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  3שנה 

  
ָרץ ִלְקָראָתם  ְרא ַוּיָ ִבים ָ�ָליו ַוּיַ ים ִנּצָ ה ֲאָנׁשִ לֹש�ָ ה ׁשְ ְרא ְוִהּנֵ א ֵ�יָניו ַוּיַ ָ ׂשּ   )יח, ב(ַוּיִ

יד ֶאל ּגִ י ַהּמַ ִריְסק ַאְבָרָהם ַרּבִ יַ� , ִמּטְ ַ�ם ִהּגִ ָהָיה ֶאָחד אֹוֵרַח  ּפַ ִאיׁש  ִנְרֶאה ׁשֶ  ּכְ
ד ּבָ דּוהוּ . םָחכָ  ְוַתְלִמיד ְמכ  ּבְ ֵני ּכִ ִית ּבְ ֵרר ְלַבּסֹוף אּוָלם, ָראּויכָּ  ַהּבַ ֵאין ִהְתּבָ  ׁשֶ
ל ּתֹוכוֹ  ָברוֹ  ַח ֵר וֹ ָהא ׁשֶ א ְוֵאינוֹ  ּכְ הלְ ָח . ֵ�יַנִים זֵח ַא ּוְמ  לכֵ נוֹ  ִאיׁש  ֶאּלָ ם ׁשָ ְעּתָ  ּדַ
ל ֵני ׁשֶ ִית ּבְ יד םאּולָ , ַהּבַ ּגִ ָ�ה: "ְוָאַמר אֹוָתם ִנֵחם ַהּמַ ׁשָ בָּ ַה  ָצהָר ׁשֶ  ּבְ  תוֹ כּ זַ לְ  ה"ּקָ
ִמְצוַ  ַאְבָרָהם ֶאת ה לוֹ  ַלחׁשָ , אֹוְרִחים ַהְכָנַסת תּבְ לֹש*ָ ֵאיָנם ַמְלָאִכים ׁשְ  ׁשֶ

ְיָתה  םָת ָס נָ כְ ַה בְּ  ְוֵאין, םינִ יׁשֵ וִ  אֹוְכִלים ךְ . הוָ צְ ִמ  ׁשּוםַהּבַ ַרְח , ָלַמְדנוּ  ּוִמּכָ  ָמָנאׁשֶ
ר, יֵ� בָּ  אבָּ לִ  ה הּוא ְצָוהּמִ בַּ  ְוָהִעּקָ ַגּלֶ ּיְ  אוֹ  הלֶ ַמֲ�  ֶזה ְוֵאין, ִלּבוֹ  בטוּ  ֶאת ָהָאָדם ׁשֶ

  ". ָלאו ִאם, וְ ְלָכךְ  ָזקּוק אוֹ  ָראּוי ַ�ְצמוֹ  ָהאֹוֵרַח  ִאם מֹוִריד
�  

ֵלא ֵמ  ה ּוְל ה' ֲהִיּפָ ֵ�ת ַחּיָ ָבר ַלּמֹוֵ�ד ָאׁשּוב ֵאֶליָך ּכָ ָרה ֵבןּדָ   )יח, יד( ׂשָ
ל ֲחִסיָדיו ֵלידוֹ ִמגְּ  דָח ֶא  אַקּדִ  ָבאַהּסָ  ׁשֶ י יׁשָ ָרֵאל ַרּבִ י היָ ָה , ֵמרּוִז'ין ִיׂשְ  ְראּוֵבן ַרּבִ

ָהָיה, הּסָ ֶד אוֹ  ֵמָהִעיר אֹון ׁשֶ ּתֹוָרה ּגָ ַ�ם. ְמֹאד הוּ יבוּ ׁשִ ֱח ֶה  רוֹ ּדוֹ  ֵלידוֹ גְ וּ  ּבַ ר ּפַ ּקֵ  ּבִ
י ֵאֶצל ַ�ל ןיְ ֵט ׁשְ נְ ֶר אוֹ  ַיֲ�ֹקב ַרּבִ ל הבָּ ַר " ַיֲ�ֹקב ְיׁשּועֹות" ּבַ הְוַה , בבוֹ לְ  ׁשֶ ַמּה  ּלָ  ּתָ

