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יק ה ּתֹוְלֹדת ֹנַח ֹנַח ִאיׁש ַצּדִ   ) ו, ט( ֵאּלֶ

י ְלִמידוֹ , ירִמ קוֹ ילְ וִּ ִמ  המֹ לֹ ׁשְ  ַרּבִ ל ּתַ יְלָנא א"ָר גְּ ַה  ׁשֶ ק היָ ָה , ִמּוִ ָכל ְמַדְקּדֵ ה־ּבְ  ִמּלָ
ִדְבֵרי ִ ַר  ּבְ ֶהם ּומֹוֵצא י"ׁשּ ִניִנים ּבָ ִליּ  ּפְ ַיְלדּותוֹ . ֹותּוַמְרּגָ ַמד, ּבְ ּלָ ׁשֶ  ֶאת וֹ בּ ַר ־ִעם ּכְ

ָר  יעוּ  ַח נֹ  תׁשַ ּפָ ד ָראָק , ֶזה ְלָפסּוק ְוִהּגִ ְבֵרי ֶאת ַהְמַלּמֵ ִ ַר  ּדִ  ֵמַרּבֹוֵתינוּ  ֵיׁש : "י"ׁשּ
ים ַבחלְ  אֹותוֹ  ּדֹוְרׁשִ ים ְוֵיׁש , ׁשֶ ּדֹוְרׁשִ ַמּה ". ִלְגַנאי אֹותוֹ  ׁשֶ עּוט ֶלדַהיֶּ  ּתָ  ַהּפָ
ה תּוב ִאם: "ְוִהְקׁשָ נֹּ  ֵפרּוׁש בְּ  אֹוֵמר ַהּכָ יק ִאיׁש  ָהָיה ַח ׁשֶ יַצד, ַצּדִ ר ּכֵ  ש' רֹ ְד לִ  ֶאְפׁשָ

ד ָנבֹוךְ "? ִלְגַנאי אֹותוֹ  ֶלד אּוָלם, ַהְמַלּמֵ יב ַהּיֶ ַ*ְצמוֹ  ֵהׁשִ  רּפָ ְס ִמ  ְרָגִעים רְלַאַח  ּבְ
ׁשּוָבה יק: "ִנְפָלָאה ּתְ ּדֹוְרׁשִ  ַצּדִ אי, ְגַנאילִ  אֹותוֹ  יםׁשֶ ַוּדַ יק ֵאיֶנּנוּ  ּבְ ם אּוָלם. ַצּדִ  ּגַ

יק ם ַצּדִ ּלָ ּכ+ ים ׁשֶ ַבחלְ  ַרק אֹותוֹ  ּדֹוְרׁשִ ם, ׁשֶ ק ֵיׁש  ָ*ָליו ּגַ יק ָאְמָנם ִאם ְלַפְקּפֵ  ַצּדִ
ֲהֵרי הּוא י, ׁשֶ יק ֵאין ָאָדם 'ּכִ ָאֶרץ ַצּדִ ר ּבָ ה ֲאׁשֶ  ַ*ל ְוִאם, ֶיֱחָטא' ְולֹא ּטֹוב־ַיֲ*ׂשֶ

ים לוֹ  ׁש יֶ  ַח נֹ  ֶאָחד ְוִלְגַנאיח בַ ׁשֶ לְ  ּדֹוְרׁשִ אי ֲהֵריהוּ , ּכְ ַוּדַ יק ִאיׁש  ּבְ   "...ַצּדִ
�  

ה ּדָ ְס*+ ית ּבִ ִליׁשִ ל ׁשְ ת ׁשֶ ָרׁשַ א'ַקּדִ  אבָ 'ּסָ ַה  בׁשַ יָ , ַח נֹ  ּפָ : ְוָאַמר יץׁשִ ֵמָראדוֹ  יׁשָ
ה" ל ַהּתֹוָלדֹות ֵהם ֵאּלוּ  - " ַח נֹ  ּתֹוְלדֹת ֵאּלֶ ׁש  רּוַח ־תַנַח  ׁשֶ ּיֵ יק ׁשֶ ּדִ  ִאיׁש  ַח נֹ , "ַלּצַ

יק ר - " ַצּדִ ֲאׁשֶ יק רֹוֶאה הּוא ּכַ הֹוֵלךְ  ַאֵחר ַצּדִ ֶדֶרךְ  ׁשֶ יו". ּוַמְצִליַח  ה' ּבְ ַמֲ*ׂשָ   ּבְ
�  

י יַבת רֹאׁש , ְדָקהצַ  ְיהּוָדה ַרּבִ יד", יֹוֵסף ּפָֹרת" ְיׁשִ  ַלְיָלה יִמּדֵ  ֵנעֹור ִלְהיֹות ִהְקּפִ
ת ּדַ ְנק+ ל זֹאת ְוַלְמרֹות, ֹותֲחצ ּבִ ּלֵ ה ֵנץָה  ִעם יןיִק ִת וָ כְּ  ִהְתּפַ י ַאף־ַ*ל, ַהַחּמָ  ַהּקֹש'ִ
דֹול ָבר ַהּגָ ּדָ ּבַ ה: "לֹוַמר ָהָיה ְוָרִגיל. ׁשֶ יק ִאיׁש  ַח נֹ , ַח נֹ  דֹתלְ וֹ ּת  ֵאּלֶ  - ַח "נֹ ", ַצּדִ

תנְ  נֹוָטִריקֹון ּדַ הַח  ץנֵ  ְוֵכן, צֹותֲח  ק+ יד, ּמָ ְקּפִ יק ִאיׁש  ִנְקָרא ֲ*ֵליֶהם ְוַהּמַ   ". ַצּדִ
�  

בֹא ֹנַח  ּבּול־ֶאל ְוגֹו'ַוּיָ ֵני ֵמי ַהּמַ ָבה ִמּפְ   ) ז, ז( ַהּתֵ

ִ ַר  ְמָפֵרׁש  י ַח נֹ  ַאף: "י"ׁשּ ַטּנֵ יָּ  ַמֲאִמין ְוֵאינוֹ  ִמיןֲא ַמ , ָהָיה ֲאָמָנה ִמּקְ א בוֹ ׁשֶ
ּבּול ִים הוּ קוּ ָח ּדְ ׁשֶ  ַ*ד ָבהּתֵ לַ  ִנְכַנס ְולֹא, ַהּמַ ָפ ". ַהּמַ תּבְ ַ*ם בׁשַ יָ , ַח נֹ  ָרׁשַ י ּפַ  ַרּבִ

יִדיְטׁשֹוב ִזיקַאיְ  קִיְצָח  ְבֵרי ֶאת ְוָקָרא ִמּזִ ִ ַר  ּדִ ְרׁשוֹ  ְוָכךְ , י"ׁשּ י ַח נֹ  'ַאף: "ּפֵ ַטּנֵ  ִמּקְ
ין - ִמין'ֲא ַמ  ָהָיה ָנהָמ ֲא  ל ּבֵ דֹורוֹ  ָהֱאמּוָנה ינֵּ ַט ְק ־ּכָ ּבְ  ַמֲאִמין ִאיׁש  ַח נֹ  היָ ָה , ׁשֶ

חֹון ּוַבַ*ל ּטָ דֹול ּבִ ךְ  לׁשֶ ּובְ , ּגָ יָּ  ַמֲאִמין 'ְוֵאינוֹ  ּכָ ּבּול' אבוֹ ׁשֶ י -  ַהּמַ  ּוָבטּוַח  ָסמּוךְ  ּכִ
ֶחֶסד ָהָיה ר ה' ּבְ ל־ַ*ל ַרֲחָמיו ֲאׁשֶ יו ּכָ ִרּיֹות־ַ*ל ְיַרֵחם ּוְלַבּסֹוף, ַמֲ*ׂשָ  ְולֹא ַהּבְ

יִקים ְוָאְמרוּ . "םלֵּ כַ יְ  כַּ , ַצּדִ רׁשֶ י ָ*ָלה ֲאׁשֶ ַמְיָמה ִזיקַאיְ  ַרּבִ ָ ִטיָרתוֹ  רְלַאַח  ַהׁשּ , ּפְ
ִ ַר  ָיָצא ָניו םּדֵ ְלַק  י"ׁשּ ֶהֱחִזיק ִמּתֹוךְ , ּפָ יק  ַ*ל טֹוָבה לוֹ  ׁשֶ ִהְמּתִ   . רּוׁשוֹ ּפֵ ־ֶאתׁשֶ

�  

ֶאר ַאךְ  ָ ׁשּ ָבה־ַוּיִ ּתֵ ר ִאּתֹו ּבַ   ) ז, כג( ֹנַח ַוֲאׁשֶ

ַיְלדּותוֹ  י ִהְתגֹוֵרר, ּבְ יָראׁשַ  ְנָחסיּפִ  ַרּבִ ִעיר יץִמּקֹוִר  ּפִ  ְמגּוֵרי ִעיר, בְקלוֹ ׁשְ  ּבָ
ֵני ָ*ְברוּ , ָאִביו־ַ*ל ילוּ לִ ֱ* ֶה ׁשֶ  ֲ*ִליָלה רְלַאַח  ְוַרק, ֲאבֹוָתיו ָחה ּבְ ּפָ ׁשְ  ִליןְה ְלווֹ  ַהּמִ

ֵצל פוּ ְפ וֹ ּת ְס ִה  םְוׁשָ  ַ*ל ּבְ ם־ַהּבַ  תוֹ יפוּ ִר ֲח  ֶאת ְמָתֲאִרים ָהיוּ  בְקלוֹ ׁשְ  ִזְקֵני. טֹוב־ׁשֵ
ל י ׁשֶ ַיְלדּותוֹ  עֹוד סְנָח יּפִ  ַרּבִ י, רוּ ְוִסּפְ , ּבְ בֶ  יֹותוֹ ְה בִּ  ּכִ ׁש  ןּכְ ִנים ׁשֵ ת בׁשַ יָ , ׁשָ ָפָרׁשַ  ּבְ

ד ֵאֶצל ֲחֵבָריו ִעם ַח נֹ  הְוַה , ַהְמַלּמֵ ת ֶאת םָד ּמְ לִ  ּלָ ָרׁשַ בּוַ*  ּפָ ָ יעוּ . ַהׁשּ ִהּגִ ׁשֶ  ּכְ
ַמח" ֶזה ְלָפסּוק ל־ֶאת ַוּיִ ֶאר 'ְוגוֹ  ַהְיקּום־ּכָ ָ ׁשּ ר ֹנַח ־ַאךְ  ַוּיִ ָבה ִאּתוֹ  ַוֲאׁשֶ ּתֵ ", ּבַ
ה ְלִמיִדים ַאַחד ִהְקׁשָ אן ֶנֱאַמר ַמּדּוַ* : "ַהּתַ ם נֹוְתרוּ  ַוֲהֵרי? 'ַח נֹ ־'ַאךְ  ׁשֹוןלְ בִּ  ּכָ  ּגַ
ּתוֹ  ה ִאׁשְ לֹש'ָ ָניו ּוׁשְ ֶלד הַנֲ*נָ "? ּוְנׁשֹוֵתיֶהם ּבָ  ֲהֵרי: "ְוָאַמר ֲאָתר־ַ*ל ְנָחסיּפִ  ַהּיֶ
ת ָלַמְדנוּ  ְתִחּלַ ה ּבִ ָרׁשָ ַה , ַהּפָ בָּ ׁשֶ י' ַח ְלנֹ  ָאַמר ה"ּקָ יק ְלָפַני ־ּכִ ֹאְתָך ָרִאיִתי ַצּדִ

ה ּדֹור ַהּזֶ ל חֹוָבתוֹ  ַוֲהֵרי, 'ּבַ יק ׁשֶ ל, ַצּדִ ּלֵ זֵ  ְלִבּטּול ְלִהְתּפַ ּנַֹח  ְוֵכיָון. ָרהַהּגְ  ָהָיה ׁשֶ
ל לֹא ַמֲאִמין' ְוֵאינוֹ  ִמיןֲא 'ַמ  ּלֵ ּבּול ְמִניַ*ת ַ*ל ִהְתּפַ ֶא יִּ 'וַ  ְוָלֵכן ,ַהּמַ ָ , 'ַח נֹ ־ַאךְ  רׁשּ

ֵ בַּ  ַאךְ  נֹוַתר ִלי 'ַח 'נֹ  םׁשּ ּנּוי ׁשּום ּבְ ל ּכִ בֹוד ׁשֶ יק ְוֹתַאר ּכָ ה ַצּדִ ִחּלָ ּתְ ֱאַמר ּבַ ּנֶ   "...ׁשֶ

  
ִמים ָהָיה  יק ּתָ ה ּתֹוְלֹדת ֹנַח ֹנַח ִאיׁש ַצּדִ – )ו, ט(ֵאּלֶ

ה ִגיַמְטִרּיָ ל ּתֹוְלדֹוֵתיֶהם ּבְ יִקים ׁשֶ ּדִ ים ַהּצַ ַמֲ%ׂשִ
ִדְבֵרי, טֹוִבים ִ ַר  ּכְ  )מגדנות(. י"ׁשּ

�  

י ֵניֶהם־ּכִ ֹורֹותדּ בַּ  -  ), יגו( ָמְלָאה ָהָאֶרץ ָחָמס ִמּפְ
ם ָמהְכ ַהָח  הָת ָהיְ  ָהִראׁשֹוִנים יק ּתַֹאר ׁשֵ ְלַצּדִ

י, ַמִיםׁשָ  ִויֵרא ָניוּפָ ִמ  לוּ יִח  נֹוָטִריקֹון ָחְכָמה ּכִ
ים ֹוםיּ כַּ  אּוָלם, ָאֶרץָה ־לּכָ  ׁשִ ּמְ ּתַ ֵדי ָחְכָמהּבַ  ִמׁשְ ּכְ

ִרּיֹות־ַ*ל ְלַהֲ%ִרים יּכִ  - תׁשֶ ִנְדֶר  ָחְכָמה ְוֵתַבת, ַהּבְ
 )רבי חיים מקרסנא(... סָמ ָח  ֶרץָא ָה  ָאהלְ ָמ 

�  

ַבת ֲ%ֵצי ה ְלָך ּתֵ ה -  )ו, יד( ֹגֶפר־ֲ%ׂשֵ ין ְוָלּמָ ? ֶזה ִמּמִ
ם־ַ*ל ְפִרית ׁשֵ ְגזַ , ּגָ ּנִ ּבוֹ  תחוֹ ּמָ ִה לְ  ֲ*ֵליֶהם רׁשֶ

ְפִרית ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר . (רש"י) ִעיםְר  נֹוָטִריקֹון ּגָ ַתחּפֶ  ׁשָ
 )רקועי פחים(. ׁשּוָבהּתְ  ָמֲאנוּ יְ  יִהּנֹםגֵּ 

