֶרֶבת ִהיא, ַהּסְ ים ָהֲאֵחִרים ְוַכֲאׁשֶ  ּוִמְתַרֶחֶקת הֹוֶלֶכת ִהיא, אֹוָתּה  ִלְלּכֹד ְמַנּסִ
ה. םֵמֶה  ִחּלָ ּתְ ל בֵסַר , ּבַ ה רְלַאַח  אּוָלם, ךְ כָ לְ  ִמיןְלַהֲא  ַהּגֹוי ַהּמֹוׁשֵ ּמָ  הּוא ַאף ץלַ ֱא נֶ , חֹוְזִרים ִנְסיֹונֹות ּכַ

י, הֹודֹותלְ  ָבר ּכִ ְלִא  ּדָ ְרחוֹ ־ַ"לּובְ , ֵ"יָניו ְלֶנֶגד ִמְתַרֵחׁש  יּפִ ׁש  ץלַ ֱא נֶ  ּכָ הּוִדים ְלַבּקֵ  יָרהּסִ ַה ־ֶאת ָלדּוג ֵמַהּיְ
ה־ֶאל ּוְלַהֲ"לֹוָתּה  ׁשָ ּבָ יָמה. ַהּיַ ְנׁשִ ינוּ  צּוָרהֲ"  ּבִ ם ִהְמּתִ ּלָ ֲארֹון ְמָצאנִּ  הַמ  ִלְראֹות ּכ+ ה, ָהֵ"ץ־ּבַ  ּבוֹ  ִנְמְצָאה ְוִהּנֵ

ֶזה בִמְכּתָ  ּוְלָידוֹ , ְיהּוִדי ָמנֹוַח  ּגּוַפת ׁשֹון ּבְ ת ִריִתיבְ  ֵליֲ" בַּ  יַ" ֵר וְ  ַאַחי: "ַהּלָ ְקִהּלַ ה. אצָ נְ גֶּ ַמ  ֹקֶדׁש ־ּבִ אִתי ִהּנֵ  ּבָ
י, ֲאֵליֶכם יִנְפַטְר  ּכִ ת ְלעֹוָלִמי ּתִ ְקִהּלַ ׁש , קֹולֹוְנָיא ֹקֶדׁש ־ּבִ ם ֲאִני ּוְמַבּקֵ י ִמּכֶ ִק  ינִ רוּ בְּ ְק ּתִ  ּכִ , יַת בוֹ ֲא  יֵר בְ ּבְ
ם ּלָ ים ּוְלכ+ ים ַחּיִ ּכִ ב ְלִמְקָרא". ַ"ְמָרם, םא+ נְ . ֲאר+ ְכּתָ ְרצוּ , ַהּמִ ן, ַמר־ִכיבְ בִּ  אצָ נְ גֶּ ַמ  יְיהּוֵד  ּפָ ּכֵ ל מוֹ ׁשְ  ׁשֶ  ַרב ׁשֶ

אֹון ָרםַ"ְמ  א ּגָ ָ ה ִנׂשּ ִפי ִלְתִהּלָ ִטיָרתוֹ ־ַ"ל ָמָרה לוּ בְּ ַא ְת ִה  ְוֵהם, לכֹ ־ּבְ ר אּוָלם. ּפְ ֲאׁשֶ  ָהָארֹון־ֶאת ִלּטֹל ִנּסוּ  ּכַ
לוּ , בּוָרהְק לִ  וֹ ּוְלָהִביא ֵני ֲ"ֵליֶהם ִהְתַנּפְ קֹום אֹוָתם ְוִהְבִריחוּ  ָהִעיר ּבְ ְפָטר הּוא ָקדֹוׁש  ִאיׁש . "ֵמַהּמָ ", ַהּנִ

ֵבית רוֹ בְ ָק לְ  ינוּ ְוָ"לֵ , "ַהּגֹוִיים ָאְמרוּ  ָברֹות־ּבְ נוּ  ַהּקְ ּלָ ֵדי, ׁשֶ ֵגן ּכְ ּיָ ְמֵרנוּ  ָ"ֵלינוּ  ׁשֶ ל ְוִיׁשְ ָהָארֹון  אּוָלם". ָצָרה־ִמּכָ
קֹומוֹ  ָלזּוז ֵמֵאן יסּו ְלָהִרימוֹ  ִמּמְ ּנִ ׁשֶ ֵרָרה־ּוְבֵלית ,ּכְ בֹוּהַ  הלָ ְפ ּתִ  יתבֵּ  ֵמָ"ָליו ַהּגֹוִיים ֵהִקימוּ  ּבְ   . ּוְמֹפָאר ּגָ

ל םֶאְבלָ  ֵני ׁשֶ ל לפוּ כָּ  ָהָיה אצָ נְ גֶּ ַמ  ּבְ ּפָ ַר  ַ"ל ַרב ָהָיה ְוַצֲ"ָרם, ּוְמכ+ יְנַתִים ָזָכה לֹא ַ"ְמָרם בׁשֶ יַ"  ּבֵ  ְלַהּגִ
ַד  ִלְקבּוָרה ָרֵאל־תּכְ ל. ִיׂשְ ּתֹהוּ  לוּ ָ"  יםיִּ ִר כְ נָּ ַה  יֵד יִמ  ֲארֹונוֹ ־ֶאת ֹותִלְפדּ  תוֹ יּ ל+ ּדְ ּתַ ׁשְ ִה ַה  ּכָ חוּ  לוּ ְוַהלָּ , ּבַ ם  ּדָ  ֶאתּגַ

ל עֹות ּכָ דֹולֹות תוֹ יּ ּפִ ְס כַּ ַה  ַהַהּצָ עוּ  ַהּגְ ּצְ ה+ ךְ . ָלֶהם ׁשֶ ֶמׁשֶ ֵני ָיְדעוּ  לֹא יםבִּ ַר  ָיִמים ּבְ  יִמּדֵ  ןכֵּ ׁשֶ , ָמנֹוַח  אצָ נְ גֶּ ַמ  ּבְ
ים ָחְלמוּ  ַלְיָלה ֲחלֹוָמם ְוָראוּ  ָהִעיר ֵמֲחׁשּוֵבי ַרּבִ ן, ַ"ְמָרם בַר  ֶאת ּבַ ְתַחּנֵ ְפֵניֶהם ַהּמִ ְקבּוַרת אֹותוֹ  רּבֹ ְק לִ  ּבִ  ּבִ