ָפָניו ַאל ּבְ ה נֹוֵסַ�  ַמּדּוַ� : "ְוׁשָ י ֶאל ַאּתָ ִקי ְוִכי? ֵמרּוִז'ין ָהַרּבִ "? ֹוָרהּת בַּ  הּוא ּבָ
יב י לוֹ  ֵהׁשִ דֹול, ְלָהִעיד ֲאִני לוֹ ָיכ: "ְראּוֵבן ַרּבִ ּגָ י הּוא ׁשֶ ּתֹוָרה יִר ּומוֹ  ַרּבִ  ךְ ֶמ ְוֶס . ּבַ

ַ�ם ָרִאיִתי ְלָכךְ  י ּפַ ָ�ַמְדּתִ ׁשֶ ֹמַ�  יּתִ ְמ ַמ וֹ ּת ׁשְ ִה וְ , ְלָפָניו ּכְ יַצד ִלׁשְ  ַמְבִטיַח  הּוא ּכֵ
ה ָ אֹוָתּה  עׁשַ וָּ ּתִ ׁשֶ  ָרהָק ֲ�  ְלִאׁשּ ָנה ּבְ ָרה ׁשָ ֵני. ֵבן ּוְלׂשָ בֹוד ִמּפְ  עֹז ָמָצאִתי לֹא, ַהּכָ
י ַנְפׁשִ  ָחׁש  הּוא אּוָלם, זֹאת ְלַהְבִטיַח  ַהּכַֹח  ֶאת ָנַטל ֵמֵהיָכן ָפָניובְּ  ּהַ מֹ ְת לִ  ּבְ

ַמֲח  יּבְ ְבּתִ ד ׁשַ ָנה ּוִמּיָ ָמָרא, ְוָאַמר יֵאלַ  ּפָ ַמּסֶ  'ַהּגְ ֶרת ְיָבמֹות תכֶ ּבְ  ָאָדם ַ�ל ְמַסּפֶ
א ֶאָחד ּבָ ל תוֹ יָ� בִ ְט  ַ�ל ְוֵהִעיד ׁשֶ ם ָאָדם ׁשֶ ׁשֵ י, ָחָסא ּבְ  עבַּ ִנׁשְ  ןַנְחָמ  ְוַרּבִ

ִגים ַהּדָ ָבר ׁשֶ ם לּוהוּ כָ ֲא  ּכְ ּיָ יר ּבַ ּתוֹ  ֶאת ְוִהּתִ א ִאׁשְ ׂשֵ  י'כַ ּדְ ְר 'ּמָ ַה וְ . ַאֵחר ְלִאיׁש  ְלִהּנָ
ָהָיה ִמיָהה ֶהֱ�ָלה ָהִראׁשֹוִנים ֵלידוֹ ִמגְּ  ֶאָחד ׁשֶ יַצד, ּתְ ךְ  ַנְחָמן ַרב עבַּ ִנׁשְ  ּכֵ ? ּכָ

ִאיׁש  ַוֲהֵרי ֵאי ַמִיםבְּ  ָטַבעַהָ ין סֹוף ָלֶהם ןׁשֶ ָאסּור הּוא ְוַהּדִ ה ׁשֶ ָ זֹאת ְלִאׁשּ  ּכָ
א ׂשֵ ַר , ץֵר ּוְמָת ? ְלִהּנָ יָון, ָהרֹב ַאַחר ָהַלךְ  ַנְחָמן בׁשֶ רֹב ּוִמּכֵ ים ׁשֶ  ַהּטֹוְבִעים ָהֲאָנׁשִ

ם יֹוְצִאים ֵאיָנם םיָּ בַּ  ָ יר ָהרֹב ְיסֹוד ַ�ל עבַּ ִנׁשְ  ָלֵכן, ִמׁשּ ה ֶאת ְוִהּתִ ָ אְלִהנָּ  ָהִאׁשּ . ׂשֵ
י ֲאִני ְוַאף ה ִהְבַטְחּתִ ָ ֵלד זוֹ  ְלִאׁשּ ּתֵ י, ׁשֶ ה ַתםְס  ּכִ ָ ת ִאׁשּ ִנים ּבַ ים ְורֹב ִהיא ּבָ ׁשִ  ַהּנָ