�  

ָבה ה ִהיא ּתֵ הלְ  תֶפ ִנְרּדֶ  ִמּלָ ֱאֶמ  ִמּלָ ּנֶ ׁשֹוןבַּ  תֶר ׁשֶ , ּלָ
ַבת ִמּדֹות יםזִ ּמָ ר+ ְמ  ָלׁשֹון ּוְבֵתַבת -  ד"ֶמ ָל . ַח נֹ  ּתֵ

ֶנֶגד הַא  30 ּכְ ַב  ּמָ ָבה ּה ּגֹ ֶנֶגד -  ן"יׁשִ , ַהּתֵ 300 ּכְ
הַא  ָבה ְך ֶר אֹ  ּמָ ֶנֶגד -  ן"נוּ , ַהּתֵ הַא  50 ּכְ רַֹחב ּמָ

ָבה ֶנֶגד - ו"אוָּ ְוַה , ַהּתֵ ָבה צַֹהר ּכְ    (שערי נסים). ַהּתֵ
�  

ךְ ־ַוֲהִקֹמִתי ֶאת ִריִתי ִאּתָ ה – )ו, יח( ּבְ ִגיַמְטִרּיָ ּבְ
הוּ גוּ ְר ַה יַ  אלֹ ְו  תירוֹ ּפֵ  בוּ ְק ָר יֵ  אלֹ  יּכִ  יַח ִט ְב ִה 
מוֹ  ,יםִע ׁשָ ְר ָה  ִ ַר  ָפֵרׁש ּמְ ׁשֶ  ּכְ ּזֹו ָהְיָתה "ׁשּ י ׁשֶ

ִר  "ה ִעםַהּבְ ּבָ ַרת ַהּקָ ּכָ  )מגדנות(. ֹנַח  ית ׁשֶ
�  

ְבָ%ה י ְלָיִמים עֹוד ׁשִ ֵרׁש  -  )ז, ד( ּכִ ִ ַר  ּפֵ ַמהוּ  י"ׁשּ
ָנה כ"ק ַ*ל ףנֹוָס  ֶזה ְזַמן? ְזַמן ַאַחר עֹוד זֶמ ְוֶר . ׁשָ

י, ֶזהלָ  ָראׁשֵ בֹות ּבְ ֵהם ֹודע ָיִמיםְל  יּכִ  ַהּתֵ ׁשֶ
ה ִגיַמְטִרּיָ  )שם(. כ"ק ּבְ

�  

ׁש/  ִים ֵמַ%ל ָהָאֶרץ ָהלֹוְך ָוׁשֹוב ַוּיָ -  )ח, ג(בּו ַהּמַ
ע ָ*ִמים ַאְרּבַ ַבת מֹוִפיָ*ה ּפְ . ֹוָרהּת בַּ  ָהלֹוךְ  ּתֵ

ָפ  ַמִיםֲ* ּפַ  ֵתנוּ ּבְ , רסוֹ ְוָח  ָהלֹוְך , ָהלֹוְך ָוׁשֹוב ָרׁשָ
ָהלֹוְך  ִיְצָחק לצֶ ְוֵא , ְוָנסֹוַ%  ָהלֹוךְ  ַאְבָרָהם לצֶ ֵא 

אן ֵיׁש  ֶרֶמז. לְוָגֵד  ּמּוד ֵסֶדרלְ  ּכָ ל ַהּלִ , ָהָאָדם־ׁשֶ
זֹוןּובְ  ְמִהירּותבִּ  ְוָנסֹוַ%  ָהלֹוךְ  לֹוֵמד הּוא ִאם , ִחּפָ
ְהֶיה ּתֹוָרתוֹ  ֲאַזי לֹוֵמד ִאם אּוָלם. רסוֹ ְוָח  ָהלֹוךְ  ּתִ

ן ְוחֹוֵזר בׁשוֹ וָ  ָהלֹוךְ  ּנֵ ְלמּודוֹ ־ֶאת ּוְמׁשַ ָאז, ּתַ
ְוֵכן. ְמֹאד ָגַדל־יכִּ  ַ*ד, לֵד ְוגָ  הֹוֵלךְ  ְוִיְהֶיה ַיְצִליַח 
אן ְרמּוָזה ת ּכָ לְוָגֵד  הֹוֵלךְ  ָהָאָדם ִאם, ָהֲ*ָנָוה ִמּדַ

ִגְלּגּול ׁשּוביָ וְ  בׁשוֹ ָו  ָהלֹוךְ  ֲאַזי, ַגֲאָוהבְּ  עֹוָלםלָ  ּבְ
ֵדי יו־ֶאת ןּקֵ ְלַת  ּכְ רסוֹ ְוָח  הֹוֵלךְ  ִאם אּוָלם. ַמֲ*ׂשָ

ְפלּות ֲ*ָנָוהבַּ ְוהּוא ִמְתַנֵהג  ְוָנסֹוַ%  ָהלֹוךְ  ֲאַזי, ּוְבׁשִ
ֵלם נוֹ וּ ּק ִת לְ  ְוָיבֹוא ָ  )שבט יהודה(. ַהׁשּ

�  

  זתשע"פרשת נח, ד' במרחשון     
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י   ָמְלָאה ָהָאֶרץ ָחָמס־ּכִ

ִמים ִאיׁש  ֶרךְ  ריׁשַ וִ  ּתָ אי ֶ*ְזָרא היָ ָה , ּדֶ ּבַ ִהְתגּ  ּגַ ַלִים ֹוֵררׁשֶ ירּוׁשָ יָקהַ* ָה  ּבִ ין ּתִ ּבֵ  רְלַאַח , ַהחֹומֹות ׁשֶ
ָ*ָלה ָ ִמ  ֵאֶליָה  ׁשֶ בְּ  ייִק נִ לוֹ ׂשּ ם ,ָיָוןׁשֶ ּלָ ירּוהוּ  ְוכ+ סֹוֵחר ִהּכִ ֵהמֹות ּכְ עֹוָלם, ָאִמין ּבְ ּלְ ה ֵאינוֹ  ׁשֶ ּנֶ ּבּורוֹ  ְמׁשַ . ִמּדִ
ּגּוד מּור ַהּנִ ּלוֹ  ַהּגָ ִמְסַח  ָ*ַסק הּוא ַאףׁשֶ , ָהַ*ְרִבי יאבִּ יַה ׁשִ  הָפ ָט ְס מוּ  ָהָיה ׁשֶ ֵהמֹות רּבְ  ֹוֵררְוִהְתגּ  ְוצֹאן ּבְ

אֹוָתּה  ל ָחֵצר ּבְ ַ*ל, ָהָיה ילִ לוּ כְ נַ  ִאיׁש  אּוָלם, הּוִדיַהיְּ  ֶ*ְזָרא ׁשֶ ְחּבּולֹות ּבַ  ַלְמרֹות. ַמֲ*ָלִלים ְוַרע ּתַ
ד תוֹ ימוּ ִמ ּתְ  ַמר, ָלהוֹ ַהּגְ ל ַ*ְצמוֹ ־ֶאת ֶ*ְזָרא ׁשָ ע ִמּכָ אי נוֹ כֵ ׁשְ  ִעם ַמּגָ ל, ָהַרּמַ ּדֵ ּתַ ּלֹא ְוִהׁשְ  ּמוֹ ִע  אָלבוֹ  ׁשֶ

ֵר  ִקׁשְ ה הָפ ָט ְס וּ ּמ ׁשֶ  ַלְמרֹות, ִמְסָחר יּבְ ָ*ִמים ִנּסָ ילוֹ ְלַה  ֹותבּ ַר  ּפְ ַפח ּפִ  הָפ ָט ְס מוּ  ָ*ַמד, ֶאָחד יֹום. יםׁשִ ְק יוֹ  ּבְ
דֹוָלהה בָ ָח ְר בָּ  ָסמּוךְ  ַהּגְ ּבְ ַ*ר ׁשֶ ם ָהָיה םׁשָ , ָיפוֹ  ְלׁשַ וּ  ִמְתַקּיֵ ְסָחִרי קַהׁשּ ל ַהּמִ ַלִים ׁשֶ יָקהַ* ָה  ְירּוׁשָ ָאז ּתִ , ּדְ

קֹום דּוׁש  ָהָיה ְוַהּמָ ֲהמֹונֵ  ּגָ ֶאָחד ְוקֹוִנים סֹוֲחִרים יּבַ ֶחְלָקם, ִריםַוֲחמוֹ  סּוִסים ִהְסּתֹוְבבוּ  יֵניֶהםבֵּ  .ּכְ  ׁשֶ
ׁשוּ  ְוֶחְלָקם, ִכיָרהְמ לִ  דוּ ְמ ָ* ָה  ּמְ רֹות ֵהם, ים'ִס 'נְ יזַ ילִ 'ּדִ ַה  יילֵ בִ מוֹ כְּ  ׁשִ ְרּכָ ֶהןׁשֶ  ַהּנֹוְסִעים ּכִ יִעים ָהיוּ  ּבָ  ַמּגִ

ַלִים פוֹ ִמיָּ  ְנִסיָ*ה ִלירּוׁשָ ָכה ֶכתֶר ָפ ְמ  ּבִ ְמׁשְ ּנִ ֵאזֹור ַלְיָלה ְלִליַנת ֲ*ִציָרה ִעם, ָמָמהילִ  ָקרֹוב ׁשֶ ַ*  ּבְ ְיא רׁשַ  ַהּגַ
ַלְיָמה הכָ ֲא וֹ בּ  יָ*ה אֹוָתּה , םֶר גֶּ  ַבתֲח ַר  הּדָ ְר ּפִ  ָ*ְמָדה לוֹ  ּוְבָסמּוךְ  ָהַ*ְרִבי ַהּסֹוֵחר ָ*ַמד ֶוךְ ּתָ בַּ  .ְירּוׁשָ  ִהּצִ

ה ְלָכל ִלְמִכיָרה ְרּבֶ ים רּפַ ְס ִמ . ִחירּמְ בַּ  ַהּמַ רֹוב הּדָ ְר ַהּפִ  ֶאת ִלְבֹחן ְוֵהֵחּלוּ , ְסִביבוֹ  ֶנֶאְספוּ  ֲאָנׁשִ ה, ִמּקָ  ְוִהּנֵ
קֹום־ֶאל ֶ*ְזָרא ִהְתָקֵרב יט ִמידּתָ ּוִמ  ֵמָאז. ַהּמָ ל ֶרֶגׁש בְּ  הּוִדייְּ ַה  הוּ ֵר ָח ְת ִמ  ַ*ל הָפ ָט ְס מוּ  ִהּבִ  תְוָצרוּ  ִקְנָאה ׁשֶ

ָרָאהוּ  אּוָלם, ַ*ִין ׁשֶ ל, ֵאָליו ִמְתָקֵרב ּכְ ָניו־ֶאת ִקּבֵ ִחּיּוךְ  ּפָ לֹוְמךָ  הַמ . "ָצבּוַ*  ּבְ ְ ָקר יְיִדיִד ? ׁשּ ָנה", ַהּיָ  ֵאָליו ּפָ
ֲחִביבוּ  ָ  תּבַ ׂשּ יב ְוֶ*ְזָרא, הְמ*+ ָפה ִרירּותְק בִּ  ֵהׁשִ ְרׁשּותוֹ  הּדָ ְר ּפִ בַּ  ְלִהְתַ*ְנֵין ֵהֵחל ָלםאוּ , ָרָפה ּוְבׂשָ ּבִ ל ׁשֶ  ׁשֶ
ל ִזיק. ָהַ*ְרִבי ה־ׁשֶ ת ֶחְמּדָ ֵ*יֵני ִנּצַ יַצד ְכֵנןּתִ  ּוְבמֹוחוֹ , הָפ ָט ְס מוּ  ּבְ  תוֹ וֹ ּמ ַר לְ וּ  הּוִדיַהיְּ ־ַ*ל ְלַהֲ*ִרים ַיְצִליַח  ּכֵ

ָנֵקל ִביל". ּבְ ׁשְ מֹוךָ  טֹוב ָיִדיד ּבִ ּכָ קוֹ  ָאַמר", ׁשֶ ְמִחיר הּדָ ְר ּפִ ַה ־ֶאת ִלְמּכֹר ֲאִני מּוָכן, "ִפיםצוּ  ֹנֶפת לּבְ  מּוָזל ּבִ
ל ְלַבד תוֹ יּ כִּ ְר ּת+  ִלירֹות ֵמָאה ׁשֶ ִחיר". ּבִ ֹאֶפן ָנמּוךְ  ָהָיה ַהּמְ ָמעּוִתי ּבְ ָ ִמ  ַמׁשְ ל ּה יָ וְ ׁשּ  ְוֶ*ְזָרא, הּדָ ְר ַהּפִ ־ׁשֶ

ַ*  ֶהְחִליט ֶס . רֲאָת ־ַ*ל ָקהְס ִע ָה  ֶאת ְלַבּצֵ ִחּיּוךְ  ַאֲחָריו הּדָ ְר ַהּפִ  ֶאת הֹוִליךְ  ְוֶ*ְזָרא, ָיַדִים ֶהֱחִליף ףַהּכֶ  ּבְ
ח ַכח ְלִהיטּות ֵמרֹב אּוָלם, ְמַנּצֵ ר־ֶאת ׁשָ ּור ׁשּום הָפ ָט ְס וּ ּמ ִמ  ָנַטל לֹא הּוא. ָהִעּקָ ַלת ַ*ל ִאׁשּ ֶסף ַקּבָ , ַהּכֶ

ֵדי ֵ*ִדים ֶהֱ*ִמיד לֹא ְוַאף י ְלהֹוִכיַח  ּכְ ּנוּ  הּדָ ְר ַהּפִ ־ֶאת ַכׁש ָר  ָאְמָנם ּכִ ֶכֶסף ִמּמֶ   . ָמֵלא ּבְ

ֶטֶרם עֹוד יק ּבְ ְיָתה ׁשּובוֹ  ַאֲחֵרי ְמַ*ט ָלנּוַח  ֶ*ְזָרא ִהְסּפִ ְלּתוֹ ־ַ*לוְ , ַהּבַ  יםִמ ְר ּדַ 'נְ זַ  ינֵ ׁשְ  קוּ ּפְ ּדַ ְת ִה  ּדַ
ָלה". יםיִּ כִּ ְר ּת+  לּוָנה ִהְתַקּבְ ָטָרה ּתְ ׁשְ ּמִ י, ּבַ ֲחַצר ָראוּ  ּכִ יְת  ּבַ ְגְנָבה הּדָ ְר ַהּפִ  ֶאת ךָ ּבֵ ּנִ ", יאבִּ יַה ׁשִ  הָפ ָט ְס וּ ּמ ִמ  ׁשֶ