ְכִרים ֲאבֹוָתיו מוּ , ְלַבּסֹוף. ּוְלהֹוִציאֹו ִמיֵדי ַהּנָ ה ִהְתַחּכְ ּמָ ת ייֵר ִע צְּ ִמ  ּכַ ל ַאַחת ּגּוָפה ָנְטלוּ , אצָ נְ גֶּ ַמ  ְקִהּלַ  ׁשֶ
ָהיְ  נֹוְצִרי ְכִריִכים ָה וּ יׁש בִּ לְ ִה , ִעירבָּ  ָהֵ"ִצים־ַ"ל הלּויָ ּתְ  הָת ׁשֶ אי, ְלָבִנים ּתַ . ַהּגּופֹות־ֶאת ֶהֱחִליפוּ  ּוַבֲחׁשַ
ַחְסֵד  ָבר נֹוַדע לֹא ִיםַמ ׁשָ  יּבְ קֹום ְוׁשֹוְמֵרי, ַהּדָ ִביב כּוָנהּתְ בַּ  ָחׁשוּ  לֹא ַהּמָ ּסָ ּמִ  ָהִעיר ְיהּוֵדי ִהְצִליחוּ  ְוָכךְ , ׁשֶ
ל תוֹ יָּ וִ גְּ ־ֶאת ִלְגֹאל ֵבית עֹוָלִמים ִלְמנּוַחת ָה יאוּ בִ ֱה וֶ  ַ"ְמָרם ַרב ׁשֶ ָברֹות־ּבְ ִקְבֵר  אצָ נְ גֶּ ַמ בְּ ׁשֶ  ַהּקְ �  .ֲאבֹוָתיו יּבְ

  
 
 

ְבֵרי ים ָהאֹור ִמּדִ דֹוׁש  ַהַחּיִ ה ַ"ל ַהּקָ ָרׁשָ   ַהּפָ
ֶפן ְסִריאֹ  ֶרךְ  ֶזה־ַ�ל יֹאַמר אוֹ  - 'וֹ ְוג ַלּגֶ תּוב, ַהּדֶ ַהּכָ  רבֵּ ַד ְמ  ׁשֶ

י ּתֵ ׁשְ א#  ּבִ ְרָסמֹות תּלוֹ ַהּגְ ל ִהיא ָהַאַחת. ַהְמפ# , ִמְצַרִים ׁשֶ
ה ִנּיָ ְ ה ִהיא ְוַהׁשּ ּלָ א# ֶ�ְזַרת ִתיָדהָהֲ�  ּגְ ם ּבְ ֵ ֶנֶגד, ַהׁשּ ה ּכְ ּלָ א#  ּגְ

ֶפן ְסִריאֹ  ָאַמר ָהִראׁשֹוָנה ֶרךְ ־ַ�ל, ַלּגֶ ֶפן אֹוְמרוֹ  ּדֶ  ּגֶ
ְצַרִים יַ�  ִמּמִ ּסִ ָאז, ּתַ ָפה ׁשֶ ִחיָנה ִלְפֵניֶהם ה' ּכָ  ַחתַא  ּבְ

ְקֵר  ֶפן ִלְפֵני ַנעְכ ְוה# , ריִ ַ�  אתַהּנִ ה ּוְכֶנֶגד .ַהּגֶ ּלָ א# הַה  ּגְ ִנּיָ ְ  ׁשּ
ֶ�ְזַרת ם ּבְ ֵ ְהֶיה ַהׁשּ ּתִ ֵֹרָקה ָאַמר ינוּ ֵמ יָ בְּ  ׁשֶ רּוׁש , ְוַלׂשּ ֵ�ת ּפֵ  ּבְ

ר רֹק ֲאׁשֶ ְכִתיב ה' ִיׁשְ ְרָקה ּדִ ֵצם ָלֶהם ֶאׁשְ נִ  ָאז, ַוֲאַקּבְ  יּבְ
ים ןׁשוֹ ְל  ָאַמר, ֲאֹתנוֹ  ל לֹוַמר, ַרּבִ ִחיַנת ּכָ ּמֹות ּבְ י ,ָהא#  ּכִ

יִציַאת א ִלְפֵניֶהם ה' ִהְכִניַ�  לֹא ִמְצַרִים ּבִ ּמֹות רֹאׁש  ֶאּלָ  א#
ֵהם ֵהם ַ�ןּוְכנַ  ִמְצַרִים ׁשֶ ֵהם ,ַ�ְמִמין ְבָ�הׁשִ  ׁשֶ  רֹאׁש  ָהיוּ  ׁשֶ

ּמֹות־ְלָכל ְוִתְגּבֶֹרת ּמֹות ִעיםבְ ׁשִ  ֲאָבל, ָהא#  עוּ נְ ְכ ה#  לֹא א#
ֶ�ְזַרת ָלבֹוא ָ�ִתידֶל  ֲאָבל, ָלֶהם וּ נִנּתְ  ְולֹא ם ּבְ ֵ יַח  לֹא ַהׁשּ  ַיּנִ

ּמֹות ה ֵמָהא# ּמָ דֹוָלה א# ה אוֹ  ּגְ ּלֹא ְקַטּנָ ֵתן ׁשֶ ּנָ  ְוהּוא, ָלֶהם ּתִ
נִ  אֹוְמרוֹ  רּוׁש  ,נוֹ ֲאתֹ  יּבְ ַבד ּפֵ א הירֹ ִע  ִמּלְ ם ֶאּלָ נֵ  ּגַ   .ֲאתֹונוֹ  יּבְ
ֶרךְ ־ַ�ל עֹוד לֹוַמר לַכ נוּ  ְואּוַלי ֶ  הַמ  ּדֶ ּזַֹהר ָאְמרוּ ׁשּ י, ּבַ  ּכִ

ִסְטָרא ֵקָבה ָראָאֳח  ּבְ ָכר ֲחָזָקה יֹוֵתר ִהיא ַהּנְ י, ֵמַהּזָ ָכר ּכִ  ַהּזָ
ּה  יֹוֶתֶרת נֹוֵטל ּלָ ֵבד יֹוֶתֶרת ְוִנְקָרא ׁשֶ ָברַכ ְו , ַהּכָ ה ּדָ  ַהּזֶ

יֹון ה ּוַבִחּזָ ֲחלֹום ֶהְראּוִני ַהּזֶ ֶה  ּבַ  ִעם ֲחלֹוםּבַ  יּתִ ְק בַ ֱא ׁשֶ
ָכר ֵ�יַני ָנֵקל ִהייְ וַ , ַהּזָ י ְלַהְכִניעוֹ  ּבְ ְלּתִ ֹכִחי אֹותוֹ  ְוִהּפַ , ּבְ