ִרים ּדֹור ְלַהֲ�ִמיד זֹוכֹות אן. "ְך'ְיֹבָר  ְיׁשָ ם", ָרִאיִתי ּוִמּכָ י ִסּיֵ ִקי, "ְראּוֵבן ַרּבִ ּבָ  ׁשֶ
ָכל הּוא א ַהּתֹוָרה ּבְ הּוא ֶאּלָ ָרָכיו ֶאת יַ� ַמְצנִ  ׁשֶ ֵ�ל". ּדְ " ַיֲ�ֹקב ְיׁשּועֹות"ַה  ִהְתּפַ

ָבִרים לְלַפ  ְוִהְתִחיל, ֵמַהּדְ י ִעם ְלּפֵ ִעְנָין ְראּוֵבן ַרּבִ יר ּבָ ְבֵרי ֶאת ְוִהְזּכִ  ַהּתֹוָספֹות ּדִ
ַמּסֶ  ִאם ְיָבמֹות תכֶ ּבְ ה ָ�ְברוּ  ׁשֶ ּמָ ִנים ּכַ , ָהרֹב ִמּתֹוַרת ָיְצָאה ְלָדהיָ  ְולֹא ׁשָ

ִעְנָין.  םלָ וּ ּפ לְ ִפ בְּ  ֱאִריכוּ ְוֶה    ּבָ
�  

י י ּכִ ה ָיַדְעּתִ י ַ�ּתָ הִק ְיֵרא ֱאלֹ ־ּכִ   )כב, יב( ים ַאּתָ
סּות ּנְ ִהְתּכַ דֹוָלה ִצּבּוִרית ּבְ ף, ּגְ ּתֵ ּתַ ם ִהׁשְ י ּגַ ס ןיְ ֵט ׁשְ נְ יְ ַפ  הש*ֶ מֹ  ַרּבִ ּלֵ ּפִ  וֹ ְרכּ ּדַ  ֶאת ׁשֶ

ין ֵדי יםנִ מוֹ ֲה ַה  ּבֵ ֵנס ּכְ ַדְרּכוֹ  ָ�ַצר ְלֶפַתע. היָד ִע וְּ ַה  לֶא  ְלִהּכָ  ְמקֹומוֹ  ַ�ל ְוָ�ַמד ּבְ
ַסְבָלנּות נוּ . ּבְ י ְוִגּלוּ  כוֹ וּ לּ ִה  ֶאת ָ�ַצר ַמּדּוַ�  ִלְראֹות יםוִּ לַ ַהְמ  ּפָ ם ּכִ ַדְרּכָ  עֹוֵמד ּבְ

ָ  ָאָדם ת קּוַ� ַהׁשּ ְתִפּלַ מֹוֶנה ּבִ ֵרה ׁשְ י, ֶ�ׂשְ ה ְוַרּבִ ֲ�בֹר ִנְמַנע ֹמש*ֶ  ִלְפֵני ִמּלַ
לַהּמִ  ּלֵ ינוּ . יןּדִ כַּ  ְתּפַ ם ִהְמּתִ ּלָ ָ�ה ןוָ יְוכֵ , בַר  ְזַמן ּכ  ָ ַהׁשּ ֲחָקה ׁשֶ  יְלַרבִּ  ִלְלֹחש* ִנּסוּ  ּדָ

ה ַאֲחִרים ֹמש*ֶ ּמְ סּות ֵהם ׁשֶ ּנְ יךְ ְמ ִה  הּוא ַאךְ , ַלִהְתּכַ : תֶנֱחָרצוּ בְּ  ְוָאַמר דמֹ ֲ� לַ  ׁשִ
י"?! רֶאֱ�בֹ  ְוֵכיַצד, ילִ וּ מלְ  בִנצָּ מּוָצק  ִקיר ֲהֵרי"  ָאָדם בׁשָ ְח נֶ , ֱאלִֹקים ְיֵרא לצֶ ֵא  ּכִ

ל ּלֵ ְתּפַ ָאסּור ַהּמִ ֶסַלע ֵאיָתן,  ְלָפָניו ַלֲ�בֹר ׁשֶ ֶרךְ ד ׁשֶ ַ� ּכְ י ַהּדֶ ְלּתִ   ֲ�ִביָרה.  ּבִ