ְקׁשוּ  יםִר ְט וֹ ׁשּ ַה  ָאְמרוּ  נ+ ל ּוָפָניו, תּבְ ָ לַ . ְורוּ ָח  ֶ*ְזָרא ׁשֶ ה ְואׁשּ ק ִנּסָ י, ןעֹ ְט ְולִ  ְלִהְצַטּדֵ ם הּוא ּכִ ּלֵ  ַ*ל ׁשִ
ּלֹא אּוָלם, יןילִ ִק ְת וּ  ָטִבין הּדָ ְר ַהּפִ  ׁשֶ ָבָריו־ֶאת ִכיַח ְלהוֹ  ִהְצִליַח  ּכְ בֹוד רַאַח  ְוהּוָבא ֲאָתר־ַ*ל רֱאַס נֶ , ּדְ  לֶא  ּכָ

ית - ה'לָ יׁשְ 'ּקִ ַה  ֲ*ָצר ּבֵ ְלִמיַהיְּ  ַהּמַ מּוךְ  רּוׁשַ ַ*ר דוִ ּדָ  לְלִמְגּדַ  ַהּסָ ׁשַ ּבְ ז לֹא הָפ ָט ְס מוּ  .ָיפוֹ  ׁשֶ ְזּבֵ  ְועֹוד, ְזַמן ּבִ
ֶטֶרם יק ּבְ ת ֶ*ְזָרא ִהְסּפִ ֵ י ְלִהְתַ*ׁשּ ָבר, ָרהְע ׁשַ  ִמְלָחָמה בּוְלָהׁשִ ין־עֹוֵרךְ  ֶנְגּדוֹ  ַכרׂשָ  ּכְ ְסְלִמי ּדִ , הּסֶ ְמנ+  מ+

הְוַה  יׁש  ּלָ ִביָ*ה ִהּגִ הּוָלה ּתְ ית לֶא  ִעְנָיןבָּ  ּבְ ט ּבֵ ּפָ ׁשְ יַהּת+  ַהּמִ ב. ְרּכִ ֹוְפִטים מּול ֶ*ְזָרא ָיׁשַ , רבֶ ּסֵ ַה  יֵר מוּ ֲח  ַהׁשּ
ּלוֹ  ּכ+ ׁשֶ ע רַס ֲח וַ  ָנבֹוךְ  ּכְ יַצד יֹוֵדַ*  ְוֵאינוֹ  ָנבֹוךְ  עֹוֵמד ְבעֹודוֹ וּ . ֶיׁשַ בוֹ  ְלֵהָחֵלץ ּכֵ ּצָ יׁש  ִמּמַ  ֶאת הּוא רֹוֶאה, ַהּבִ

ָבל הָפ ָט ְס מוּ  יַצד, יורָ ָק ׁשְ  תכֶ ַמּסֶ  ֶאת אֹוֵרג ּבֹוֵטַח  ּוְבקֹול, ַרְגָליו־ַ*ל ֶנֱ*ַמד ַהּנָ ִככַּ  תוֹ ּדָ ְר ּפִ  ִעם ָ*ַמד ּכֵ  רּבְ
וּ  ֵדי קַהׁשּ ם הּוִדיְוַהיְּ , ְכָרּה וֹ ְלמ ּכְ ֱאׁשָ ׁש  ַהּנֶ ּקֵ ּנוּ  ּבִ ְסכּום הּדָ ְר ּפִ ַה  ֶאת ש'ִלְרכֹּ  ִמּמֶ ם ּבִ ְסּכָ א, מ+ ׁש  ֶאּלָ ּקֵ ּבִ  ׁשֶ

ה ִחּלָ ע הּדָ ְר ּפִ ַה  ֶאת ִלּטֹל ּתְ ֵדי רָקצָ  ְלַמּסָ יָבּה ֱה  לֹא ַאךְ , ּה ָת ירוּ ׁשִ כְּ  ֶאת קּדֹ בְ לִ  ּכְ ם ְולֹא ִלְבָ*ֶליָה  ׁשִ ּלֵ  ׁשִ
ם ֵמֵאת. יָה ֶמ ּדָ ־ֶאת ֵ ָבר ָיָצא ַהׁשּ ֹוֵפט, ַהּדָ י ְוַהׁשּ יר ָהָראׁשִ ְצִעירּותוֹ  ןכֵּ ׁשֶ , ַהּסֹוֵחר ֶ*ְזָרא ֶאת ֵהיֵטב ִהּכִ  ּבִ

ִמְסָחר ּמוֹ ִע  ָ*ַסק הוּ  ּבְ ְלׁשֶ יק, ּכָ ירוֹ  ְוִהְסּפִ ִאיׁש  ְלַהּכִ ר ןָמ ֱא נֶ  ּכְ ִפיךָ  הַמ . "ְוָיׁשָ ָנה"? ּבְ ֹוֵפט ֵאָליו ּפָ קֹול ַהׁשּ  ּבְ
ים ִסּפּורוֹ ־ֶאת רּפֵ ְלַס  ְוֵהֵחל ְמַ*ט ִהְתעֹוֵדד ְוֶ*ְזָרא ,ַרךְ  ִמּלִ ׁשּוטֹות ּבְ ִרים. בלֵּ לַ  נֹוְגעֹות ַאךְ , ּפְ ְבֵרי ִנּכָ , ֱאֶמת ּדִ

ֹוֵפט ם ְוַהׁשּ ֵ ִפי ִהְתַרׁשּ ב ּכְ ָחׁשַ י, ֵמרֹאׁש  ׁשֶ א ֵאינוֹ  ָהַ*ְרִבי ַהּסֹוֵחר ּכִ  ֶאת ַמרׁשָ  הּוא אּוָלם, ַ*ְרמּוִמי לכֵ נוֹ  ֶאּלָ
ִלּבוֹ  תוֹ נָ ָק ְס ַמ  ַחת. ּבְ ׁש , זֹאת ּתַ ּקֵ ה ַהְפָסָקה ַ*ל ְלַהְכִריז ּבִ ׁש  ּוְבַמֲהָלָכּה , ַקּלָ ּקֵ ף ּבִ ּתֵ ֱאָסִפים לַה ְק ־ֶאת ְלׁשַ  ַהּנֶ

ֵבית ט ּבְ ּפָ ׁשְ ִעְניָ  ַהּמִ ר", ַהֲחׁשּוִבים יַר כָּ ּמַ ִמ  דָח ֶא . "ַאֵחר ןּבְ ְתִמימּות ִסּפֵ ָ  ּבִ ׂשּ  ָמה־ְזַמן ְפֵנילִ  ָחָלה", הְמ*+
ַמֲחָלה בֵ  ּבְ יו, ָדהּכְ ָנה ִנְמָצִאים ְוַחּיָ ַסּכָ דֹוָלה ּבְ דֹול ִלְסכּום ָזקּוק הּוא. ּגְ ֵדי ּגָ , תוֹ ָא פוּ ְר  הֹוָצאֹות ֶאת ןּמֵ ַמ לְ  ּכְ

ֹכחוֹ  ֵאין אּוָלם את ּבְ ֶנֶטל ָלׂשֵ ׁש . ָהַרּבֹות ַההֹוָצאֹות ּבְ ֱאָסִפים ֵאפֹוא ֲאִני ְמַבּקֵ  ְלַמַ*ן ֶכםׁשְ  ּטֹותְלַה  ֵמַהּנֶ
ַלת ילוֹ  ָהִאיׁש  ַהּצָ ֵני תְנִעימוּ  ֵמֹחֶסר". יוֹ לְ ָח ֵמ  ּוְלַהּצִ בֹודוֹ  ּוִמּפְ ל ּכְ ֹוֵפט ׁשֶ  ְלָהִרים ִחיםַהּנֹוכְ  ֶנֶאְלצוּ , ָהָרם ַהׁשּ

ַ*ִין םָת בָ ִנְד  ֶאת יל הָפ ָט ְס מוּ  אּוָלם, ָיָפה ּבְ ם ִהְגּדִ ּלָ בַ . ִמּכ+ ל וֹ ִלבּ ־ֶאת ִלְקנֹות ְקׁשוֹ ּבְ ֹוֵפט ׁשֶ  ֶאת ֹותּוְלַהּט  ַהׁשּ
ף ַלף ָקַפץ, ִלְזכּותוֹ  ַהּכַ ל ְלָיָדיו ָמַסר אֹותוֹ , דבָּ כְ נִ  ְסכּום יסוֹ כִּ ִמ  ְוׁשָ ֹוֵפט־ׁשֶ ית ְלטֹוַבת ַהׁשּ ְגּבִ  ֵהִציץ ַאךְ . ַהּמַ

ֹוֵפט ָטרֹות ַהׁשּ ְ ׁשּ ְלּתָ  ֵמֵהיָכן. "ָקְדרוּ  ּוָפָניו, ּבַ ָטרֹות־ֶאת ִקּבַ ְ ָטרֹות ֲהֵרי, "ָהַ*ְרִבי ַהּסֹוֵחר ֶאל ָנהּפָ "? ַהׁשּ  ׁשְ
ה דֵר ּומוֹ , ֵהם יםִפ יָּ ז+ ְמ  יו, הָפ ָט ְס מוּ  ֶאת ָאֲחָזה ְרָ*ָדה !"תכוּ לְ ּמַ בַּ  ַאּתָ ְרּכָ ַפל ְוִכְמַ*ט ,לוּ ׁשְ כָּ  ּבִ ּנָ  ַאְרָצה ׁשֶ

ה. ַחדּפַ  ֵמרֹב ִחּלָ ם ּתְ ְמּגֵ ְתׁשּוָבתוֹ  ּגִ ֶפה הֹוָדה ְלַבּסֹוף ַאךְ , ּבִ י, ָמֵלא ּבְ ֶסף ֶאת ּכִ ל ַהּכֶ ָדיו ִקּבֵ ל ִמּיָ  הּוִדיַהיְּ  ׁשֶ
ֶסף־ֶאת הּוִדיַהיְּ  ְלךָ  ֶהֱ*ִניק ּוְתמּוַרת ָמה. "ֶ*ְזָרא ַאל"? ַהּכֶ ֹוֵפט ׁשָ אּוָלם, ַהׁשּ ּבְ ׁשֶ ַלךְ  ּכְ ׁשְ ם, ַהס ה+ ּלָ  ָ*ְקבוּ  ְוכ+

ֶמַתח חּות מּול לֶא  ּבְ ּתְ י ַהִהְתּפַ ְלּתִ ֵרָרה. ּוןיּ ּדִ בַּ  ְצפּוָיה ַהּבִ ל ָמהׁשְ ַא  ןכֵּ ׁשֶ , הָפ ָט ְס מוּ לְ  ָהְיָתה לֹא ַאֶחֶרת ּבְ  ׁשֶ
ֶכֶסף ִעּסּוק ף ּבְ ּיָ י ְלהֹודֹות ץלַ ֱא נֶ  ְוהּוא, ָהֱאֶמת־ַ*ל ֵמהֹוָדָאה ֲ*רֹךְ  ןיְלֵא  הָד בֵ כְּ  ָתהָהיְ  ְמז+ ל ּכִ ה ּכָ  ַמֲ*ׂשֶ

ִביָ*ה ל ּתוֹ ְוַלֲאִמ , ִנְבָרא ְולֹא ָהָיה לֹא ַהּתְ ָבר־ׁשֶ ם ּדָ ּלֵ ֵמי ֶאת ֶ*ְזָרא ׁשִ ּה  הּדָ ְר ַהּפִ  ּדְ ּלָ ָ לַ וְ , ּכ+  ָ*ָליו ֶהֱ*ִליל ְואׁשּ
י ַנב ּכִ ּנוּ  אֹוָתּה  ּגָ ָ לַ ֵאפֹוא  ִהְטַרְחּתָ . "ִמּמֶ ָטָרה ֶאת ְואׁשּ ׁשְ ית ְוֶאת ַהּמִ ט ּבֵ ּפָ ׁשְ ֹוֵפט ָאַמר", ַהּמִ  ַ*ל ילִט ְוֵה , ַהׁשּ
ל ַמֲאָסר עֶֹנׁש  הָפ ָט ְס מוּ  ה ׁשֶ לֹש'ָ ים ׁשְ ְסכּום אֹותוֹ  סנַ ָק  ּוְבנֹוָסף, ֳחָדׁשִ בֹוּהַ  ּבִ ל ּגָ ְלּפָ  םלֵּ ְלׁשַ  ץלַ ֱא נֶ  אֹותוֹ , ּוְמפ+
הֹוָדה, ַנְפׁשוֹ  נּואׂשְ  הּוִדייְּ לַ  ׁשֹות ׁשֶ ֹוֵפט ִנְרּגָ ר ֶהָהגּון ַלׁשּ �      .אֹורלָ  ָהֱאֶמת ֶאת הֹוִציאָ*ַמד ִליִמינֹו וְ  ֲאׁשֶ

  
  

י ן ִיְצָחק ַיֲ%ֹקב ַרּבִ א ּדָ ְטִריקֹוב ַלְנּדָ   הי"ד ִמּסְ

ָוןד'  ַהִהּלּוָלא ְליֹום ַמְרֶחׁשְ  תש"ד ּבְ
  

יֵקי ֵלידוֹ ִמגְּ  ּכֹולֹות ִאיׁש , רוֹ ּדוֹ  ַצּדִ  ְוָגדֹול ָהֶאׁשְ
ּתֹוָרה ֵאי, ּבַ ְכַנס. רוֹ דּ ַה  עֹל ּוִמּנֹוׂשְ ּנִ ׁשֶ ִרית ּכְ , ַלּבְ
ֵקן ר"ָהַאְדמוֹ  ָאִביו לוֹ  ֶהֱ*ִניק י ַהּזָ  ֱאִליֶמֶלךְ  ַרּבִ
ְטִריקֹוב לֶמְנּדְ  ְמַנֵחם ֵ  ֶאת, ִמּסְ ן ִיְצָחק מֹותַהׁשּ , ּדָ
ׁשֶ  אּוָלם בֶ  יֹותוֹ ְה בִּ  ָלהָח ּכְ ירוֹ  ְוָאִביו, ָחֵמׁש  ןּכְ  ִהְזּכִ
ַסְנּדֶ ֵמֲא  ְיִחיֵאל יַרבִּ  וֹ בּ ַר  ִלְפֵני א, רֶלּכְ ּטֵ י ִהְתּבַ  ָהַרּבִ

ין - ִיְצָחק: "ְוָאַמר ן, ּדִ ין - ּדָ ין ַרק. ּדִ ה"?! ּדִ  ְוִצּוָ
ם לוֹ  ְלהֹוִסיף ֵ  ֶאת ּגַ . ַרֲחִמים ְלאֹות ַיֲ*ֹקב םַהׁשּ