ָכל יּתִ ְצ ּמַ ַא ְת נִ  ֵקָבהנְּ ְוַל  ה ּכִֹחי־ּבְ ּמָ ָ�ִמים ּכַ ה רְוַאַח  ּפְ ּמָ  ּכַ
י ֹכְל יָ  ְטָרחֹות ִליָכּה ְלַה ּתִ ה ׁשְ ּמָ ה ַמֲ�לֹות ּכַ  ַאְך , ֶרץָא ָל  ְלַמּטָ

ָכר ּה ָל ְע בַ ּכְ  לֹא ֶנֶגד ָאַמר ֶזהָל וְ . ַהּזָ ה ּכְ ּלָ א#  הָד ִתיֲ� ָה  ּגְ
 ֹ ר ֵ�ת, ֵרָקהְוַלׂשּ רֹק ֲאׁשֶ ֵצםיַק ִו  ה' ִיׁשְ נִ , ּבְ  אֹוָתם ֲאֹתנוֹ  יּבְ

ִאים ּבָ ַח  ׁשֶ ֵקָבה ִמּכֹ ם, ַהּנְ ֵני ִלְפֵני ה' ֶיֱאֹסר אֹוָתם ּגַ  ּבְ
ָרֵאל י ָלַדַ�ת ְלךָ  ֵיׁש . ְוכּו' ִיׂשְ ִחיַנת ּכִ ה תַמ ׁשְ נִ  ּבְ  ָ�ָליו ֹמש1ֶ
לֹום ָ לּוָלה ִהיא, ַהׁשּ ְבֵטי ב"ִמי ּכְ ָרֵאל ׁשִ י, ִיׂשְ ל ּכִ ים ּכָ ִ ׁשּ ִ  ַהׁשּ

ל טוֹ בְ ׁשִ  ףנַ ֲ� וַ  יָה ֶפ נָ ֲ�  ָהיוּ  ִרּבֹוא ה דוִ ּדָ  ׁשֶ ֹמש1ֶ , ְוכּו' הּוא ּבְ
ּלֶ  ָלבֹוא ָ�ִתידֶל וְ  ְתּגַ ה תכוּ ְל ַהּמַ  ׁשֶֹרׁש  עֹוָלםבָּ  הּתִ ֹמש1ֶ ּבְ  ׁשֶ

הּוא יַח  ֶמֶלךְ  מוֹ ְצ ַ�  ׁשֶ ׁשִ ילֹה ֹוןִינּ  ְוהּוא דוִ ָד  אוּ הְו  ַהּמָ   :ְוׁשִ

  
  

דרך חשוב בהנחלת ־יום כ' בטבת רמ"ד, נחשב לציון
פה לדורות, לאחר שביום זה נדפסה ־התורה שבעל

מסכת ברכות של התלמוד הבבלי, לראשונה בעולם. 
ספרים יהודיים כבר החלו לעלות על הדפוס החל 

ד ואילך, אולם התלמוד לא נדפס עד שנת משנת רל"
רמ"ד, שאז הוחל במפעל ההדפסה הגדולה, אלא 
שלא נדפסו אלא כ"ה מסכתות עד שנת ר"פ. הסיבה 
לכך היתה התנגדות הנוצרים להדפסתו, והם אף 
עקרו את השם 'תלמוד' וקבעו תחתיו את השם 

השמים היה הדבר, ששנת ההדפסה ־גמרא. ומן
היא בגימטריה שנת גמר"א, הראשונה, שנת רמ"ד, 

כפי שכתב המדפיס הראשון רבי יהושע שלמה ב"ר 
ישראל נתן איש שונצינו: "וסיימתיה פה עיר שונצין, 
היום עשרים לחודש טבת שנת גמר"א לפ"ק". בחלק 

היד הישנים של הגמרא, נוסף גם פירוש ־מכתבי
רש"י, אולם מאז שר' יהושע שונצינו קבע את צורת 

נקבע הדבר לדורות. הוא שהחליט  הדף של הגמרא,
להוסיף את דברי התוספות של רבי אליעזר מטוך 
ולא תוספות שאנץ ורבנו פרץ, שכן היה מצאצאי 
רבי משה משפירא המוזכר בתוספות טוך, וכן הוסיף 
פסקי תוספות, משניות עם פירוש הרמב"ם ומרדכי 
גדול. בהקדמה שבסוף המסכת כתב המגיה, כי 

יס את מסכת ברכות כדי המדפיס בחר להדפ
שיתקיימו בו דברי חז"ל, שהמקיים מילי דברכות 
זוכה לברכת ה' היא תעשיר, ומכאן משמע שבמקור 
לא היתה מסכת ברכות הראשונה במסכתות, אלא 

יד מינכן שהיא ־מסכת שבת, וכך הדבר באמת בכתב
נמצאת לאחר סדר מועד, מפני שהיא היחידה בכל 

סדר הדפים בדפוס זה  סדר זרעים שיש עליה גמרא.
שונה מהסדר שיש בידינו, ולמשל במסכת ברכות 
יש אצלו מאה דפים ואצלנו רק ס"ו, וסדר הדפים 

  המקובל כיום מבוסס על דפוס ונציה ודפוס וילנא.
 

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ

 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

 
י ְיֶחזְ  י־ֶמֶלךְ "ַמר: ֵקאל ִמּקֹוְזִמיר ִלְדרֹש( ְולוֹ ָרִגיל ָהָיה ַרּבִ ן ַמֲ"ַדּנֵ ֵמָנה ַלְחמֹו ְוהּוא ִיּתֵ ר ׁשְ  זוֹ  - " ֵמָאׁשֵ

ל ַהּטֹוָבה תוֹ ּדָ ִמ  ֶחם - " מוֹ ְח לַ  ָנהֵמ ׁשְ " .רׁשֵ ָא  ׁשֶ ֵבׁש  ַהּלֶ ב ַהּיָ ֵ"יָניו ןֵמ ׁשָ  ֶנְחׁשָ י ּבְ קהּוא , ּכִ ּפֵ . ָ"טּמ+ בַּ  ִמְסּתַ
ן ְוהּוא" אּוָלם ר - " ִיּתֵ ֲאׁשֶ ּלֹו  ןּתֵ לִ  ָצִריךְ  ּכַ ֶ י" ֲאַזי, ַלּזּוַלתִמׁשּ ילֹו  נֹוֵתןהּוא  -" ךְ לֶ ֶמ  ַמֲ"ַדּנֵ  . ךְ לֶ ֶמ ־ַמֲ"ַדּנֵ

�  
י ַדְיָקנּותוֹ  ָידּוַ"  היָ ָה , ַאְבַרְמְסִקי ְיֶחְזֵקאל ַרּבִ ַרם לֹא ּוֵמעֹוָלם, תגֶ לֶ ְפ ּמ+ ַה  ּבְ ין ִמי־יְלֵא  ּגָ  רבֶ ֵ" ֵמ , לוֹ  ְלַהְמּתִ