  
ָרא ֵאָליו  בֹות יָראׁשֵ  אָר יֵּ וַ  - )יח, א( ה'ַוּיֵ ֹוְרִחיםא ּתֵ

ַלחיִּ ַו  ָצהָר    מגדנות)(. יָ יְ  ׁשְ

�  

י אָר יֵּ וַ  בֹות ָראׁשֵ איְ  ָפֵאלְר  אוֹ ביָּ וַ  ּתֵ , ְבָרָהםַא  ַרּפֵ
י ַמְמֵרא בֹות ָראׁשֵ אְמ  ָפֵאלְר  ְלָאךְ ַמ  ּתֵ ַרּפֵ

אְמ  ָפֵאלְר  ְבָרָהםַא  ַלתיִמ , ְבָרָהםַא    חן יוסף)(. ַרּפֵ
�  

ֵאלֵֹני ַמְמֵרא ה ֵראַמְמ  - )שם( ּבְ ִגיַמְטִרּיָ ַאְבָרָהם ּבְ
ְלַאְבָרָהם הלָ גְ נִ  ה'ׁשֶ  ל"ֲחזַ  ְלִדְבֵרי זּמֵ ְלַר , יךָ ָאִב 

ֵאלֹוֵני ֵני, ַמְמֵרא ּבְ הּוא ִמּפְ ַ�ל ֵ�ָצה לוֹ  ָנַתן ׁשֶ
ם ְוהּוא, ָלהיַהּמִ  ה ּגַ ִגיַמְטִרּיָ ה' הּוא ןָמ ֱא נֶ  ּבְ

בֹות, ֱאלֵֹקינוּ  ֵאלֹוֵני ְוַהּתֵ גִ  ַמְמֵרא ּבְ הּבְ ֶזה  יַמְטִרּיָ
ה, ְוֵכן ָלהיַהּמִ  ַ�ל ָצההּוא ֵ�  ִגיַמְטִרּיָ הּוא ֶזה ּבְ

ּמַ  זּמֵ ְלַר  איָ ְס ֶה ְר ּפַ  ֶאת םְלַקיֵּ  לוֹ  ָיַ�ץ ֵראְמ ׁשֶ
ה ּלָ ַפְרֶהְסָיא ַהּמִ ׁש  ּבְ ם ְלַקּדֵ ַדַ�ת ּוָבאּמ כַּ  ה' ׁשֵ ּבְ
י ָלהיִמ  ְוֵתַבת, ַהּתֹוָספֹות יְלַבֲ�לֵ  ְזֵקִנים ָראׁשֵ

בוֹ    ברית דוד)(. ָלהיּמִ ַה  ַאְבָרָהםְל  ַ�ץיָ  ְמֵראַמ  תּתֵ

�  

ה הלֹ ׁשְ  ְוִהּנֵ ה )יח, ב( ש�ָ ִגיַמְטִרּיָ ִמיָכֵאל ֵאּלוּ  ּבְ
ְבִריֵאל   חומת אנך)(. ּוְרָפֵאל ּגַ

�  

ים  ה ֲאָנׁשִ לֹש�ָ ה - )שם(ׁשְ ִגיַמְטִרּיָ ְלָאִכים ֵאּלוּ  ּבְ ַהּמַ
ְדמּות ים ּבִ ֵפרּוׁש , ֲאָנׁשִ ִ ַר  ּכְ לוֹ  מוּ ּדְ נִּ ׁשֶ  י"ׁשּ

ַמְלָאִכים ְלָאִכים ְוַאַחד, ּכְ ְרָפֵאל ַמְלָאךְ  ָהָיה ַהּמַ
הּוא ה ׁשֶ ִגיַמְטִרּיָ ים ּבְ   מגדנות)(. ֲאָנׁשִ

�  

י  מּוָבא ַהרּזֹ בַּ  הּכִ לֹש�ָ ים ׁשְ ַהּמּוָבִאים  ֲאָנׁשִ
סּוק,  ּפָ ִזיםּבַ זֶמ ְוֶר , ְוַיֲ�ֹקב קִיְצָח  ַאְבָרָהם ַ�ל ְמַרּמְ

ִהיא אְר יַּ וַ  ֵתַבתבְּ  ֶזהלָ  י ׁשֶ בֹות ָראׁשֵ ָאהָר  ּתֵ
  בני שלמה)(. ַיֲ�ֹקבְו  קְצָח יִ  ְבָרָהםַא 