ִט ר ְלַאַח  ה, ָאִחיו יַרתּפְ נּות ְמקֹומוֹ ־ַ*ל ִהְתַמּנָ ַרּבָ  ּבְ
ֵרָפה רּוְלַאַח , אצָ בְ רוֹ ְט ְס אוֹ  ךְ ֶל ֶפ בְּ ׁשֶ  בנוֹ יִק  ָהֲ*ָיָרה  ׂשְ

. ְללֹוְדז' ְסמּוָכה ַלֲ*ָיָרה ָ*ַבר ָהֲ*ָיָרה־ֶאת הָת לְּ כִּ ׁשֶ 
ִנים רְלַאַח  ב, ׁשָ ָראׁשּות ְוָ*ַמד ָאִביו יִמיןלִ  ִהְתַיּצֵ  ּבְ

יַבת ְמִסירוּ  ִנֲהָלּה ", ַאֲהרֹן יתבֵּ " ְיׁשִ  ּוָמַסר ׁש ֶפ נֶ  תּבִ
ּה  עּוִרים ּבָ ִטיַרת רְלַאַח ְקבּוִעים.  ׁשִ , ו"תרצבְּ  ָאִביו ּפְ

ה ךְ  ֲ*ָדתוֹ ־ֶאת ְוִהְנִהיג ְמקֹומוֹ ־ַ*ל ִהְתַמּנָ ֶמׁשֶ  ּבְ
ע ַאְרּבַ ִנים ּכְ ֹוָאה ץרוֹ ּפְ  ַ*ד ׁשָ ה ַהׁשּ ּמָ ַ*ם. ָהֲאי+ א ּפַ  ּבָ

יר ֵאָליו ְלטֹונֹות, ָחדֶא  ָ*ׁשִ ִ ַהׁשּ דוּ  ׁשֶ י ּבוֹ  ָחׁשְ  הּוא ּכִ
ְסכּוִמים ַמס ַמֲ*ִלים דֹוִלים ּבִ אן ּגְ . רוֹ ׁשְ ָ*  קֹורְמ  ּוִמּכָ
י ִהְזִמין ָכה ֵמֲחִסיָדיו ֶאָחד ֶאת ָהַרּבִ ּזָ ָבר לֹא ׁשֶ  ִמּכְ
ּגֹוָרל י ּבַ ְלּתִ ְמׁשַ ְסכּום ַהּמֶ ׁש , ָ*צּום ּבִ ּנוּ  ּוִבּקֵ  ִמּמֶ

ְרִטיס ֶאת ְלַהֲ*ִניק ּלוֹ  ַהּגֹוָרל ּכַ יר ְלאֹותוֹ  ׁשֶ ֵדי, ָ*ׁשִ  ּכְ
ּיּוַכל רוֹ ָ*  קֹורְמ  ֶאת ְלהֹוִכיַח  ׁשֶ ּגֹוָרל תוֹ יָּ כִ זְ בִּ  ׁשְ  .ּבַ
ר הַה  ְוַכֲאׁשֶ ן ַלֲ*ׂשֹות ׁש ׁשַ ָח  ּלָ ָניו לוֹ  ָאַמר, ּכֵ ּפָ ׁשֶ  ּכְ
ע: "ְלָהִבים י, ְלךָ  ּדַ ךְ  עֹוֵמד ָאִבי ּכִ ה ּכָ  ָ*ֶליךָ  ּוְמַצּוֶ

ן ׂשֹותַלֲ*  ֵדי, ּכֵ יל ּכְ ָרֵאל ְיהּוִדי ְלַהּצִ ׂשְ ָנַתִים". ִמּיִ  ׁשְ
ְלָחָמה ץרוֹ ּפְ  ִלְפֵני א, ַהּמִ ּטֵ י ִהְתּבַ  רֹוֶאה הּוא ּכִ

ֹחִרים ֲ*ָנִנים ֲ*ֹסק ְוָחַדל ׁשְ ְצָרִכים ִמּלַ ָרִטיִּ  ּבִ . יםּפְ
ָ*הַל  בֵסַר  הּוא ֵדי, ִלְברַֹח  ַהּצָ את ּכְ א ֶאת ָלׂשֵ ָ  ַמׂשּ

  .יןִד וּ לּ ִס בְּ  ְלבֹוְראוֹ  ַנְפׁשוֹ ־ֶאת ּוָמַסר, ָצָרתוֹ בְּ  םָ* ָה 

  
ָהָאֶרץ ָׂשָפה ֶאָחת ־ַוְיִהי ָכלעל אנשי דור ַהַּפָּלָגה נאמר "

", ונחלקו חז"ל בירושלמי במה היו ּוְדָבִרים ֲאָחִדים
עים לשון, ואחר במדברים, חד אמר שהיו מדברים בש

עולם, בלשון ־אמר שהיו מדברים בלשון יחידו של
הקודש, ובעל הטורים מצא לזה רמז בתיבות ָׂשָפה ֶאָחת 

ן ַהּקֶֹדׁש. והדברים מתפרשים, ֹוׁששהן בגימטריה לְ 
שאומנם ידעו שבעים לשון, אולם את לשון הקודש הכירו 
כולם והיא היתה שפה מובנת לכולם, ולכן בלבל ה' את 
שפתם כדי שלא יוכלו להמשיך לבנות את המגדל. לשון 
הקודש היא מחוץ לשבעים לשון, וכן היה אצל יוסף 
הצדיק שפרעה ידע שבעים לשון, והוא הכיר גם את לשון 
הקודש וידע אפוא ע"א לשונות. בזוהר נאמר, שהקב"ה 

דש, ובלבל את שפת אנשי דור הפלגה ונטל מהם לשון הק
כדי שלא תסייע הלשון בידם לעשות מעשה נסים, מפני 

ל. ולמה נקראת לשון הקודש? שבלשון זה יש כוח גדו
פירשו הקדמונים, שהלשון קדושה ואין בה כינויים 
מגונים, ורבנו בחיי כתב ש'במעט שינוי לשון שיש בין 
תיבה לתיבה תלויים כמה הרי הרים'. מיוחדת היא לשון 
הקודש מכל הלשונות שבעולם, שהם אוסף מלים ללא 

וכך  וסיבה, ובני אדם הסכימו לכנותם סתם,טעם 
התפתחה השפה, לעומת לשון הקודש שבכל מלה יש 
משמעות ומהות, והיא לשונו של הקב"ה ובה ברא 

העולם. התורה הקדושה נכתבה בלשון הקודש, וגם ־את
כאשר מובאות בה תיבות שונות שעליה אמרו חז"ל שהן 
בלשונות אחרים, כגון באפריקי וכתפי ובלשון ארמית, 

בלל הקב"ה את שורשן הקדום מלשון הקודש, וכאשר 
דור הפלגה, התערבבו מלים רבות מלשון הקודש בשפות 
אחרות ונשכחו מקורן. מלשון הקודש נוצרה הארמית, 
שבה סיפר אדם הראשון כמובא במסכת סנהדרין, אולם 
במדרש מובא שבלשון הקודש דיבר, ובספר "אוצר 
הידיעות" מדייק, שבלשון הקודש 'דיבר' בענייני קדושה, 

'סיפר' בענייני חולין. גם השפה הערבית  ובלשון ארמי
  היא "ודאי לשון עברי שנשתבש מעט" כדברי הרמב"ם. 

  

ַ%ת  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות



 

 

  

  ַרְגָלּה ־נֹוַח ְלַכףָמְצָאה ַהּיֹוָנה ָמ ־ְולֹא

ְפָלִאים יםיִּ יִמ ֵמ ׁשְ  יםיִ וּ לּ גִ לְ  י ָזָכה מ+ ים ַרּבִ רוּ  ְוֶחְלָקם, ִמּוֹולֹוִז'ין ַחּיִ ּמְ ּתַ יֵדי ְלדֹורֹות רוּ בְ ָ* ָה וְ  ִהׁשְ  ּבִ
ְלִמיָדיו ְלִמיָדיו ְוַתְלִמיֵדי ּתַ ׁשּוט ִאיׁש . ּתַ וֹולֹוִז'ין ָהָיה ּפָ ָהָיה ּבְ ִנים ּוךְ שׂ ֲח  ׁשֶ ׁש וּ , ּבָ יֵמ  ִבּקֵ ים ַרּבִ ְלַמד ַחּיִ ּיִ  ׁשֶ
ָניֹות ָמתוֹ  ְלִעּלּוי ִמׁשְ ים יַרבִּ  הַנֲ*נָ . ִנׁשְ תוֹ  ַחּיִ ׁשָ ָנהּמִ בַּ  רעוּ ׁשִ  ְלַ*ְצמוֹ  ַבעָק וְ , ְלַבּקָ יֹומוֹ  יֹום רבַ ּדְ  ׁשְ  רַאַח , ּבְ
ִטיָרתוֹ  ל ּפְ הַה ־ׁשֶ ם ְלַאַחר. ּלָ ּיֵ ּסִ י: "ָאַמרוְ  ְברוֹ ִק ־ַ*ל הלָ ָ* , ְזָרִעים ֵסֶדר ִלְלֹמד ׁשֶ ָמ  ְלִעּלּוי ָלַמְדּתִ  ֶאת ךָ ְת ִנׁשְ

ׁש , ְזָרִעים ֵסֶדר ְתָרֶאה ֲאִני ּוְמַבּקֵ ּתִ ֲחלֹום ַניָפ לְ  ׁשֶ יְנַתִים". ּבַ לֹש' ֵהִכין ּבֵ ֵאלֹות ׁשָ ָהיוּ  ׁשְ יִהנֹּ  ַ*ל לוֹ  ׁשֶ , םַהּגֵ
ין ַ*ל ל ּדִ ר, ִציִצית כֹותלְ ִה ּובְ  ַמְעָלה־ׁשֶ לָּ  ְוַכֲאׁשֶ ֲחלֹומוֹ  ָהִאיׁש  הִנְתּגַ יג, ּבַ ָפָניו ִהּצִ ֵאלֹות־ֶאת ּבְ ְ  הְוַנֲ*נָ  ַהׁשּ
ךְ . ְלַהְפִליא ָידוֹ ־ַ*ל ם ֵאַרע ּכָ יבָ  ִמּתֹוְמֵכי ֶאָחד ִעם ּגַ ׁש , וֹ תְיׁשִ ּקֵ ּבִ ּנוּ  ׁשֶ ָניֹות ִלְלֹמד ִמּמֶ ָמתוֹ  ְלִעּלּוי ִמׁשְ  ,ִנׁשְ

ָ*ה ָ*ַסק ּוְבׁשָ ִלּמּוד ׁשֶ ָיה לוֹ  ְרָרהִהְתעוֹ , הנָ ׁשְ ַהּמִ  ּבְ ׁשְ ָנהִמ בְּ  ֲחמּוָרה ק+ רּוץ ָלּה  ָמָצא ְולֹא ַאַחת ׁשְ . ָהגּון ּתֵ
ַקע י ׁשָ ים ַרּבִ בֹוָתיו ַחּיִ ַמְחׁשְ ָמה ָ*ָליו ָנְפָלה ְיִגיָ*ה ּוֵמרֹב, ּבְ ְרּדֵ א ּוַבֲחלֹומוֹ , ּתַ ְזכּותוֹ  ָהִאיׁש  ֵאָליו ּבָ ּלִ  ָלַמד ׁשֶ

טַהּפְ  ֶאת לוֹ  ּוֵבֵאר, הנָ ׁשְ ַהּמִ  ֶאת ֹאֶפן ׁשָ בוּ  ַ*ד, ִנְפָלא ּבְ ְ ִהְתַיׁשּ ָבִרים ׁשֶ   . ְלֶפֶלא ִהייְ וַ , ִלּבוֹ ־ַ*ל ֵהיֵטב ַהּדְ

ה ְפָלא ַמֲ*ׂשֶ ֵאַרע מ+ ים יְלַרבִּ  ׁשֶ ְלִמיֵדי ֶאָחד ִעם ַחּיִ ר, תוֹ יבָ ׁשִ יְ  ִמּתַ יַח  ִסּפֵ ּגִ ׁשְ י ַהּמַ יַ לוֹ  הוּ ִליָּ ֵא  ַרּבִ  ןּפְ
ָ*ִמים ֵדי, רּפָ ְס ִמ  ּפְ ּנוּ  ֹמדִללְ  ּכְ ל מּוָסר ִמּמֶ ּכֵ ִהירּות ַ*ל ַהׂשְ ת ַהּזְ ְדֶרׁשֶ ָממֹון ַהּנִ  ִסּפּור ֶאת. ַהּזּוַלת ּבְ

ָבִרים י ַרּבוֹ ֵמ  ַמעׁשָ , ַהּדְ רֹויְ  ִהיְרׁש  ְצִבי ַרּבִ י םלֶ ּקֶ ִמ  א'בָ 'ּסָ ַה  חֹוְתנוֹ וְ  ַרּבוֹ ֵמ  עוֹ ָמ ׁשְ  ְוהּוא, םלֶ ּקֶ ִמ  אּדָ ּבְ  ַרּבִ
ְ ׁשֶ , ִזיו ִזיְסל ָחהְמ ׂשִ  י ַרּבוֹ ֵמ  עוֹ ָמ ׁשּ ָרֵאל ַרּבִ ְנֶטר ִיׂשְ לוֹ  ְוהּוא, ַסּלַ י ַרּבוֹ ֵמ  ִקּבְ ְנט לְנּדְ ז+  ֵסףיוֹ  ַרּבִ ּלַ ְ  ִמּסַ ׁשּ  עוֹ ָמ ׁשֶ

ַ*ְצמוֹ  י ַרּבוֹ ֵמ  ּבְ ים ַרּבִ ר. ִמּוֹולֹוִז'ין ַחּיִ רוּ  ְוַכֲאׁשֶ ַ*ם ִסּפְ ָבר־ֶאת ּפַ ְפֵני ַהּדָ י ּבִ ִריְסק ְזֵאב קִיְצָח  ַרּבִ  ּוָמנוּ , ִמּבְ
ָפָניו יֵקיְע ַמ  מֹותׁשְ  ֶאת ּבְ מּוָ*ה ּתִ ְ ר ֲאַזי, ַהׁשּ ֲאׁשֶ ַמע ּכַ ל מוֹ ׁשְ ־ֶאת ׁשָ י ׁשֶ ָרֵאל ַרּבִ ְנֶטר ִיׂשְ  ֶאת ָ*ַצר, ַסּלַ