ָ"ה ָ"ה ְלׁשָ ְקּבְ ּנִ ַ"ם אּוָלם. ׁשֶ ְתקּוַפת ,ַאַחת ּפַ ה תוֹ נָּ ה+ כְּ  ּבִ ַרּבָ ל ּכְ  רּדֵ ְלַס  יםיִד גִ נְּ ַה  דַח ַא  ִהְזִמינוֹ , לֹוְנדֹון־ׁשֶ
יןַה ־ֶאת ּדּוׁשִ ח+  ּקִ יַ"  הּואוְ , נוֹ בְּ  תּפַ ּבְ ִמימוֹ  ִיםָ"ַת ׁשְ  רְלַאַח  ַרק ִהּגִ ר, תּתְ ֲאׁשֶ ם ּכַ ּלָ ָבר ּכ+ . מוֹ לוֹ ׁשְ לִ  ָחְרדוּ  ּכְ

ן רְלַאַח  ֵרר ִמּכֵ ה ִהְתּבָ ֲ"ׂשֶ ּלוֹ  ַהּמַ ֹוְמִעים, ּכ+ ּבוֹ  ִנְפֲ"מוּ  ְוַהׁשּ ל ָהַרחּום ִמּלִ םַר  ׁשֶ י ּבָ לּ  ַהֶחֶסד ּוַמֲ"ׂשֵ . וֹ ׁשֶ
ֵני ֶאָחד ֵאָליו ִנְכַנס, יֹום אֹותוֹ  יֵר ֳה צָ בְּ  ה ִמּבְ ִהּלָ ר, ַהּקְ י לוֹ  ְוִסּפֵ ּתוֹ  ּכִ א עֹוֵמד ּבִ ׂשֵ א, ָהֶ"ֶרב ְלִהּנָ  ֶאּלָ

ֲחֵסרֹות נֶּ , גנְ ילִ ְר ֶט ׂשְ  ִלירֹות ָמאַתִים לוֹ  ׁשֶ אֹוָתם בׁשַ ְח ׁשֶ ְסכּום ָיִמים ּבְ ְלַמת, דבָּ כְ נִ  ּכִ ֵמי ְלַהׁשְ  ְנָיהד+ ַהנְּ  ּדְ
ִהְבִטיַח  ׁש  ֶהָחָתן ַצד. ׁשֶ ֵנס בְוֵסַר  ִהְתַ"ּקֵ ה ְלִהּכָ ּפָ ל, ַלח+ י ָהִעְנָין רּדַ ס+ יְ  לֹא עֹוד ּכָ ְסּפִ ה ִביֲא וַ , ַהּכַ ּלָ  ָהָיה ַהּכַ

ֵמַצר ָהַרב ַ"ד, "אֹוִנים ְוֹחֶסר ֵיאּוׁש  ִמּתֹוךְ  ַרבלָ  ָאַמר", הּפֹ ִמ  ָאזּוז לֹא. "ּבְ ּיּוְכלוּ  ִיְדַאג ׁשֶ  ָלֶלֶכת ׁשֶ
הלַ  ּפָ ב". ח+ ֵ י ִהְתַיׁשּ ר ְיֶחְזֵקאל ַרּבִ ֵ ִניםח+ ַהְמ  תיבֵּ  ִעם ְוִהְתַקׁשּ הוְ  ּתָ יַ"  ִנּסָ ּפִ לוּ  אּוָלם, ֲ"ֵליֶהם ְלַהׁשְ  ַהּלָ

ָתם נֹוְתרוּ  ֶ"ְמּדָ ר ְוֵסְרבוּ  ּבְ י ְיֶחְזֵקאל  ִלּבוֹ . ַאַחת ִליָרה ַ"ל ֲאִפּלוּ  ְלַוּתֵ ל ַרּבִ םְלִהְת  לוֹ  ָנַתן לֹאׁשֶ  ַ"ּלֵ
ֲ"רוֹ  ל ִמּצַ ב ָהִאיׁש  ׁשֶ ׁשַ ּיָ ר , ְלָפָניו ׁשֶ ֹמַח  קֹוםְמ בִּ ֲאׁשֶ יֹום ִלׂשְ ת ּבְ ּנַ ּתוֹ  ֲחת+ ב הּוא, ּבִ ֶאָחד ֶאְצלוֹ  יֹוׁשֵ  ּכְ
ָחַרב ָכל ְלַמֲ"נוֹ  ִלְפעֹל ְוֶהְחִליט, עֹוָלמוֹ  ָ"ָליו ׁשֶ ֶרךְ ־ּבְ ָבהַמֲח  רְלַאַח . ּדֶ ר, ָרהצָ ְק  ׁשָ ֵ  לֶא  ֹוןפלֶּ ּטֶ בַּ  ִהְתַקׁשּ

ה ייֵר ֵמֲ"ׁשִ  ֶאָחד ִהּלָ י לוֹ  ְוהֹוִדיַ" , ַהּקְ ָ"ה ּתֹוךְ  ּכִ ה ׁשָ יַ"  עֹוֵמד הּוא ַקּלָ ְנסוֹ  ְלַאַחר. ֵאָליו ְלַהּגִ  ֵהֵחל, ִהּכָ
לֹום מוֹ לוֹ ׁשְ בִּ  ְלִהְתַ"ְנֵין ֵני ּוִבׁשְ יתוֹ  ּבְ ן רּוְלַאַח , ּבֵ ר ִמּכֵ ב ָהָאָדם ַ"ל לוֹ  ִסּפֵ ּיֹוׁשֵ ֵביתוֹ  ׁשֶ כּום ַ"לוְ , ּבְ  ַהּסְ

ֵדי ֶהָחֵסר ת ְלַהְכִניס ּכְ ָרֵאל־ּבַ הלַ  ִיׂשְ ּפָ ָבִרים. ח+ ל ְלָאְזָניו ָנֲ"מוּ  לֹא ַהּדְ יר־ׁשֶ  זֹאת ָאַמר ְוהּוא, ֶהָ"ׁשִ
ִגּלּוי א, ָלַרב ֵלב־ּבְ ֵני ֶאּלָ ּפְ ּמִ בֹודוֹ  ׁשֶ ּלֹא ּוְכֵדי ּכְ ְהֶיה ׁשֶ ל ִטְרָחתוֹ  ּתִ ָ לַ  ָהַרב ׁשֶ ים, ְואׁשּ ִרים ְתרֹםלִ  ִהְסּכִ  ֶ"ׂשְ