�  

י -  )יח, ה( ְוֶאְקָחה ַפת בֹות ָראׁשֵ ְכָנַסתַה  ִבְזכּותוּ  ּתֵ
יםְק  ֹוְרִחיםא   בית מאיר)(. םייִּ ַח  ֲאִריכוּ ּתַ  הּפֹ , דֹוׁשִ

�  

ה ּתַ  ר ּכַ ֲ�ׂשֶ ְרּתָ ּדִ ֲאׁשֶ י -  )שם( ּבַ בֹותַהּתֵ  ָראׁשֵ
ה ִגיַמְטִרּיָ יַח  ּבְ ל"ֲחזַ  ְלִדְבֵרי זּמֵ ְלַר , דוִ ּדָ  ןּבֶ  ָמׁשִ

ְתָרא  ָבא ּבַ ֶכת ּבָ ַמּסֶ דֹוָלהּבְ ָקֶרֶבת ְצָדָקה ּגְ ּמְ ֶאת ׁשֶ
ה ּלָ א    מתוק לחכי)(. ַהּגְ

�  

ֲחֶוה ְוָנׁשּוָבה ֲאֵליֶכם ּתַ ׁשֹוןלְ בִּ  ָנׁשּוָבה -  )כב, ה( ְוִנׁשְ
ֵפרּוׁש , יםבִּ ַר  ִ ַר  ּכְ ׁשּובוּ  ַאְבָרָהם אבֵּ נַ ְת ִה ׁשֶ  י"ׁשּ ּיָ ׁשֶ

ֵניֶהם ים ׁשְ ַחּיִ ְלָאךְ  רְלַאַח , ּבַ ַהּמַ ה ׁשֶ ּלָ ְלָפָניו ִהְתּגַ
ַלח ַאל לוֹ  ְוָאַמר ׁשְ ַ�ר ֶאל ָיְדךָ  ּתִ ָהָיה ְוהּוא, ַהּנַ

ְלָאךְ  ז ִמיָכֵאל ַהּמַ ּמָ ֵתַבת ַהְמר  ִהיא ֲאֵליֶכם ּבְ ׁשֶ
אֹוִתּיֹות ה"ֲהָויָ  ךְ ַמְלָא  ְוַגם, ִמיָכֵאל אֹוִתּיֹות
  מגדנות)(. ָוהֲה  ִמיָכֵאל
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יו ְחּתָ ע ּתַ ֹבא ָרׁשָ ָרה ֶנֱחָלץ ַוּיָ יק ִמּצָ   ַצּדִ

ר ּקֵ ּבִ ה ִסּפּוִרים אֹודֹות ֱאִליֶ�ֶזר ֶ�ֶבד ַאְבָרָהם ׁשֶ ּמָ י ֲחַז"ל ְמצּוִיים ּכַ ִמְדְרׁשֵ חּותוֹ  ּבְ ִעיר ְסדֹום, ּוְבִפּקְ  ּבָ
ֵבי  ָידֹו ְלַהֲ�ִרים ַ�ל ּתֹוׁשְ דֹוָלה ָ�ָלה ּבְ ִעים וְ ַהּגְ ה אֹוָתם ָהִעיר ָהְרׁשָ ׁשֹוק ַ�ל ָיֵרְך. ֶאת ַתְחּבּולֹוָתיו בְּ ִהּכָ

ּקּורוֹ  ן ָאִחיו, ְוַכֲאׁשֶ  ּבִ לֹום לֹוט ּבֶ ׁשְ ּנּו ָלֶלֶכת ִלְסדֹום ְוִלְדרֹש* ּבִ ׁש ִמּמֶ ּקֵ ּבִ ִצּוּוי ַאְבָרָהם ָאִבינּו ׁשֶ ר ָ�ַרְך ּבְ
בֵ  ם ָרָאה ֶאת ֶאָחד ִמּתֹוׁשְ יַ� ְלׁשָ ה ֱאִליֶ�ֶזר ִהּגִ ָטעּות ֶאל ָהִעיר. ִנּסָ ְקַלע ּבְ ּנִ ה ָאָדם ָזר ׁשֶ י ָהִעיר ַמּכֶ