ִרים רֹב םיָק ִס ְפ ִה וְ  ַהְמַסּפְ ׁשּות ּבְ הּוא, ִהְתַרּגְ ׁשֶ י: "אֹוֵמר ּכְ ְזבֵּ  ִמן ּבֹוְדִקין ֵאיןי כִּ , הזֶ בָּ  ִלי ּדַ   ".הלָ ּוְלַמְע  ַח ַהּמִ

ה ֲ*ׂשֶ ְלִמיֶדיָה  ֶאָחד ִעם ֵאַרע ַהּמַ ְבָחִרים ִמּתַ ל ַהּמ+ יַבת ׁשֶ דֹול ּוַמְתִמיד ֵ*ֶרךְ ־רַק יְ  רחוּ בָּ , וֹולֹוִז'ין ְיׁשִ , ּגָ
ָחָלה ַמֲחָלה ׁשֶ ה ּבְ ֵדי ְלֵביתוֹ  ׁשּובלָ  ץלַ ֱא נֶ וְ  ָקׁשָ ּמְ  ַ*ד, ָחמּור ּכֹה ָהָיה בוֹ ַמצָּ . ְלַהְחִלים ּכְ יָבה ַנֲהֵליׁשֶ  ַהְיׁשִ
ְקׁשוּ  ְיָתה תוֹ יָ* ִס נְ בִּ  ֵאָליו ְלִהְתַלּוֹות ֵמֲחֵבָריו ֵמֶאָחד ּבִ ֵדי, ַהּבַ ם. ּוְלָתְמכוֹ  ְלַסֲ*דוֹ  ּכְ ַדְרּכָ ה ּבְ ּכָ  ִנְכְנסוּ , ָהֲאר+
נַ  ְ ְנּדַ  םיִ ַהׁשּ ָרִכים קְלפ+ ְיָלה ָלנוּ  םְוׁשָ , ּדְ ּלַ ְק ׁשֶ כְּ  ,ְלָמֳחָרת. םיָ* יגִ ִמ  ְמַ*ט ְוָנחוּ  ּבַ ִית־ְלַבַ*ל םלֵּ ְלׁשַ  ׁשוּ ּבִ  ֶאת ַהּבַ
ֵמי יָנה ּדְ ה, ַהּלִ ּלָ חּור ּגִ ַפל ַהּבָ ּנָ בִמ לְ  ׁשֶ ּכָ י, ׁשְ רּוטֹות ַבעׁשֶ  לוֹ  ֲחֵסרֹות ּכִ לּוםּתַ לַ  ּפְ ֵלא ׁשְ ל. ַהּמָ  ָהֶ*ֶלם ִהְתַנּצֵ
ְפֵני ׁש , וֹ ְרחָא ְמ  ּבִ ּקֵ ם ֹובחַה ־ֶאת ַ* רֹ ְפ לִ  ְוִהְבִטיַח , ְסִליָחתוֹ ־ֶאת ּבִ ֶהְקּדֵ ל. ּבַ ָבִרים־ֶאת ָהַאְכְסַנאי ִקּבֵ  דַר ְוִנְפ , ַהּדְ
יכוּ . לֹוםׁשָ לְ  םֵמֶה  נַ  ִהְמׁשִ ְ יעוּ  ַ*ד, םָת יָ* ִס נְ בִּ  םיִ ַהׁשּ ִהּגִ יתוֹ ־לֶא , ֶחְפָצם חֹוזְמ לִ  ׁשֶ ל ּבֵ חּור־ׁשֶ  ֶטֶרם. ַהּבָ

חּור הֹוָדה, םָד ְר ּפָ ִה  ׁשֹות ַהּבָ ִהְטִריַח  ַ*ל ַלֲחֵברוֹ  ִנְרּגָ ַבע ָנַטל, ֵאָליו ְלִהְתַלּוֹות ַ*ְצמוֹ ־ֶאת ׁשֶ רּוטֹות ׁשֶ  ּפְ
ִית־ִמן ׁש  ַהּבַ ּנּו  ּוִבּקֵ ַ*ל ְלאֹותוֹ  יָבםׁשִ ְלָה ִמּמֶ ַדְרּכוֹ ַאְכַסְנָיה  ּבַ יָבה ֶאל ָרהזָ ֲח  ּבְ  ַלֲ*ׂשֹות ֶהָחֵבר ִהְבִטיַח . ַהְיׁשִ

ְדָבָר  ַדְרּכוֹ  אּוָלם, יוּכִ ח ֲחָזָרה ּבְ ּכַ ָבר ִנׁשְ ּבוֹ  ַהּדָ ם לֹא ְוַהחֹוב ִמּלִ ּלַ יְנַתִים. ׁש+ ְבָרה ּבֵ ל תוֹ לָ ֲח ַמ  ּגָ  ָהֶ*ֶלם ׁשֶ
ןַהְמ  ּיָ ת לֶא  ָהרֹוְפִאים בֵמיַט  ֶאת יקוּ ִע זְ ִה  יםגִ ָא ְד ּמ+ ַה  ְוהֹוָריו, צ+ ְפכוּ , יוֹ לְ ָח  ִמּטַ ָמעֹות ְוׁשָ ִים ּדְ ּמַ . ְלַמֲ*נוֹ  ּכַ

ִעיר ָהֶ*ֶלם קבַ ׁשָ  ֵלב תנַּ גִ ְמ לִ וְ , לוּ ִנְנֲ*  ִיםַמ ׁשָ  יֵר ֲ* ׁשַ  אּוָלם ים ַהּצָ הּוא, ַחי־ְלָכל ַחּיִ ׁשֶ ֵמיַט  ּכְ . ָיָמיו בּבְ
מּוָ*ה ְ ֲ*ִציָבה ַהׁשּ יָ*ה מֹותוֹ ־ַ*ל ַהּמַ ְמִהירּות ִהּגִ ָזק ּבִ יַבת ַהּבָ ם, וֹולֹוִז'ין ִליׁשִ ּלָ  ַ*ל ְוִהְצַטֲ*רוּ  לוּ בְּ ַא ְת ִה  ְוכ+

דֹוָלה ָהֲאֵבָדה ֶטֶרם תוֹ קוּ לְּ ּתַ ְס ִה  ֶאת וּ כּ בִ וּ  ,ַהּגְ ל ֵ*ת ּבְ חּור ׁשֶ ֶ*ְד  ,ַהּבָ   . ּוְנצּורֹות דֹולֹותגְ לִ  ָהָיה יוֹ ׁשֶ

קּוָפה ָ*ְבָרה ָ*ה, דָח ֶא  ְוַלְיָלה, ָרהצָ ְק  ּתְ ׁשָ ֶחֶרת ּבְ י ִנְכַנס, ֲחצֹות רְלַאַח  ְמא+ ים ַרּבִ יָבה ֵהיַכל ֶאל ַחּיִ  ַהְיׁשִ
ֵדי הוּ  רֶפ ֵס  ִלּטֹל ּכְ ְלׁשֶ ר ְמקֹומוֹ ־ַ*ל דמֹ ֲ* לַ  ְונֹוַתר ִנְרַ*ד ְלֶפַתע. ּכָ ּמָ ְמס+  אֹותוֹ  ֶאת ָרָאה ֵ*יָניו ְלֶנֶגד. ּכִ

ְלִמיד נִּ  ִעּלּוי ּתַ ָבר לֹא רַט ְפ ׁשֶ הּוא, עֹוָלמוֹ  תיְלבֵ  ִמּכְ ׁשֶ יםבְ כִּ  ִלְקָראתוֹ  צֹוֵ*ד ּכְ ִאּלוּ , ִחּיּותוֹ  ַחּיִ  רָ*בַ  לֹא ּכְ
ֵ  ְמֵהָרה ַ*ד. ָהעֹוָלם־ִמן ּוֵמת יַר  תִהְתַ*ׁשּ ים ּבִ ׁש , ַחּיִ מּות ֶאל ִנּגַ ָבה ָהֵאיָמה תילַ ִט ְמ  ַהּדְ ּצְ ּנִ  אלֹ ְמ בִּ  מּולוֹ  ׁשֶ

ינוֹ  לּגֹוַר  ַ*ל ְלִהְתַ*ְנֵין ֵהֵחל ַפַחדוָ  מֹוָרא ִליּובְ , לֹוםׁשָ לְ  ָידוֹ ־ֶאת חּורבָּ לַ  טיׁשִ הוֹ , קֹוָמָתּה  ָ בַּ  ּדִ  ֵהֵחל. ַמִיםׁשּ
ְלִמיד ל ֶאת ְלגֹוֵלל ַהּתַ ְלׁשְ ּתַ ר, ָהִעְנָיִנים ּותִהׁשְ י ְוִסּפֵ ָ*ְלָתה ּכִ ׁשֶ ָמתוֹ  ּכְ ַמְיָמה ִנׁשְ ָ ית ִלְפֵני הּוָבא, ַהׁשּ ין־ּבֵ  ּדִ

ל ִנים, ַמְעָלה־ׁשֶ ּיָ יו־ֶאת קּדֹ בְ לִ וְ  לקֹ ׁשְ לִ  ֵהֵחּלוּ  ְוַהּדַ ֶנֶגד יוָת וֹ יּ כ+ זְ  ֶאת ֶהֱ*ִמידוּ . ַמֲ*ׂשָ ה־ְוַ*ל, חֹובֹוָתיו ּכְ  ְנַקּלָ
ֵרר ְמָחה הְלַמְרבֵּ  ִהְתּבָ ִ י, ַהׂשּ ף ּכִ יָבה ינֵ יָּ צ+ ְמ ִמ וּ  ָהָיה ָחׁשּוב ֶ*ֶלם ןכֵּ ׁשֶ , כּותזְ לִ  נֹוָטה ַהּכַ ָהיוּ  ַאף־ְוַ*ל. ַהְיׁשִ  ׁשֶ

י, "יםְמַ*ּטִ  ָטִאיםֲח  ּמוֹ ִע  יק ֵאין ָאָדם ּכִ ָאֶרץ ַצּדִ ר ּבָ ה ֲאׁשֶ ָבר", ֶיֱחָטא ְולֹא ּטֹוב־ַיֲ*ׂשֶ  לוֹ  רוּ ּפְ כַּ ְת ִה  ּכְ
ים ֲ*ׂשִ ֵבָדה תוֹ לָ ֲח ַמ בְּ  ַהּמַ דֹוִלים יוָר וּ ּס יִ בְ וּ  ַהּכְ ינוֹ  קַס ְפ נִ וְ , ַהּגְ י ִלְהיֹות ּדִ ן ִמּיֹוְרׁשֵ א. ֵ*ֶדן־ּגַ ַה  ֶאּלָ ּבְ יעוֹ ׁשֶ  ּגִ

ן ֵריֲ* ׁשַ לְ  ב, ֵ*ֶדן־ּגַ ָטן ִהְתַיּצֵ ָ ַדְרּכוֹ  ַהׂשּ ֶאֶבן ּבְ ּנוּ  ּוָמַנע, ףגֶ נֶ  ּכְ ִניָסה־ֶאת ִמּמֶ זֵ  ֹוןֲ*  ָ*ֶליךָ  רֹוֵבץ. "ַהּכְ  ןַ* ָט ", לּגָ
ָטן ָ יר, ַהׂשּ ל ַהחֹוב־ֶאת ְוִהְזּכִ רּוטֹות ַבעׁשֶ  ׁשֶ חּור ַהּפְ ַהּבָ ב נֹוַתר ׁשֶ ַדְרּכוֹ  ָלן ֶאְצלוֹ  ,ָהַאְכַסְנָיה ְלַבַ*ל ַחּיָ  ּבְ

יָבה ְיָתה ֵמַהְיׁשִ ָ לַ . ַהּבַ ה ְואׁשּ חּור ִנּסָ ק ַהּבָ י ,ְלִהְצַטּדֵ רּוטֹות־ֶאת ֶהֱ*ִביר הּוא ּכִ ׁש  ֵברוֹ ַלֲח  ַהּפְ ּנוּ  ּוִבּקֵ  ִמּמֶ
ה ,וּ נָטֲ*  ַהְמַקְטְרִגים־ַאךְ , ַהחֹוב־ֶאת םלֵּ ְלׁשַ  ַמֲ*ׂשֶ ּלְ ל לֹא ׁשֶ ָבר ַאף־ְוַ*ל, חֹובוֹ ־ֶאת ָהִאיׁש  ִקּבֵ ַהּדָ  ָנַבע ׁשֶ

ֵני ל תוֹ נוּ לָ ׁשְ ַר  ִמּפְ ל חֹוָבתוֹ לְ  ַהחֹוב עֹוֵמד, ֶהָחֵבר ׁשֶ נֹוַח ־ׁשֶ ְחַלט". ַהּמָ ֵבית ה+ ין־ּבְ ךְ ", ַמְעָלה־לׁשֶ  ּדִ ר ּכָ  ִסּפֵ
חּור ים יְלַרבִּ  ַהּבָ י, "ַחּיִ ֶת  ּכִ ּנָ ֶחֶדת ׁשּותְר  ִלי־ןּתִ ָאָדם ָהעֹוָלם־ֶאל ָלֶרֶדת ְמי+ ל, ַחי ּכְ ּדֵ ּתַ ֶאת  קלֵּ ְלַס  ּוְלִהׁשְ
ה. ַהחֹוב ׁש  ְוַ*ּתָ ר ֲאִני ְמַבּקֵ לַֹח  ִמּמַ רּוטֹות ַבעׁשֶ  ֶאת ִלׁשְ נִּ  ֵדיכְּ , ָהַאְכַסְנָיה ְלַבַ*ל ַהּפְ  ָלבֹוא ּתּוַכל יִת ָמ ׁשְ ׁשֶ

י ּוְבעֹוד". ּה נָ וּ ּק ִת לְ  ים ַרּבִ ֲחֶזה מּול־לֶא  םִנְפָ*  עֹוֵמד ַחּיִ ֵמיִמי ַהּמַ ְ ה ַהׁשּ ּלָ ִהְתּגַ חּור ֶנֱ*ַלם, ְלֵ*יָניו ׁשֶ  אלֹ כְּ  ַהּבָ
ד. ָהָיה ה ֵנץָה  ִעם ִמּיָ י ִמֵהר, ַהַחּמָ ים ַרּבִ חוּ ־ֶאת ְלָפָניו ןּמֵ זַ לְ  ַחּיִ ה רַהּבָ ִהְתַלּוָ נֹוַח  ָלֶ*ֶלם ׁשֶ  ּוְלַאַחר, ַהּמָ
ֲח  ָרֵטי ַ*ל רוֹ ָק ׁשֶ ה ּפְ ֲ*ׂשֶ ֵרר, ַהּמַ י ִהְתּבָ ׁש  ָאְמָנם ּכִ ּקֵ א, חֹובוֹ ־ֶאת םלֵּ ְלׁשַ  ֲחֵברוֹ  ְיֵדי־ַ*ל ִהְתּבַ ֲחַמת ֶאּלָ ּמֵ  ׁשֶ