י אּוָלם. ִלירֹות ְוָחֵמׁש  ל לֹא ְיֶחְזֵקאל ַרּבִ כּום־ֶאת ִקּבֵ ר ְוָחַזר, ַהּסְ ִנית ְוִסּפֵ ּלוֹ  ָהִעְנָין ֶאת ׁשֵ יׁש , ּכ+ י ְוִהְדּגִ  ּכִ
כּום יָון. ִלירֹות ָמאַתִים ַ"ל עֹוֵמד ֶהָחֵסר ַהּסְ ךְ  ּכֵ ּכָ ים, ׁשֶ ַ"ל ִהְסּכִ ִית־ּבַ רּוָמתוֹ ־תֶא  ְלַהֲ"לֹות ַהּבַ  ַ"ד ּתְ

ים ִ י תוֹ ׁש ָר פֹ ְמ  ְוִהְצִהיר, ִלירֹות ֲחִמׁשּ ִחיָנתוֹ  ּכִ ָסגּור ָהִעְנָין ֶאת רֹוֶאה הּוא ִמּבְ י לוֹ  ָאַמר" ִלי ַצר. "ּכְ  ַרּבִ
ִניָמה ְיֶחְזֵקאל רּוָרה ּבְ ֵאיָנּה  ּבְ י תַ" ּמַ ּתַ ׁשְ ִמ  ׁשֶ ּתֵ ִנים ִלׁשְ יר רֹוֶצה ֲאִני, "ּפָ י, ְלךָ  ְלַהְזּכִ ה ִביֲא  ּכִ ּלָ ב ַהּכַ  יֹוׁשֵ

ֵביִתי ן ְוֵאינוֹ  ּבְ ּוֵ ם ָלֵצאת ִמְתּכַ ָ ל, ִמׁשּ ֵתן לֹא עֹוד־ּכָ ָידוֹ  ִיּנָ כּום ּבְ ֵלא ַהּסְ ן־ְוִאם. ַהּמָ ם, ּכֵ  ֵאין ַ"ְצִמי ֲאִני ּגַ
ֵאר ְוָלֵכן, ָלֶלֶכת ְלָאן ִלי ָ אן ֶאׁשּ ֵביְתךָ  ּכָ ר ַ"ד, ּבְ א ֲאׁשֶ ְתַמּלֵ ִתי ּתִ ׁשָ ּקָ ָבִריםַה "... ּבַ  ִהְכִעיסוּ  יםצִ ָר ֱח נֶּ ַה  ּדְ

ַ"ל ֶאת ִית־ּבַ ְרחוֹ ־ַ"לּובְ , ַהּבַ כּום ֶאת ְלַהֲ"לֹות ץלַ ֱא נֶ  ּכָ ּנֹוכַ  ַאךְ , ִלירֹות ְוָחֵמׁש  ִעיםבְ ׁשִ  ַ"ד ַהּסְ ׁשֶ  חּכְ
י ָלַדַ"ת ם ּכִ קֹומוֹ  ָהַרב־ֶאת יזוּ זִ יָ  לֹא ִלירֹות ֵמָאה ּגַ י, ַ"םזַ בְּ  ְוִהְצִהיר ָקם, ִמּמְ ה ִאם ֲאִפּלוּ  ּכִ ֵביתוֹ  ְיַבּלֶ  ּבְ

ל ֶאת ְיָלה ַהּיֹום־ּכָ ּנוּ  יֹוִציא לֹא, יוָר ֲח ַא לְּ ׁשֶ  ְוַהּלַ רּוָטה ֲאִפּלוּ  ִמּמֶ יר ָהַרב. תֶפ נֹוֶס  ּפְ  ֵהיֵטב ִהּכִ
יר־ֶאת י ְוָיַדע, ֶהָ"ׁשִ ָנה ןְוָלכֵ , ֹותצְ ּוִמ  ִמּתֹוָרה ָהְרחֹוִקים יםּפֹוִליִטיִּ  ַמְנִהיִגים מֹוִקיר הּוא ּכִ  לוֹ  ְוָאַמר ּפָ

ׁשּות ִהְתַרּגְ לֹוִני ַמְנִהיג ָהָיה ִאם, ָנא־דַהגֶּ : "ּבְ א ּפְ ְכבֹודוֹ  ֵאֶליךָ  ּבָ ׁש  ּוְבַ"ְצמוֹ  ּבִ ךָ  ּוְמַבּקֵ ְתרֹם ִמּמְ ּתִ  ׁשֶ
ָרה ִלירֹות ָמאַתִים ִהי ְלַמּטָ ְלׁשֶ ם, ּכָ ּלָ ד לוֹ  נֹוֵתן ָהִייָת  לֹא ּכ+ י ירבִ גְּ ַה  הֹוָדה"? ִמּיָ ה ָהָיה ֵכןָא  ּכִ ן עֹוׂשֶ , ּכֵ

י ד ָאַמר ְיֶחְזֵקאל ְוַרּבִ ע: "ִמּיָ י, ְלךָ  ּדַ דֹוִלים ֲאַנְחנוּ  ּכִ ּנוּ  ַוֲחׁשּוִבים ּגְ י ִמּמֶ ה ּפִ ּמָ ה ּכַ ׁש  !"ְוַכּמָ ּיֵ הַה  ִהְתּבַ  ּלָ
ד, ֵמַ"ְצמוֹ  כּום ֶאת ַרבלָ  ֶהֱ"ִניק ּוִמּיָ ּלוֹ  ַהּסְ ן ּכ+ ּמָ ְמז+ ָחַזר. ּבִ ׁשֶ ה ִביֲא  ֶאת ָמָצא, יתוֹ ְלבֵ  ָהַרב ּכְ ּלָ ב ַהּכַ  יֹוׁשֵ
ין ּלֹא ּוְכֵדי, ּוַמְמּתִ ךְ ־ַ"ל תְנִעימוּ ־ִאי ָיחּוׁש  ׁשֶ ִהְטִריַח  ּכָ ת ּמוֹ ִע  ָנַסע, ַרּבֹות ּכֹה ָהַרב ֶאת ׁשֶ ּנַ ּתוֹ  ַלֲחת+  ּבִ

ר ה ְוִסּדֵ ּמָ ה ׁשָ ּפָ ין ח+ ר, "ְוִקּדּוׁשִ ה ּוַבֲאׁשֶ ּנָ א ֵהם, ָהַאֶחֶרת ַלֲחת+ ַוּדַ ינוּ  יּבְ   ...ָאַמר" ִלי ְוִיְמֲחלוּ  ַיְמּתִ
�  