א  ל ְלָפָניו ֶאּלָ ּלֹא ִהְתַנּצֵ ם, ְולֹא ַרק ׁשֶ ה ֶאת ֱאִליֶ�ֶזר ַ�ד זֹוב ּדָ דֹוִמי ִהּכָ ים, ְוַהּסְ ּצִ ין ַהּנִ ָבעֹו ְלַהְפִריד ּבֵ ּתְ
ם  ּלֵ ָ�ָליו ְלׁשַ ַטֲ�ָנה ׁשֶ ט ּבְ ּפָ ׁשְ ד ַלּמִ ֹוֵפט ִצּדֵ ם ַהׁשּ מֹו. ּגַ ַזת ּדָ ֵמי ַהּקָ דֹוִמי, ְוָאַמר  תוֹ נָ ֲ� ַט בְּ לֹו ֶאת ּדְ ל ַהּסְ ׁשֶ

ם ַר  ר ֵהֵחל ּדָ רֹאׁשֹו, ְוַכֲאׁשֶ ֹוֵפט ּבְ קֹום. ִמֵהר ֱאִליֶ�ֶזר ְלַהּכֹות ֶאת ַהׁשּ י ַהּמָ ּקֵ י ֵאּלּו ֵהם ח  ב ָלזּוב ֶלֱאִליֶ�ֶזר ּכִ
ֹוֵפט לְ  ּנּו, ָאַמר ַלׁשּ ם ְלִאיׁש ִריבוֹ ִמּמֶ ּלֵ מֹו. ׁשַ ַזת ּדָ יַ� לֹו ַ�ל ַהּקָ ּגִ ל  ..ֶאת ַהּמַ ְרחֹובֹוֶתיָה ׁשֶ ָנַדד ֱאִליֶ�ֶזר ּבִ

ַבִית ֶאָחד ֶנֱ�ֶרֶכת ְס�   י ּבְ ֵני ָהִעיר לֹא ָרָצה ְלַהֲאִכילֹו, ָרָאה ּכִ ֶחם ְוַאף ֶאָחד ִמּבְ ר ָרַ�ב ַלּלֶ ת ְסדֹום, ְוַכֲאׁשֶ ּדַ
ּוִאין. ִנְכַנס  יַ� ַ�ל ָהָאָדם ִנׂשּ ַאל ִמי ִהְזִמינֹו, ִהְצּבִ ר ִנׁשְ ְלָחן ֶהָ�רּוְך, ְוַכֲאׁשֶ ב ְלַיד ַהׁשּ  ֵ ֱאִליֶ�ֶזר ְוִהְתַיׁשּ

ה, ִנְבַהל ַמע זֹאת ַהּלָ ָ ׁשּ ׁשֶ לּולֹות". ּכְ ְמַחת ַהּכְ ׂשִ ף ּבְ ּתֵ ּתַ ב ְלָידֹו ְוָאַמר 'הּוא ִהְזִמין אֹוִתי ְלִהׁשְ ׁשַ ּיָ ְמֹאד  ׁשֶ
ָגָדיוּוִמֵהר ְלִה  לּו ֶאת ּבְ ְיָתה, ְוִיּטְ ִהְכִניס אֹוֵרַח ָזר ַהּבַ ֵני ָהִעיר ַ�ל ׁשֶ ּלֹא ַיֲ�ִניׁשּוהּו ּבְ ֵדי ׁשֶ ֵלט ַהחּוָצה, ּכְ  ּמָ

ָראָת ִלי ִלְסֹעד  ּקָ ְהֶיה ַ�ל ׁשֶ רּוְך ּתִ ֶבת ְלַיד ָאָדם ַאֵחר, ְוָאַמר לֹו: "ּבָ ִמְנָהָגם. ָקם ֱאִליֶ�ֶזר ְוָ�ַבר ָלׁשֶ ד ַיַח ּכְ
ִהְתרֹוֵקן ַהבַּ  ה זֹו", ִנְבַהל ָהִאיׁש ְוִנְמַלט ַאף הּוא, ְוָכְך ָ�ַבר ֱאִליֶ�ֶזר ֵמָאָדם ָלָאָדם, ַ�ד ׁשֶ ּדָ ְס�  ָך ּבִ ִית ִעּמְ

לּום ׁשְ ַמֲאָכִלים ֲ�ֵרִבים ְללֹא ּתַ ב ְלַבד ְוָסַ�ד ֶאת ִלּבֹו ּבְ ּלֹו ֶוֱאִליֶ�ֶזר ָיׁשַ ה, נִ ..ּכ  ּדָ  � ָצא ֵמַהּסְ ּיָ ׁשֶ ׁשּו ֵאָליו . ּכְ ּגְ
צִ  ָ�ְמדּו ּבְ ּטֹות ׁשֶ ה ָלנּוַח ְמַ�ט ַ�ל ַאַחת ַהּמִ ָלׁשֹון ֲחַלְקַלּקָ ֵני ָהִעיר ְוֵהֵחּלּו ְלַהְפִציר ּבֹו ּבְ ה ִמּבְ ּמָ י ּכַ ּדֵ