כּום ֱהיֹות עּוט ַהּסְ ח, ֵ*ֶרךְ ־ַוֲחַסר ּפָ ּכַ ָבר ִנׁשְ ּבוֹ  ַהּדָ ל ּוְלַאַחר, ֶהָחֵבר ּהַ ִהְתַמְהֵמ  לֹא ַ*םַהּפַ . ִמּלִ ּלֵ ִהְתּפַ  ָיָצא ׁשֶ
ֵדי, ְלַדְרּכוֹ  ח ַהחֹוב ֶאת םלֵּ ְלׁשַ  ּכְ ּכָ ׁשְ ָמתוֹ ־ֶאת ּוְלָהִביא, ַהּנִ ל ִנׁשְ ֵלם ּה נָ וּ ּק ּתִ ־לֶא  רוֹ בֵ ֲח ־ׁשֶ ָ �      .ַהׁשּ

  
 
 

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

ּלֹא ַ�םַט  - 'וֹ ְוג ַח נֹ ־ֶאת ֱאלִֹקים ְזּכֹריִּ ַו  יק ׁשֶ  וֹ ִזְכרֹונ ִהְסּפִ
ל ל תְוֵא  לֹוַמר ְוהֹוִסיף ַח נֹ ־ׁשֶ ה־ּכָ י אּוַלי. ַהַחּיָ  ְלהֹוִדיַ�  ּכִ
א ם ּבָ י ,ּגַ ה ְלַצד ּכִ ֵהָמה ַהַחּיָ ר ְוַהּבְ יק ְלַבד ִאּתוֹ  ֲאׁשֶ  ַיְסּפִ

ָבִרים ּוֵפרּוׁש  ,רּכֹ זְ ִל  ֶדֶרךְ  ַהּדְ   :זוֹ ־ַאף זוֹ ־לֹא ּבְ
ֶרךְ  ֶזה־ַ�ל ִיְרֶצה עֹוד ם, ַח נֹ ־ֶאת יםֱאלִֹק  ְזּכֹריִּ ַו . ַהּדֶ  ָזַכר ּגַ
ל ר ְוָהֹעל ַהּטַֹרח־ּכָ ֵהָמה ָ�ָליו ֲאׁשֶ ה ֵמַהּבְ ר 'וֹ גוְ  ְוַהַחּיָ  ֲאׁשֶ

ָבה ִאּתוֹ  ּתֵ ם. ָ�ָליו ְוָחַמל ּבַ ַלל ֶזהבָּ  ּגַ  ָרהּצָ ַל  ֶרֶמז ּכָ
ּמְ  ר ֵמֲאִרי ַח ְלנֹ  וּ אּת ַצ ׁשֶ יׁשוֹ  ֲאׁשֶ ן ִהּכִ ּכֵ  ְלרֹב ָבהּתֵ בַּ  ְוִנְסּתַ

ם. ְוכּו' תוֹ ּדָ ְר ִט  ּתֹוֶסֶפת  ִנְמֵצאָת , ָלתוֹ ֲח ַמ ְל  ְרפּוָאה ְמִניַ�ת ּגַ
י אֹוֵמר רֹון רִעּקַ  ּכִ ּכָ   :ַח נֹ ְל  הּוא ַהּזִ

�  
י ְלהֹוִדיַ�  ִהיא ָנהוָּ ַהּכַ  - 'וֹ ְוג רּוַח  ֱאלִֹקים ֲ%בֹריַּ ַו  ה ה' ּכִ  ִצּוָ

ִים־ַ�ל ר ַהּמַ ּבֵ ר ְלִהְתּגַ ֲאׁשֶ ה ּכַ ת ֲ�ֵליֶהם ִצּוָ ׁשֶ ׁשֵ  ְיֵמי ּבְ
ֵר  יתּבְ ְרצוּ  אׁשִ ִים ִיׁשְ מוֹ , ַהּמַ ה ֵכן־ּכְ אן ָלֶהם ִצּוָ  ִלְנהֹג ּכָ

ְמָצא ֶזהָל וְ , ִתְגּבֶֹרתבְּ  ַאַח  ּתִ ְמָח  רׁשֶ ּנִ לה ׁשֶ  ָאַמר ַהְיקּום־ּכָ
תּוב רוּ יִּ ַו  ַהּכָ ִים ְגּבְ י ,ךְ צֶֹר  ְללֹא ְוהּוא 'ְוגוֹ  ַהּמַ ָבר ּכִ  הִנְמָח  ּכְ

ְלֵמ  ֲאִפּלוּ  ְבָרִאי יּגָ �ם, םַהּנִַ י הּוא ְוַהּטַ ִים ּכִ �סּוִקים ָהיוּ  ַהּמֲַ 
ִמְצָוָתם ר ּבְ ַזר ֲאׁשֶ ָרׁשֹות ש.רֹ ְד ִל  ָלֶהם ְוֵאין ה' ֲ�ֵליֶהם ּגָ  ּדְ

ְגּבֶֹרת ֹנַ� ְמ ִל  ְמָח  רַאַח  ַהּתִ ּנִ ל הׁשֶ ַכר ַ�ד ַהְיקּום־ּכָ ּזָ  ה' ׁשֶ
ה ְוָאז ,ַח נֹ ְל   אֹוְמרוֹ  ְוהּוא ,םּתָ ְר בָּ גְ ּתִ ִמ  ָנִחים ִלְהיֹות ִיםּמַ ַל  ִצּוָ
קוּ  ְוַרֲחִמים ֶחֶסד רּוַח  ֱאלִֹקים ֲ%בֹריַּ ַו  ִים רֹותבוּ גְּ  ְוִנְמּתְ , ַהּמַ

ּתִ  ְוהּוא אַמ  ְוָנחוּ  - ִיםַהּמָ  וּ ּכ ׁשֹ יָּ וַ  ְנְקלֹוסא/  םגֵּ ְר ׁשֶ ּלֹא ,ּיָ  ׁשֶ
רוּ  ּבְ   :עֹוד ִהְתּגַ

�  
ְכרוּ  ּסָ תּוב זַמ ָר  - 'וֹ ְוג תנֹ יְ ְע ַמ  ַוּיִ ֶרְך  ַהּכָ ִמיםַהגְּ  ּדֶ  ׁשָ

י ,םּתָ ְר בָּ גְ ִת וְ  ִים ּכִ ַהּמַ ׁשֶ ה יֹוְרִדים ּכְ ֶהְכֵרַח  ְלַמּטָ ִים ּבְ  ַהּמַ
ְחּתֹוִנים ם עֹוִלים ַהּתַ ֶנְגּדָ לֹא ֶזה ִיְמָצא ְולֹא ּכְ  ְוהּוא ,ֶזה ּבְ

ָאַמר תּוב ׁשֶ ְכרוּ  ַהּכָ ּסָ ֵלא 'ְוגוֹ  ַוּיִ ּכָ ם ַוּיִ ׁשֶ י, ַהּגֶ ֵני ֵמ  ּכִ  ימֹותׁשְ
ּמְ  ֵאּלוּ  יםְמׁשַ ֶאָחד ׁשִ ִדְבֵריֶהם הּוא ְוֵכן, ּכְ ה ֵאין ל"זַ  ּבְ  ִטּפָ

א ִמְלַמְעָלה יֹוֶרֶדת ן ִאם ֶאּלָ יִ  ּכֵ ּה  עֹוִלים םִטּפַ ֶנְגּדָ  ּכְ
ַמ  הִמּלְ   :ְוכּו' ּטָ

�  

  
  

בז' במרחשון תרל"ט, הגיעו המתיישבים הראשונים 
"פתח תקווה", המושבה הראשונה שהוקמה בידי ל

, והפכה להיות עיר ואם בישראליהודי ירושלים, 
. בירושלים היתה באותה והחלו לעבד את אדמותיה

תקופה מצוקת דיור, ובהשראתם של רבני העיר, 
" בראשות רבי נוסדה חברת "מחזירי עטרה ליושנה

רל"ח מייסדיה רכשו בשנת ת עקיבא יוסף שלזינגר.
שם היישוב את אדמת הכפר הערבי אומלבס, ואת 

ְּכָרֶמיָה ־ְוָנַתִּתי ָלּה ֶאתבהושע " פי הפסוק־על וקבע
ם ְוֶאת ָּמה ִּכיֵמי ־ִמּׁשָ ֵעֶמק ָעכֹור ְלֶפַתח ִּתְקָוה ְוָעְנָתה ּׁשָ

", בו נרמז על ִמְצָרִים־ְנעּוֶריָה ּוְכיֹום ֲעָתּה ֵמֶאֶרץ
חידוש היישוב והפרחת השממה. אדמות הנחלה 

, מבריסק שם רבי יהושע לייב דיסקין־נרשמו על
 ופי־ם בתחילה לשמש כסוכן החברה ועלשהסכי

יישק היישוב, אולם לאחר שראה כי משכילי 
ירושלים החלו לפזול עין אל הנחלה, פרש ממשרתו 
וצפה את חורבנה הרוחני. המתיישבים הראשונים 
סבלו מקשיים ותלאות, והמושבה ננטשה לאחר 
כשלוש שנים, והתחדשה בשנת תרמ"ג. כעבור 

, התעורר פולמוס מספר שנים, בשנת תרמ"ט
השמיטה הנודע, ורבני ירושלים יצאו נגד מתן היתר 

  היו שצידדו להיתר.אך מכירת הקרקעות לנוכריים, 
�  

יעקב בהיותו ־בי' במרחשון שנת ב'שכ"א, נפטר גד בן
בן קכ"ג שנה, ובו ביום גם נולד. השם גד משמעותו 
מזל, כמו שאמרה אמו 'בא גד' בא המזל. השם גד 

" ַהֹעְרִכים ַלַּגד ֻׁשְלָחןישעיהו בפסוק "מוזכר בספר 
זרה, ויש שאמרו בדרך דרוש, ־כשם של עבודה

שלכן נכתב "בגד" בשמו של גד בתיבה אחת, כדי 
זרה. בספר הישר מובא, ־שלא להזכיר שם עבודה

שגד נקבר ברומיא שבעבר הירדן המזרחי והיא 
כנראה ראמות בגלעד, ואין מקור מבוסס לזיהוי 

  במסגד מוסלמי בעיר ַסְלט שבירדן. הקבר כיום 
  

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ
 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

 
ְרַסם בּ "ַס ְר ּתַ ת נַ ׁשְ בִּ  ִעּתֹון ּפ+ ִפיָרה" ּבְ ה", ַהּצְ ֵאַרע ַמֲ*ׂשֶ ִליָטא ְסלֹוִנים ֵמָהִעיר ְיהּוִדי רֹוֵכל ִעם ׁשֶ ּבְ  תוֹ גוּ ֲה נַ ְת ִה בְּ ׁשֶ , ׁשֶ
רבְּ  ָממֹון ּוִבְזִהירּותוֹ  יֹש'ֶ ַרם, ַהּזּוַלת ּבְ יםבָּ  ַמִיםׁשָ  םׁשֵ  ְלִקּדּוׁש  ּגָ ַ*ל ֵמָהָאִציל ָרַכׁש  ֶזה ְיהּוִדי. ַרּבִ ה ּבַ ּזָ ֵאזֹור ָהֲאח+ ּבְ  ׁשֶ

ִרי, ְמגּוָריו מֹונֶ  םֶ*ׂשְ רֹות הּוׁשְ ּכָ ל ּכִ ַבׁש  ׁשֶ ְמִחיר, ּדְ ה ּבִ ָ ר־ְלָכל יםלִ בָּ ר+  ֲחִמׁשּ ּכָ בֹוא. ּכִ  ֶאת ַקלׁשָ , ְלֵביתוֹ  ַהּסֹוֵחר ּבְ
ַבׁש  ָנה ַהּדְ ּקָ ה, ׁשֶ ֵרר ְוִהּנֵ י, ִהְתּבָ ָקל ּכִ ׁשְ ָלִלי ַהּמִ ים הּוא ַהּכְ לֹש'ִ מֹונֶ  ׁשְ רֹות הּוׁשְ ּכָ ַהְינוּ , ּכִ כָּ  רׂשֶ ֶ*  ּדְ  ַ*ל תפוֹ ְד עוֹ  רֹותּכִ

ִחיר ם ַהּמְ ּלֵ ִ ׁשּ ב. ׁשֶ ד ַהּסֹוֵחר ׁשָ ב, יוָת בוֹ ּקְ ִע ־ַ*ל ִמּיָ ְכִרי ָהָאִציל ִלְפֵני ִהְתַיּצֵ ר ַהּנָ י לוֹ  ְוִסּפֵ ָטעּות ּכִ  רׂשֶ ֶ*  לוֹ  ָנַתן ּבְ
רֹות ּכָ ד, נֹוָספֹות ּכִ ים לוֹ  טיׁשִ הוֹ  ּוִמּיָ ִ ְדֵמיֶהן יםלִ בָּ ר+  ֲחִמׁשּ ּתֹוֵמ . ּבִ ל רוֹ ׁשְ יָּ ִמ  ָהָאִציל םִהׁשְ  ְוָאַמר, הּוִדיַהיְּ  ׁשֶ

ֲ*לּות ִהְתּפַ ה: "ּבְ י, ִלילֲ* בַּ  ֲאִני רֹוֶאה ַ*ּתָ ָ לַ  ַאךְ  ּכִ הּוִדים ֹוְנֵאישׂ  ְיַבְקׁשוּ  ְואׁשּ  יֶכםלֵ ֲ*  עׁשַ ֶר  ַוֲ*ִלילֹות ּתֹוֲאנֹות ַהּיְ
י, םכֶ יְצ ִמ ׁשְ ַה ְל וּ  םכֶ ְת וֹ זּ בַ לְ  ו, אֹוֲהִבים םַאּתֶ  קְועֹש'ֶ  הָמ ְר ִמ  ַאךְ  ּכִ י ֲאִני רֹוֶאה ְוַ*ְכׁשָ י ּכִ ם ֱאֶמת ַאְנׁשֵ זֵ  ּוְרחֹוִקים ַאּתֶ  לִמּגָ
קוָ  יךְ ". עֹש'ֶ ִלי בוֹ ַמּצָ ־ַ*ל ָהרֹוֵכל ֶאת ֹקרַלְח  ָהָאִציל ִהְמׁשִ ְלּכָ הְוַה , ַהּכַ ר ּלָ י לוֹ  ִסּפֵ ַמֲ*ַמ  בוֹ ַמּצָ  ּכִ ינֹוִני דּבְ  הּוא ַאךְ , ּבֵ