קּוָפה ּתְ יַח ַהּנֹוָדע ׁשֶ  ּבַ ּגִ ׁשְ יַהּמַ ד ַרּבִ ָפ  ָההׁשָ  ַאְיְזֶנר ּגָ צַּ  רְלַאַח  ִריזּבְ ּנִ ֹוָאה לׁשֶ ה ֵמַהׁשּ ּמָ  םׁשָ  ָמָצא, ָהֲאי+
יר אֹותוֹ , דבָּ כְ נִ  ְיהּוִדי הּוא, ֶנֶפׁש ־ִדיןֲ" כַּ  ִהּכִ ְרָנָסה רּסָ ח+ ְמ  ׁשֶ ר. ּפַ י ּתָ ד ַרּבִ  ִיְצָחק יַרבִּ  רוֹ בֵ ֲח  ִעם ַיַחד ּגָ

ְרָנָסה קֹורְמ  רַאַח , ֶזרֵליְ  ד ּפַ ּבָ י, ָלֶהם נֹוַדע ֶאָחד ְויֹום, ָאָדם ְלאֹותוֹ  ְמכ+ ֵבית ּכִ ֶנֶסת־ּבְ ַפֲאֵתי ּכְ ּבְ , ָהִעיר ׁשֶ
ים ׂשִ יֹון ִאיׁש  ְמַחּפְ ֵניֶהם ָהְלכוּ . ִנּקָ יעוּ  ׁשְ ְפִקיד םָאָד  אֹותוֹ  ֶאת ְוִהּצִ ִאים, ַלּתַ ּבָ ְמָחה הוּ לוּ בְּ ִק  ְוַהּגַ ׂשִ . ּבְ

יֹון ְמֶלאֶכת ֶאת, אּוָלם ּקָ עוּ  ַהּנִ ּצְ ֲ"ֵלי ינֵ ׁשְ  ּבִ י, ַהֶחֶסד ּבַ ד ַרּבִ י ּגָ ֹמֶרת, קִיְצָח  ְוַרּבִ ַאׁשְ  ְוִאּלוּ , ַהּבֶֹקר ּבְ
הּוִדי ד ַלּיְ ְכּבָ רוּ  ַהּנִ י, ִסּפְ ֵבית ּכִ ֶנֶסת־ּבְ ה ַהּכְ יםְמבַ  ַהּזֶ לוֹ ְלַק  ְקׁשִ ַרב ּבְ ךְ . הֹוָרָאה הּומֹוֶר  ּכְ ל ּכָ הַה  ִקּבֵ  ֶאת ּלָ

ָ ִמ  וֹ ּת ְר ּכ+ ׂשְ ַמ  בוֹ , םלֵ ׁשּ חֹוׁשְ י ּבְ ה יִלְבנֵ  הּוא בַר  ּכִ ִהּלָ ם  רֵס מוֹ  ָהָיה ְוַאף, ַהּקְ ֵני ְוִאּלוּ , יֹום יִמּדֵ  רעוּ ׁשִ ׁשָ  ׁשְ
יִקים ּדִ ית יֹוןְלִנְק  ּדֹוֲאִגים ָהיוּ  ַהּצַ ֶנֶסת ־ּבֵ ִליַהּכְ ךְ  עַד יֵ  ֶאָחד ַאףׁשֶ  ּבְ ר ְלָיִמים. ִמּכָ י ִסּפֵ ד ַרּבִ ּפּור־ֶאת ּגָ  ַהּסִ
ֵדי, ְקחוֹ לִ  ְלׁשֹוְמֵ"י ירְלַה  ּכְ ֶהם ְחּדִ ת ֶאת ּבָ ֶדֶרךְ  ַהּזּוַלת־ִעם ַהֶחֶסד ִמּדַ בֹוד ּבְ ִחּיּוךְ  ְוִהְפִטיר, ּכָ י ּבְ ַ"ם ּכִ  ּפַ

ְמַ"ט ָלה ְוֵאְרָ"ה ּכִ ּקָ איגַּ . ּתַ ית ּבַ ֶנֶסת־ּבֵ ּנֹות ָרָצה ַהּכְ יֹון ְיֵמי ֶאת ְלׁשַ ּקָ ם ּוָפָנה, ַהּנִ ךְ ־ְלׁשֵ , ב''ַר  אֹותוֹ  לֶא  ּכָ
ֵדי ִס  נוֹ כְּ ְד ַ" לְ  ּכְ יֹון יֵר ְד ּבְ ּקָ ים ַהּנִ ַחְסֵד . ַהֲחָדׁשִ אי ָצְרָפִתית בַר  אֹותוֹ  ֵהִבין לֹא, ִיםַמ ׁשָ  יּבְ ּבַ ר לֹא ְוַהּגַ ּבֵ  ּדִ

ד יְוַרבִּ , ִאיִדיׁש  ֵדי ֵאפֹוא ִנְקָרא ּגָ ין ךְ וֵּ ְלַת  ּכְ נַ  ּבֵ ְ ילַה ִהְצִליַח לְ  ְוָכךְ , םיִ ַהׁשּ ָחְכָמתוֹ  ּצִ ב־ֶאת ּבְ ּצָ   ...ַהּמַ
�  

ֵביתוֹ  ל ּבְ י ׁשֶ סוּ , ךְ אֹוֶיְרבַּ  ַזְלָמן המֹ לֹ ׁשְ  ַרּבִ ּנְ ַ"ם ִהְתּכַ ָ"ְסקוּ , ֲחׁשּוִבים ַ"ְסָקִנים ּפַ ִמיָכה רבַ ְד בִּ  ׁשֶ  ְקבּוָ"ה ּתְ
ר ַאַחד ִעם ְלָמָנהַא לְ  ר, יָה ֶמ תוֹ יְ  ָ"ׂשָ ּבַ ׁשְ ּנִ ִטיַרת בֶק ֵ"  םָמ ְח לַ  הַמּטֵ  ׁשֶ יעוּ , ֲאִביֶהם ּפְ ת ַ"ד ְוִהּגִ . םֶח לֶ ־ּפַ

בוּ  בוּ  ָהַ"ְסָקִנים ָיׁשְ ְ כּום־ֶאת ְוִחׁשּ רּוׁש  ַהּסְ יעוּ , ּה ָת יָ ְח ִמ לְ  ָלּה  ַהּדָ ְסָקָנה ְוִהּגִ י, ַלּמַ  ְלַהֲ"ִמיד ֲ"ֵליֶהם ּכִ
ִים ּוָתּה ִלְרׁש  ַמ ְלִמ . וֹ ׁש ְד ָח בְּ  ֹחֶדׁש  יִמּדֵ  ֹוָלרדּ  ֵמאֹות ַוֲחֵמׁש  ַאְלּפַ  ַזְלָמן המֹ לֹ ׁשְ  יַרבִּ  הַנֲ"נָ  ,ַהַהְחָלָטה עׁשְ
יק לֹא ֲ"ַדִין ֶזה ְסכּום: "ְוָאַמר ָחהִמְחיַ לְ  ַמְסּפִ ּפָ ׁשְ ָבר ְוָהָיה"! ת ַהּמִ  ָהָיה ַ"ְצמוֹ  הּוא ןכֵּ ׁשֶ , ֶפֶלאלְ  ַהּדָ