ים ִלְטֹמן לֹו ַמְלּכֶֹדת, ְוהּוא ַנֲ�ָנה ְוָא  לּו ְמַנּסִ י ַהּלָ ד ּכִ ֶרְך, אּוָלם ֱאִליֶ�ֶזר ֵהִבין ִמּיָ ָתה ַהּדֶ ּמֵ ַמר: "ִמּיֹום ׁשֶ
י ְסד ל ַאְנׁשֵ ק ִמיֵדיֶהם ָהָרעֹות ׁשֶ ה ְלעֹוָלם", ְוָכְך ִהְצִליַח ְלִהְתַחּמֵ ב ַ�ל ִמּטָ ּכַ ּלֹא ֶאׁשְ י ׁשֶ י, ָנַדְרּתִ ֹום, ִאּמִ

ְמִתיַחת ֵאיָבָריו ִאם בְּ  ה, ִאם ּבִ ּטָ ל ָהאֹוֵרַח ַלּמִ תֹו ׁשֶ ָהיּו נֹוֲהִגים ְלַהְתִאים ֶאת ִמּדָ  ִקּצּור ַרְגָליו. ׁשֶ

יו, ָ�ַבר ֵמִאיׁש  ְחּתָ ע ּתַ ָרה ְוִהְכִניס ָרׁשָ ְחַלץ ִמּצָ ּנֶ ל ֱאִליֶ�ֶזר ֶ�ֶבד ַאְבָרָהם ׁשֶ ה ּדֹוֶמה ְלָחְכָמתֹו ׁשֶ  ַמֲ�ׂשֶ
ְך  ָהָיה ּכָ ה ׁשֶ ין ְיהּוֵדי ּתּוִניס ּוַמֲ�ׂשֶ ר ַיִין, זֹו ְלִאיׁש ּבֵ ּיֹות ְלִמְמּכַ י ֲחנ  ּתֵ ז ָהִעיר ּתּוִניס, ָ�ְמדּו ׁשְ ֶמְרּכַ ָהָיה. ּבְ

ַבֲ�לּות ִאיׁש נֹוְצִרי ַרע ה ּבְ ִנּיָ ְ ַמִים, ְוַהׁשּ ַבֲ�לּות ְיהּוִדי ְיֵרא ׁשָ ַ�ִין. מּוָבן, ־ֵאֶצל זֹו. ָהִראׁשֹוָנה ָהְיָתה ּבְ
הּוֵדי ָהִעיר ָרְכׁשּו ֶאת ֵייָנם ַר  ּיְ ן יֵ ׁשֶ ּכֵ הּוִדי, ׁשֶ ְכִרי ָהָיה ֵייןק ֵאֶצל ַהּיְ ל ַהּנָ ים ־ינֹו ׁשֶ ֶנֶסְך, ְוַגם נֹוְצִרים ַרּבִ

כְ  י יֹום, ָ�ַמד ַהּנָ ָבר. ִמּדֵ ם ּדָ ח ָהָיה ְלׁשֵ ּבָ ן ֵיינֹו ַהְמׁש  ּכֵ הּוִדי, ׁשֶ ֵכן ֶהֱ�ִדיפּו ִלְרּכֹש* ֶאת ֵייָנם ֵאֶצל ַהּיְ ָ ִרי ַהׁשּ
ֵ�יַנִים  יט ּבְ ָלָיה ְוִהּבִ הּוִדי, ּוְבִלּבֹו ָזַמם ְלָהִביא ּכְ ֵכנֹו ַהּיְ ל ׁשְ ים ַהּפֹוְקִדים ֶאת ֲחנּותֹו ׁשֶ קֹוחֹות ָהַרּבִ ּלָ לֹות ּבַ ּכָ