ֵמ  ֶחְלקוֹ  ַח ׂשָ ֵאין ַאף־ַ*ל ּבְ יָרה לוֹ  ׁשֶ ֶ ִמ  ּדִ ךְ  ִאם". וֹ לּ ׁשּ ד ָהָאִציל ָאַמר", ּכָ ה, "ִמּיָ ֲ*בּוְר  תרֹ כְ ִל  ֲאַצּוֶ י ֵ*ִצים ךָ ּבַ  ַהּצֶֹרךְ  ּדֵ
ַ*ר ֵדי, יִת לוּ ֲ* בַ בְּ ׁשֶ  ֵמַהּיַ ּתּוַכל ּכְ יָרה יתבֵּ  ְלַ*ְצְמךָ  ִלְבנֹות ׁשֶ ְצָטֵרךְ  ְולֹא, ָיַדִים בְרַח  ּדִ  ּוְלַהֲחִליף ָנהׁשָ  יִמּדֵ ִלְנּדֹד  ּתִ

יָרה ִכירּות ּדִ ׂשְ ן רְלַאַח ". ּבִ ים ֶאת ָהָאִציל לוֹ  טיׁשִ הוֹ  ִמּכֵ ִ ָהרֹוֵכל יםלִ בָּ ר+ ָה  ֲחִמׁשּ ם ׁשֶ ּלֵ רֹות ַ*ל וֹ ל ׁשִ ּכְ ַבׁש  ּכִ  ַהּדְ
עֹות ֶאת: "ְוָאַמר, תפוֹ ְד עוֹ ָה  לוּ  ַהּמָ י ַהּלָ ַתּתָ ּלִ ּנָ ָנה ְלךָ  ַמֲחִזיר ִהְנִני, ׁשֶ ַמּתָ יָון. ךָ ֶר ׁשְ יָ  ַ*ל הֹוָקָרה ְלאֹות מּוָרהגְּ  ּבְ  ּוִמּכֵ

ַהּיֹום ם ָ*ִתיד ׁשֶ ֵביִתי ְלִהְתַקּיֵ ה ּבְ ּתֶ דֹול ִמׁשְ ְזָמִנים ֵאָליו, ּגָ ּזֹות ּוַבֲ*ֵלי ָהֲאִציִלים מ+ ִביָבה ָהֲאח+ ּסְ ּבַ ׁש , ׁשֶ  יגצִּ ַה ְל  ֲאַבּקֵ
ְפֵניֶהם אֹוְתךָ  ת ַ*ל ָלֶהם רּפֵ ּוְלַס  ּבִ ךָ  רַהּיֹש'ֶ  ִמּדַ ּבְ ֶסף ְוַ*ל ׁשֶ ֶה  ַהּנֹוָסף ַהּכֶ ֵדי, ִלי ּתָ ְר זַ ֱח ׁשֶ ם ּכְ ּלָ ּכ+ , ְוַיֲאִמינוּ  ִיְראוּ  ׁשֶ

הּוִדיםׁשֶ  ים ֵהם ַהּיְ ִנים ֲאָנׁשִ ִרים ּכֵ ְ לַ  ְלַהֲאִמין יֹוִסיפוּ  ְולֹא ,ִויׁשָ כִ  ַהּמֹוִפיִעים ָקִריםׁשּ   ". יםיִּ יִמ יׁשֵ ִט נְ ַא ָה  ָהֵ*ת יבֵ ְת ּבְ
�  

י ָר  ַרּבִ ְנֶטר ֵאלִיׂשְ ַ*ם ַח ִהְתָאֵר , ַסּלַ קוֹ  ּפַ בֵ  ָנהבְ ּבְ ְלִמידוֹ  תיּבְ י ּתַ ִלי ַרּבִ ּבֶֹקר. גְר בֶּ ְר בֶּ יְל זִ  ַנְפּתָ י ֶאת ָרָאה, ּבַ ִלי ַרּבִ  ַנְפּתָ
ים ּכִ ֶרךְ  ְועֹוֵבר קּום ַמׁשְ ל ַחְדָרם ּדֶ ֵכָניו־ׁשֶ ֲ*ַדִין, ׁשְ אֹוָתּה  וּ נָיׁשְ  ׁשֶ ָ*ה ּבְ ֵדי, ׁשָ יַ*  ּכְ ִים ִביתָח  לֶא  ְלַהּגִ ם, ַהּמַ  ְנִטיַלת ְלׁשֵ

ל ָיַדִים ֲחִרית־ׁשֶ ַ*ר. ׁשַ י ּבוֹ  ּגָ ָרֵאל ַרּבִ הוּ ־ַ*ל ִיׂשְ ִניַמתלו  ְוָאַמר, ַמֲ*ׂשֵ א ֵאיָנּה  ָיַדִים ְנִטיַלת ֲהֵרי: "ּתֹוָכָחה ּבְ  ֶאּלָ
ָנןִמּדְ  ָנָתם תַל זֵ גְּ  ְוִאּלוּ , ַרּבָ ל ׁשְ    ".ָתאַריְ אוֹ ּדְ ִמ  ִהיא ֲאֵחִרים ׁשֶ
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ל ְזִהירּותוֹ  ַכְסּפֵ  ֹוקִמּנֹוְבַהְרדּ  'ָבאּסָ 'ַה  ׁשֶ ִנים. ְלַהְפִליא ָהְיָתה תוֹ יבָ ׁשִ יְ  יּבְ רּוָטה ַאף ָנַטל לֹא ֹותבּ ַר  ׁשָ ת ּפְ ּפַ  ִמּק+
יָבה יתוֹ  תלַ כָּ ְל כַ ְל  ַהְיׁשִ ק, ּבֵ ּפֵ ֶלֶחם ְוִהְסּתַ ֶ  הִמּמַ  ַצר ּבְ ָרהִהׂשְ ׁשּ ּכְ ּתוֹ  ּתַ ִהגִּ ַרק . ִאׁשְ ׁשֶ  ִנְכַנע, ֶנֶפׁש ־ַ*ד ַמִים יעוּ ּכְ

דֹוִלים ְלַהְפָצַרת ּכֶֹרת ְוָנַטל ּגְ ַ*ם. ְזעּוָמה ַמׂשְ ה ּפַ ּלָ י ְלַתְלִמידוֹ  ּגִ ִעים ֶזה: "ְוָאַמר יקנִ ְד וּ בּ  דוִ ּדָ  ַרּבִ ָנה ַאְרּבָ עֹוֵסק ׁשָ  ׁשֶ
ִיּסּוד ֲאִני יבֹות ּבְ י לֹא יַמ יָּ ִמ וּ , ְיׁשִ ְזּתִ ְזּבַ ר ַאף ּבִ ת תטוֹ וּ רּפְ  ֶ*ׂשֶ ה ּכֹוס ִלְקִנּיַ ַאַחת ּתֵ ְסָ*דֹות ּבְ ַתֲחַנת ַהּמִ ֵ*ת תבֶ כֶּ ַר ָה  ּבְ  ּבְ

יבֹות ְלַמַ*ן יַת יעוֹ ִס נְ  ִגיָ*ה ׁש ֵמֲחׁשַ , ַהְיׁשִ ל מֹוןָמ בְּ  ּפְ ים־ׁשֶ ַ*ם". ַרּבִ ה ּפַ ְקׁשָ ּתוֹ  ּבִ ּנוּ  ּבִ ּתֶ , ִמּמֶ ּיִ  ָמעֹות ְמַ*ט ָלּה  ןׁשֶ
ָהיוּ  ת ְלָפָניו ׁשֶ ַ*ר. ְמָלהׂשִ  ִלְרִכיׁשַ ּה  ּגָ ְסּפֵ  ֶזה ֲהֵרי: "ְוָאַמר ָאִביָה  ּבָ ל ִצּבּור יּכַ יָבה־ׁשֶ יר ְוֵאיךְ , ַהְיׁשִ  ְלַ*ְצִמי ַאּתִ

ׁש  ּמֵ ּתַ ֶכֶסף ְלִהׁשְ ָרִטיִּ  ִלְצָרִכים ֶזה ּבְ ַ*ְצֵמ  ּתְ ַא  ְלִכי, ךְ ַנְפׁשֵ ־ֶאת ֵיׁש  ִאם?! יםּפְ יָבהַליְ  ךְ ּבְ ְצִחי, ׁשִ ְפָסה־ֶאת ּפִ  יִאיהֹוצִ  ,ַהּק+
ךְ ־תָלְך ֶא  יּוְקנִ  ָמעֹות ׁשֵ ּקָ   "...ְמב+
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ַ*ם ן ּפַ ּמֵ יַבת ֶאָחד ָאָדם ִהְזּדַ ֶפַתח ה'זֶ ְמ לוֹ  ִליׁשִ ּבְ ְקָוה־ׁשֶ ת ּוְבֶ*ֶרב, ּתִ ּבָ א ׁשַ ה ֶאל ּבָ ּנֶ יָבה חִמְטבַּ  ַ*ל ַהְממ+ ׁש , ַהְיׁשִ  ּוִבּקֵ

ּדֹות ֶאת םׁשָ  ִלְסעֹד ׁשּותְר  ת ְס*+ ּבָ ַ הַהְממ+  ָהַלךְ . ַהׁשּ ׁש  ּנֶ ל ְרׁשּותוֹ ־ֶאת ְלַבּקֵ יָבה רֹאׁש  ׁשֶ י, ַהְיׁשִ  לכְ יִמ  ְיִחיֵאל ַרּבִ
הַה  ןכֵּ ׁשֶ , ןדוֹ ְר וֹ גּ  ְלִמיֵדי ַ*ל ִנְמֶנה ֵאינוֹ  ּלָ יָבה ּתַ ד ָאַמר הּואוְ , ַהְיׁשִ ִתיב ֲהלֹא: "ִמּיָ ְעָיה ּכְ יׁשַ 'ֲהלֹוא ָפרֹס ָלָרֵ*ב  ּבִ

ן־ְוִאם, ַלְחֶמָך' ְקַלע ְיהּוִדי ַהֲאִכיללְ  ִהיא הוָ ְצ ִמ  ּכֵ ּנִ קֹום ֶאל ׁשֶ ֵדי ֹוךְ ּת ַאְך ", ַהּמָ ּבּור־ּכְ הּמְ לַ  ְוָאַמר הֹוִסיף, ּדִ ּנֶ א: "מ+ , ָאּנָ
טּובְ  לֵא הוֹ  מֹוָצֵאי ְלֵביִתי רסוּ לָ  ךָ ּבְ ת ּבְ ּבָ ָלה ַאֲחֵרי ׁשַ נֶּ ". ַהַהְבּדָ ְעּתוֹ ־ַ*ל ֶהֱ*ָלה לֹא הַהְממ+ ּנוּ  רֹוֶצה ָמה ּדַ  רֹאׁש  ִמּמֶ
יָבהַה  ְכַנס אּוָלם, ְיׁשִ ּנִ ׁשֶ ת ְלַאַחר ֵאָליו ּכְ ּבָ ַ ְפּתַ , ַהׁשּ ל עה+ ּנוּ  ְלַקּבֵ ַט  ִמּמֶ ֶסף רׁשְ ְדֵמי ּכֶ ל ֲארּוחֹוָתיו ּכִ , ַח ֵר וֹ ָהא ׁשֶ

ִהְפִטירוֹ  י אּוָלם, ָרֵ*ב ְיהּוִדי ְלַהֲאִכיל ָאְמָנם נוּ ֵת בָ חוֹ : "ּבְ ָ*ִלים ֵאיֶנּנִ יָבה ְרכּוׁש  ַ*ל ַהּבְ  זֹאת םּלֵ ְלׁשַ  ילַ ָ* וְ , ַהְיׁשִ
י ְסּפִ ָרִטי ִמּכַ   "...ַהּפְ
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יֹום ְמנַ  ח' ּבְ ל תוֹ קוּ לְּ ּתַ ְס ִה  יֹום, ח"תרנ ָאב־םֵח ּבִ יחוּ , םֶל ּקֶ ִמ  א'בָ 'ּסָ ַה  ׁשֶ ֵדי ְמִניָפה ְלָפָניו ִהּנִ  םַהחֹ ־ִמן ְמַ*ט ְלָהִפיג ּכְ

ַרר ָ ׂשּ ְברוּ  יוָר וּ ּס יִ . ֶחֶדרבַּ  ׁשֶ  ְוַלְמרֹות, ָלֶרַגע ֵמֶרַגע ּגָ
ִסיָסתוֹ  ּגְ ָבר ׁשֶ הֵח ֵה  ּכְ ץ, ּלָ ֵאִרית ִהְתַאּמֵ ׁשְ  ּכֹחֹוָתיו ּבִ

ְמִתינּות ְוֵהִסיר ה ּוִבְזִהירּות ּבִ דֹוָלה ַרּבָ  ִניָפהַהּמְ ־ֶאת ּגְ
ַ*ל ֵרר. רֹאׁשוֹ  ׁשֶ י, ִהְתּבָ ִניָפה ּכִ אוּ  ָהְיָתה ַהּמְ  ָלהׁשְ

ָבא' וְ  ׁש ַה'ּסָ אֵאפֹוא,  ָחׁשַ ּמָ בֵ  ׁשֶ ָ ׁשּ ִטיָרתוֹ ־ִעם רּתִ , ּפְ
ִטיָרתוֹ  רְלַאַח  לזֵ גָ בְּ  לׁשֵ כָּ יִּ ׁשֶ  ְוִנְמָצא ָידוֹ  ַיֲ*ֶלה ְולֹא ּפְ  ּבְ

 םיִא ּתָ ִמׁשְ  ָ*ְמדוּ  ַהּסֹוְבִבים לכָּ . תוָּ *+ ַהְמ ־ֶאת ןּקֵ ְלַת 
ים ּכֹחֹוָתיו ֵמעֶֹצם יַצדא', בָ 'ּסָ ל ַה ׁשֶ  ָהרּוָחִנּיִ ץ ּכֵ  ִהְתַאּמֵ

ִטיָר  ִלְפֵני רָקצָ  ְזַמן ֵדי ,תוֹ ּפְ ּלֹא ּכְ  ְלִקְלקּול ִלְגרֹם ׁשֶ
ְרכּוׁש    . ַהּזּוַלת ּבִ

�  
ֵני יֵניֶהם, ְיהּוִדים ׁשְ ּבֵ ע ׁשֶ ּלַ י ִסְכסּוךְ  ִהְתּגַ ְסּפִ אוּ , ּכַ  ּבָ