ִמּדַ  ןיָּ ְמצ+  קּות תּבְ ּפְ ַק  לוֹ  ָהָיה ְוַדי, ָ"טּמ+ בַּ  ַהִהְסּתַ א, רּוִביןָח ־בּבְ ֲאֵחִרים ֶאּלָ ּלַ ׁש  ׁשֶ ּקֵ י ָלֵתת ּבִ   . ךְ לֶ ֶמ ־ַמֲ"ַדּנֵ

  

ים ַמּדּוַ%  ן ְזבוּ  ֶאת ךְ ֵר ְלָב  ַיֲ%ֹקב ִהְקּדִ ׂשָכר ְפֵניִל ל, ָ א? ֵמָאִחיו ָצִעיר ָהָיה ןְזבּול,  ַוֲהֵרי? ִיׂשּ ֵני ֶאּלָ ּתֹוָרתוֹ  ִמּפְ ל ׁשֶ ׂשָכר־ׁשֶ ָ לּוָיה ִיׂשּ ַהְצָלַחת ּתְ ל יוָק ָס ֲ%  ּבְ   .ןְזבּול, ־ׁשֶ
ים ֶנֱאַמר ְוֵכן ְתִהּלִ ָרֵאל" ּבִ ךְ ־ְוַאַחר", 'הּבַ  ַטחּבְ  ִיׂשְ י", 'הַב  ְטחוּ ּבִ  ַאֲהרֹן יתּבֵ " ּכָ לּוָיה, ַאֲהרֹן יתּבֵ  תַס ְרנָ ּפַ  ּכִ ַהְצָלַחת ּתְ ל ִעְסֵקיֶהם ּבְ ָרֵאל־ׁשֶ  מנחם ציון)(. ִיׂשְ

  
י לֶא  לַהּנֹוָדע  ּה ּבָ ַר , ןיְ ֵט ׁשְ נְ ֶר אוֹ  ִהיְרׁש  ְצִבי ַרּבִ ָהִעיר  ׁשֶ
יעוּ , בבוֹ ְל  ַ%ם ִהּגִ נַ  ּפַ ָפָניו  םיִ ׁשְ ן ּבְ ּיֵ ֵדי ְלִהְתּדַ ּכְ
ְלִמיד ֲחִסיִדי ֵרְך ְב ַא , םֶה ֵמ  ֶאָחד. ּתֹוָרה־ִדיןּבְ  , םָחָכ ־ּתַ

ח יו ְוִהְתַנֵהג ָהַרב־ִעם ִהְתַנּצַ ַלּפָ ֹחֶסר, ִזְלזּולּבְ  ּכְ  ִנימּוס ּבְ
ֶרְך  ּוְבִלי ָנה. ַהּתֹוָרה בֹודְכ ִל  ָראּויּכָ  ֶאֶרץ־ּדֶ י ֵאָליו ּפָ  ַרּבִ
ִחּיּוְך  ְוָאַמר ִהיְרׁש  ְצִבי ר: "ּבְ ּבֵ י, ִמְסּתַ ה ּכִ ֶהָחִסיד  ַאּתָ

ֵני ִעם ְמֶנהנִ  ֲהֵרי. ֵלִוי ּבְ  ָהִראׁשֹון ֶהָחִסיד ָהָיה הּוא ׁשֶ
ר ְזּכָ ּתֹוָרה ַהּמ, ֲהֵרי, ּבַ יָך  ,ּוְלֵלִוי ָאַמר': ּבוֹ  ֶנֱאַמר ׁשֶ ּמֶ ּת,

ר. 'ְואּוֶריָך ְלִאיׁש ֲחִסיֶדָך  ּבֵ ָניו ּוִמְסּתַ ּבָ  ָפִנים־יזֵּ ַ%  ָהיוּ  ׁשֶ
דֹוִלים ּכֹה ֲ%ֹקב ַ%ד, ּגְ ּיַ ָבר ָאִבינוּ  ׁשֶ  ֲ%ֵליֶהם ִהְתאֹוֵנן ּכְ

ם ּכִ ' ְוָאַמר ָתה'ָארּור ַאּפָ י ָקׁשָ   "...י ָ%ז ְוֶ%ְבָרָתם ּכִ

  

  

  
ַמּסֶ  ְמהוּ  אָר ְת ַב ־אָב ּבָ  תֶכ ּבְ סּוק־ַ%ל ּתָ ּבַ  ַהּפָ הּפָ ׁשֶ : ָרׁשָ

י" ּתִ י ּוְבַקׁשְ ַחְרּבִ ד ָהֱאֹמִרי ּבְ י ִמּיַ ר ָלַקְחּתִ  ְוִכי", ֲאׁשֶ
ַחְרּבוֹ  ָבר לֹאֲה ַו ? ָלַקח וֹ ּת ׁשְ ַק ּוְב  ּבְ י לֹא " ֶנֱאַמר ּכְ ּכִ

יֵ%ִני י לֹא תֹוׁשִ י ֶאְבָטח ְוַחְרּבִ ּתִ א"?! ְבַקׁשְ י ֶאּלָ  זוֹ  ַחְרּבִ
ה ִפּלָ י, ּתְ ּתִ ה זוֹ  ַקׁשְ ׁשָ ּקָ ֶאֶרת ֶחֶרב ׁשֹוןְל  ְוִאם. ּבַ  ִמְתּבָ

ה־ַ%ל ִפּלָ מוֹ , ּתְ ֱאַמר ּכְ ּנֶ ְגרֹוָנם ְוֶחֶרב " ׁשֶ רֹוְממֹות ֵאל ּבִ
י ָיָדםּפִ יַצד", ִפּיֹות ּבְ ֶרת ּכֵ ֶ ַבת ִמְתַקׁשּ י ּתֵ ּתִ  ִעם ַקׁשְ

ה ׁשָ ּקָ אן ָרהֵס ֲח  לֹאֲה ַו ? ּבַ ִה  ת"יּבֵ  ָהאֹות ּכָ ֶֹרׁש  איׁשֶ  ִמׁשּ
"ּבִ  ַתב ְוָלֵכן? ׁש ּקֵ י ּכָ רּוְך  ַרּבִ ִוי ֶ%  ּבָ ֵטיְ ַהּלֵ ׁשְ  קֹורְמ "ּבִ  ןּפְ