ן ּיֵ ְפֵני ְלִהְתּדַ י ּבִ  ִאיׁש  ַ*ל ָהֶאָחד ָטַ*ן. ִמּמּוׁש  ְיִחיֵאל ַרּבִ
י, ִריבוֹ  הַה  ּכִ  ְוָגַרםְוַתְחּבּוָלה,  ָיהנּונְ ְק בִּ  ָ*ָליו ִריםֱ* ֶה  ּלָ

י ֶזקנֶ  לוֹ  ְסּפִ ַמע. ּכַ ֵני נֹותֲ* ַט  ֶאת ָהַרב ׁשָ ָדִדים ׁשְ , ַהּצְ
טוֹ ־ֶאת ָחַרץ ּוְלַבּסֹוף ּפָ י ִמׁשְ ְקֶרה בְלַחיֵּ  ֵאין ּכִ ּמִ  ֶזה ּבַ

ְתבָּ  ֶאת א ָ*ָליוַלּתֹוֵבַ*  לוֹ  ְוֵאין, ָממֹון םלֵּ ְלׁשַ  עַהּנִ  ֶאּלָ
ְרֹעֶמת ְלַבד ּתַ ּמֹוִפיַ*  ִפיכְּ , ּבִ ָ*ִמים ׁשֶ ֲהָלָכה ֹותבּ ַר  ּפְ . ּבַ

ַמע ְתבָּ  ׁשָ ִזְלזּול ְוָאַמר, קָס ַהּפְ ־ֶאת עַהּנִ ן־ִאם: "ּבְ  ָמה ,ּכֵ
ְתַר ? ָ*ַלי תּפַ כְ ִא  ּיִ ַ*ל ילַ ָ*  ֵ*םׁשֶ ינִ ־ּבַ ה יּדִ ּמָ ְרֶצה ּכַ ּיִ ". ׁשֶ

יט י ּבוֹ  ִהּבִ ּמִ  ָיַדְעּתָ  לֹא ְוִכי: "ּבוֹ  ְוָגַ*ר ֹוָכָחהתבְּ  ְיִחיֵאל ַרּבִ  ַרק אֲהלֹ ? ְיהּוִדי ׁשּום ַ*ל ְלִהְתַרֵ*ם ָאסּור ַהּתֹוָרה ןׁשֶ
לַ  ל"ֲחזַ  הֹוִציאוּ  אֹוְתךָ  ָרֵאל לִמּכְ ירוּ  ִיׂשְ ךָ  ְלִהְתַרֵ*ם ֹוֵבַ* ּת ַל  ְוִהּתִ ָבר, ֶנְגּדְ   "?!אָה ֶאְתְמ ? ְלךָ  תּפַ כְ ִא  לֹא ללָ כְּ  ְוַהּדָ

  

ִמים" יק ּתָ ה ּתֹוְלדֹת ֹנַח ֹנַח ִאיׁש ַצּדִ ל ִמּתֹוְלדֹוָתיו -  "ֵאּלֶ ר, ָהָאָדם ׁשֶ יר ֶאְפׁשָ ל תוֹ הוּ ַמ ־ֶאת ְלַהּכִ   . ַקְנַקּנוֹ ־ַ%ל ְוִלְתהֹות ָהָאב־ׁשֶ
ה" ִאם ר - " ַח נֹ  דֹתּתֹוְל  ֵאּלֶ ֲאׁשֶ גֶ  ֵהם יוָת דוֹ ְל וֹ ּת  ּכַ ַמִים ַח נֹ  רֶד ּבְ ָ ִרּיֹות ַח ְונֹ  ַלׁשּ יק ִאיׁש  ַח נֹ " ֲאַזי, ַלּבְ ם -" ַצּדִ יק ַח נֹ  ִאיׁש  הּוא ָהָאב ּגַ  רבי חיים מצאנז)(... ְוַצּדִ

  
ב ַ%ם ָיׁשְ יְוַא  ֲחִסיִדיםּו ּפַ ה ְנׁשֵ  ֲ%בֹוַדת רְלַאַח , ַמֲ%ׂשֶ

ִפּלָ  ִהְתַוֲ%  ףָר ׂשָ ־יןיֵ  ְמַ%ט תוּ ׁשָ ְו , הַהּתְ  ָרָאה. ֲחֵבִרים דּותּבְ
ֵק  ּבַ  ןַהּזָ ִעיִרים ַאַחד ֶאת בּוָרהֲח ׁשֶ הּוא ַהּצְ ַיי"ׁש  ׁשֹוֶתה ׁשֶ

ה־ַ%ל רֵת יָ  ּדָ ְבֵרי ְידּוִעים: "ְוָאַמר ַהּמִ ִ ַר  ּדִ סּוק־ַ%ל י"ׁשּ  ַהּפָ
יק ִאיׁש  ַח 'נֹ  ִמים ַצּדִ דֹרָֹתיו' ָהָיה ּתָ  ֵמַרּבֹוֵתינוּ  ׁש 'יֵ  - ּבְ

ין ַבחְל  ּדֹוְרׁשִ ין ְוֵיׁש  ׁשֶ ָבר ׁש ִנְדָר  ְוָכְך , ְגַנאי'ִל  ּדֹוְרׁשִ . ַהּדָ
ַ%ם ׁשֹוִתים ִאם - ׁש "יַ    אּוָלם, חַב ׁשֶ ְל  ִנְדַרׁש  הּוא ַאַחת ּפַ

ר - ׁש "ְויַ  ֲאׁשֶ ה ַמְפִריִזים ּכַ ִתּיָ ׁשְ ים ּבִ ". ְגַנאיִל  אֹותוֹ  ּדֹוְרׁשִ
ְך  וֹ ְלָפְרׁש  ֵיׁש  ְועֹוד" ה ִאם -' ֵמַרּבֹוֵתינוּ  ׁש יַ : 'ּכָ ִתּיָ ְ  ַהׁשּ

ֶנת הּבְ  ֵמַרּבֹוֵתינוּ  ִנּתֶ ים, ֲאַזי 'ְמׂשּוָרהּוִב  ִמּדָ  ּדֹוְרׁשִ
יםֲאַזי ' -  ְסָתם' ׁש "ְויַ ' אּוָלם', חַב ְלׁשֶ    '"...ִלְגַנאי ּדֹוְרׁשִ

  

  

  
ל ּדֹוָרם ִפיה נֶּ ְמכ/  לֶב ּבָ  לּדַ גְ ִמ  ּבֹוֵני ׁשֶ ֵ ּבַ  ל"ֲחזַ  ּבְ  ר'ּדוֹ  םׁשּ

ֶֹרׁש  ְוהּוא, ָגה'ּלָ ַהּפַ  ם־ַ%ל, ג"ֶל ּפֶ  ִמׁשּ ַה  ׁשֵ ּבָ ׁשֶ  ה"ּקָ
ֵני־ַ%ל ֱהִפיָצם ֶלג ִנְקָרא ְוָלֵכן, ָהָאֶרץ־ָכל ּפְ ן ּפֶ  רֶב ֵ% ־ּבֶ
מוֹ  ׁשְ י" ּבִ ר". ָהָאֶרץ ִנְפְלָגה ְבָיָמיו ּכִ ּבֵ ַה  ִמְסּתַ  ִריָאהּקְ ׁשֶ

כֹוָנה ָגה' 'ּדֹור ִהיא ַהּנְ ּלָ ל ַאַחת א"ֵה ּבְ  ַהּפַ  א"ֵה  ׁשֶ
ִפי ַהַהְפָלָגה' 'ּדֹור ְולֹא, ַהְיִדיָ%ה ָ  ּכְ ׁשּ ִפי גּורׁשֶ , יםּבִ ַר  ּבְ

ּום ּלֹא ִמׁשּ ֵכן ׁשֶ יל ִיּתָ  ּוְכֵ%ין, ַהְיִדיָ%ה א"ֵה  ֶאת ְלַהְכּפִ
ֵרׁש  ֶזה ּתָ ִפי ִהׁשְ ים ּבְ  תְרִגילוּ  ִמּתֹוְך  ִלְלַמְעָלה לֹוַמר ַרּבִ
ל ד"ֶמ ּלָ ַה ׁשֶ  ָבה ֵחֶלק ִלְהיֹות ָהְפָכה ָלהְלַמְע  ׁשֶ , ֵמַהּתֵ

ְוָקִנים  ית. ַהּדַ ּמּוׁשִ ִדיםְוִהיא אֹות ׁשִ  ָגה'ּלָ ַהּפַ  'ּדֹור ְמַנּקְ
ם ַקלִמׁשְ  ַ%ל ֵ ה ַהׁשּ ׁשָ ּקָ ִדים ְוֵיׁש , ּבַ  'ּדֹור ַהְמַנּקְ

ָלָגה' ָרָכה ַקלִמׁשְ  ַ%ל ַהּפְ ם אּוָלם. ּבְ ֵ  ּגַ  ּדֹור םַהׁשּ
ְכִפילוּ  ַהַהְפָלָגה ֵחֶלק מֹוִפיַ%  א"ֵה  ָהאֹות תּבִ  ּבְ

קֹורֹות ֵכן, ֵמַהּמְ אּורוֹ  ְוִיּתָ ּבֵ  ִהְתַרֲחקּות ׁשֹוןִמּלְ  ׁשֶ
ָחק ְלָמקֹום תאוּ ׂשְ נָּ ִה ְו  מוֹ , ְמר/ ְפִליָגה ְסִפיָנה ּכְ  ַהּמַ

ם־ִמן ְ  ִהְתַרֲחקּות הָת עוּ ָמ ׁשְ ּמַ ׁשֶ  ,ַהּיָ ם.  תַפ ִמׂשּ   ַהּיָ

  
ַח  ת ֹנ� ֹוְלֹד� ה ּתֽ ּלֶ    ) (ו, ט ֵא�

ְרׁשוּ  ְדָרׁש ּמִ ּבַ  סּוק ּדָ ּלֹא, ֶזה ִמּפָ ּוָ  ָהְיָתה ׁשֶ , ַח נֹ  תנַ ּכַ
א ִנים ּוְלַהֲ%ִמיד ּוְלַהְרּבֹות תרוֹ ְפ ַה ְל  ֶאּלָ ֵדי ּבָ ב ּכְ ֵ  ְלַיׁשּ

ֱאַמר, ָהעֹוָלם ּנֶ ה ׁשֶ ַבת, ֶזהָל  זֶמ ְוֶר . ַח נֹ  דֹתּתֹוְל  ֵאּלֶ ּתֵ  ׁשֶ
ה ּלֶ ַטַ%ם ְטֶ%ֶמתמ/  ֵא� אוּ , יבְיִת  ּבְ ּבֵ ֲאָרִמית ָרּה ׁשֶ  הּוא ּבַ

ּוב ׁשֹוןְל  ל ֹנַח.  ָרתוֹ ַמּטְ  ָהְיָתה ְוזוֹ , ִיׁשּ   תפוחי חיים)(ׁשֶ
�  

יו רָֹת� ֹדֽ �ה ּבְ ים ָהָי ִמ� יק ּתָ � יׁש ַצּדִ   )  שם( ִא�

 %ָ ִזים ִמיםַהּטְ ִ ַר  ְלִדְבֵרי ְמַרּמְ ׁש  י"ׁשּ ּיֵ ין ׁשֶ  אֹותוֹ  ּדֹוְרׁשִ
י, ְגַנאיִל  בֹות ּכִ יק ַהּתֵ � יׁש ַצּדִ ֵמְרָכא תמוֹ ָ% ְט מ/  ִא�  ּבְ
ְפֶסֶקת ְוָתִמים, ִבירּתְ  ה מ/ ּנָ בֹות ֶאל תֶכ ְוִנְמׁשֶ  ִמּמֶ  ַהּתֵ

אֹות יו ַהּבָ רָֹת� ֹדֽ �ה ּבְ ים ָהָי ִמ� דֹורוֹ  ַרקׁשֶ , ּתָ ִמים ָהָיה ּבְ  ּתָ
ל ּוְבדֹורוֹ    עפעפי שחר)(. ִלְכלּום בׁשָ ְח נֶ  ָהָיה לֹא ַאְבָרָהם ׁשֶ

�  
יק  � יׁש ַצּדִ ַטֲ%ֵמיִא�  תלוּ ְפ ׁשִ  ַ%ל זּמֵ ְלַר , ִבירּתְ  ְרָכאֵמ  ּבְ

ְברוֹ רּוַח  י, ֵלבן ְוׁשִ  זֶמ ְוֶר , ִביָרהׁשְ  ׁשֹוןְל  הּוא ִבירּתְ  ּכִ
אן ֵיׁש  יִקים ּכָ ּדִ הֹוְלִכים ַלּצַ ִמיד ׁשֶ  ְוַאף, תלוּ ְפ ׁשִ ּבְ  ּתָ

ָאַמר ׁשֶ ּבָ ַה  ּכְ �י  ַח ְלנֹ  ה"ּקָ יק ְלָפַנ � יִתי ַצּדִ י־ֹאְתָך� ָרִא� ֽ ּכִ
ֹור ַה  ּד� ֽהּבַ בֹות תמוֹ ָ% ְט מ/ , ּזֶ יִתי ַהּתֵ ַטֲ%ֵמי ֹאְתָך� ָרִא�  ּבְ

י, ִבירּתְ  ֵמְרָכא ם ּכִ ַר  ה'ַל  ּגַ ְברֹון ְבָיכֹולּכִ  ָהָיה ְך ִיְתּבָ  ׁשִ
ִחיד. ֶזהּבָ  ֵלב יק ַהּיָ ּדִ ּנַֹח הּוא ַהּצַ   טוב) ־מלבוש לשבת ויום( ׁשֶ

�  
בֹות יו ַהּתֵ רָֹת� ֹדֽ �ה ּבְ ים ָהָי ִמ� ֵני, ַחדיַ  רֹותּבָ ח/ ְמ  ּתָ  ִמּפְ

ֵני ּבְ יבוּ  ַהּדֹור ׁשֶ הּוא ַח נֹ  ֶאת ֶהֱחׁשִ ה עֹוֵמד ׁשֶ ַדְרּגָ  ּבְ
ל ַאַחת ב ָיָמיו־ּכָ ֵלם ָתִמיםְל  ַ%ְצמוֹ  ְוחֹוׁשֵ  אּוָלם, ְוׁשָ

ֱאלֹ  ִהיא ָהֱאֶמת ַח ִק� ֶאת־ָהֽ ְך־ֹנֽ ְתַהּלֶ ָהָיה, ים ִהֽ  ׁשֶ
גֶ  ה ָהעֹוֶלה ְך ּלֵ ַה ְמ  רֶד ּבְ ה ּוִמְתַ%ּלֶ ְרּגָ הְל  ִמּדַ   רב טוב) ( .ַדְרּגָ

ׁש  ְדּגָ  מ/
 

 חּלָ מ/ ְמ 

 ִ 

ְטָ%ם   מ/
 