רּוְך  ׁש ", ּבָ ּיֵ אן ׁשֶ ָמָרא רֵפ סוֹ ־ָטעּות ּכָ ּגְ : לֹוַמר ְוָצִריְך  ּבַ
ה זוֹ  יּתִ ׁשְ ַק ּבְ " ׁשָ ּקָ י קֹוםְמ ּבִ " ּבַ ּתִ ה' זוֹ  'ַקׁשְ ׁשָ ּקָ ַהְינוּ , ּבַ  ּדְ

ַבת ּתֵ ָאַמר י'ּתִ ׁשְ ַק 'ּוְב  ׁשֶ ִאּלוּ  ִנְקֵראת ַיֲ%ֹקב ׁשֶ  ּכְ
ִתי' ׁשָ פּוָלה ת"יּבֵ  ְוָהאֹות', ּוְבַבּקָ ְמָטה ַהּכְ ְגַרת, ִנׁשְ ׁשִ  ּכְ

ׁשֹון ים ַהּלָ ׁשֶ  ְלִעּתִ ׁש ּכְ י ּיֵ ּתֵ  ּוֶבֱאֶמת. ּדֹומֹות אֹוִתּיֹות ׁשְ
ן  ְכַת ָמָצא ּכֵ ְ ִמ  ִמיְנְכן ָיד־בּבִ , ְוָהֳ%ַתק ד"ק ַנתׁשּ

'ִדְקּדּוֵקי סוֹ  "א.ּבְ ַהְרׁשָ ֵרׁש ַהּמַ   ְפִרים', ּוְכֵ%ין ֶזה ּפֵ

  
ֵנֽי־ָבֶניָך�  ה ׁשְ �     (מח, ה) ְוַ�ּתָ

ַטֲ%ֵמי א ֵזרּפָ  ּבְ ִליׁשָ ה ּתְ  ֶאְפַרִים תלוּ גָ ְל  זּמֵ ְלַר , ְקַטּנָ
ה ֶ לוּ  ּוְמַנׁשּ ּגָ ה ׁשֶ ִחּלָ רוּ ְוִהְתּפַ  ּתְ ין ּזְ ּמֹות ּבֵ א ָהא, ְתִליׁשָ  ּכִ

ה לוּ  ְוַאֲחֵריֶהם, ְקַטּנָ ם ּגָ ּלָ א ְוֵכן, ּכ, ְעָיה ִהְתַנּבֵ  ְיׁשַ
יד ְוָהַאֲחרֹון 'ְוגוֹ  ֵהַקל ָהִראׁשֹון"   מראה יעקב)(. "ִהְכּבִ

�  
�יָך ִמְצַר�  י ֵאֶל �ִא     (שם) ְיָמהַ�ד־ּבֹ

ַבת  יּתֵ �ִא ַרע ְטֶ%ֶמתמ,  ּבֹ הּוא, ִמּלְ ָבר, רָ%ָב  ׁשֹוןְל  ׁשֶ ּכְ  ׁשֶ
א ֵ%יל יִא ּבֹ  ְוֵתַבת, ּבָ  לֹא ִלְנֵקָבה ִצּוּוי ׁשֹוןְל ּבִ  ִמּלְ

א ֹוָרהּת ּבַ  מֹוִפיָ%ה גֹון, ְך "נַּ ּבַ  ֶאּלָ ת לֶצ ֵא  ּכְ  ָרָבעםיָ  ֵאׁשֶ
ם ת ָיָֽרְבָ�" ׁשֶ ִאי ֵא# ֵ%יל, ּבֹ�   אוצר הסימנים)(. ִצּוּויּבְ  ִמּלְ

�  
ן ּכֹ" ים ִיׁשְ � ֹוף ַיּמִ �ן ְלח     (מט, יג) ְזבּול()

ן  ַטַ%םְזבּול() דֹול ףָזֵק  ּבְ ִצּנֹור ּה ָת ָר וּ צּ ׁשֶ  ּגָ י ּכְ ּתֵ  ּוׁשְ
ּדֹות ֵדי, ְנק, ַפע לוֹ  זּמֵ ְלַר  ּכְ ֶ ַהׁשּ הּוא ׁשֶ ל ׁשֶ  ְיֵדי־ַ%ל ְמַקּבֵ
ּנֹור ֲ%בּורוֹ  ֵאינוֹ , ַהּצִ ְלַבד ּבַ אֶא , ּבִ ִבילוֹ  ּלָ ׁשְ ִביל ּבִ  ּוִבׁשְ

ׂשָכר ָ הּוא בַיְחׁשֹ  ְולֹאֵמד ּתֹוָרה, ַהּלוֹ  ִיׂשּ  נֹוֵתן ׁשֶ
 ָ ָנה ׂשָכרְלִיׂשּ א, ַמּתָ   פרי יהודה)(. לוֹ  ָהָראּוי ֶחְלקוֹ ־ֶאת ֶאּלָ

�  
ם ּו ֶאת־ַאְבָרָה+ ְבר, ה ָקֽ ּמָ #     (מט, לא) ׁשָ

אן ִנְמנוּ  ל ּכָ ִרים ּכָ ְקּבָ ְמָ%ַרת ַהּנִ ָלהַהּמַ  ּבִ  ַאְבָרָהם, ְכּפֵ
ת ְוֵלָאה, ְוִרְבָקה ִיְצָחק, ָרהְוׂשָ   אּוָלם. ַיֲ%ֹקב ֵאׁשֶ

יר לֹא ַמּדּוַ% , הּוא ְלֶפֶלא הְוַח  ָאָדם ֶאת ִהְזּכִ רוּ  ּוָ ְקּבְ ּנִ  ׁשֶ
ְמָ%ַרת ֵהם ַאף ָלה ּבִ ְכּפֵ א? ַהּמַ ֵהם ֶאּלָ ַטַ%ם ְרמּוִזים ׁשֶ  ּבְ

ִים ְרׁשַ ַ%ל ּגֵ ַבת ׁשֶ וּ  ּתֵ ְבר, ָ  לֹוַמר ,ָקֽ ׁשּ ם  םׁשֶ רוּ ּגַ  ִנְקּבְ
נַ  ְ ּגְֹרׁשוּ  םיִ ַהׁשּ   מירא דכיא)(. הּוָ ְוַח  ָאָדם ֵהם, ֵ%ֶדן־ןגַּ ִמ  ׁשֶ

�  

ׁש  ְדּגָ  מ,
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