ה. ִסּלָ ֵכנֹו ְוַלֲהגֹותֹו ִמן ַהּמְ   ַ�ל ׁשְ

ׁש ִלְרכּ  ל ַהּנֹוְצִרי ּוִבּקֵ ּנּו ַייִ יֹום ֶאָחד, ִנְכַנס ִאיׁש ָזר ֶאל ֲחנּותֹו ׁשֶ ח וּ ׁש ִמּמֶ ּבָ ָחד, וְ ן ְמׁש  י יר כִּ ִה צְ ִה ְמי 
ם ְטִעיָמה, אּוָלם ַאף ֶאָח  ר ְלׁשֵ ְסּפֹו. ֶהֱ�ִמיד לֹו ַהּמֹוֵכר ֵיינֹות ִמְסּפָ ֵמיַטב ּכַ ְך ּבְ ם ַ�ל ּכָ ּלֵ ד מּוָכן הּוא ְלׁשַ

י ּבִ קֹוַח ֵמֶהם לֹא ִהׂשְ ל ַהּלָ ָיַדִים ֵריקֹות.  אתצֵ לָ  ׁש ּקֵ בִּ ׁשֶ  ַ� ֶאת ְרצֹונֹו ׁשֶ ן ָנא ְמַ�ט", ָאַמר ֵמַהֲחנּות ּבְ "ַהְמּתֵ
ָך". לִ  ׁשְ ּקָ ְמָצא ֶאת ְמב  אי ּתִ ּה ַוּדַ ֵכָנה, ּבָ ְ ָך ֶאל ַהֲחנּות ַהׁשּ ְפִליָאתֹו, ַהּמֹוֵכר ַהּנֹוְצִרי ָלִאיׁש, "ְוֶאְפֶנה ַיַחד ִעּמְ

ה ֶהֱ�ִמיד  הּוִדי, ְוַהּלָ ל ַהּיְ ְכַנס ַלֲחנּותֹו ׁשֶ ּנִ ׁשֶ ה ַהּמֹוֵכר ֵאָליו ּכְ ֶהןִלְפנֵ ִהְתַלּוָ ָמַזג  יֶהם ּכֹוִסּיֹות ֲאָחדֹות ּבָ
ְרׁשּותֹו. ָטַ�ם ַהּמֹוֵכר ַהּנֹוְצִרי ְמַ�ט ֵמָהָכא ּוֵמָהָתם, ּולְ  ָהיּו ּבִ חֹות ׁשֶ ּבָ ה ָחִבּיֹות ְמׁש  ּמָ ַבּסֹוף ְמַ�ט ַיִין ִמּכַ

הּוִדי ִמּפִ  ִחים. ָמַזג ַהֶחְנָוִני ַהּיְ ּבָ ינֹות ַהְמׁש  קֹוַח, ִהְמִליץ ַ�ל ַאַחד ַהּיֵ יׁשֹו ַלּלָ ְנַקן ַיִין ְוִהּגִ י ֶהָחִבית ְמלֹא ַהּקַ
ְקּבּוק  ל ַרַ�ל ֵמִמית ִמּתֹוְך ּבַ ה ִטּפֹות ׁשֶ ּמָ ֵאין רֹוִאים ִהְצִליַח ַהּמֹוֵכר ַהּנֹוְצִרי ִליֹצק ְלתֹוכֹו ּכַ ָקָטן אּוָלם ּבְ

ר  ֵהִביא ִעּמֹו ֵמֲחנּותֹו. לֹא ָאְרכּו ָהְרָגִעים, ְוַכֲאׁשֶ ח, ֵהֵחל ׁשֶ ּבָ ִין ַהְמׁש  ּתֹות ְמַ�ט ֵמַהּיַ ׁש ִלׁשְ ּקֵ קֹוַח ּבִ ַהּלָ
הּוָמה  ֵ�ר ֶאת ַהּמְ ָמתֹו. ָנֵקל ְלׁשַ ָחְזָקה ּוְלַאַחר ְזַמן ָקָצר ָנַפל ַאְרָצה ְוָנַפח ֶאת ִנׁשְ ֵ�ל ּבְ ּתַ ְלֶפַתע ְלִהׁשְ

ים ֶאת ַהּמ  ם ֵהֵחּלּו ְלַהֲאׁשִ ּלָ קֹום, ְוכ  ּמָ ִהְתחֹוְלָלה ּבַ ל ֶאת ׁשֶ ה ִנּצֵ ַהּלָ א ׁשֶ קֹוַח, ֶאּלָ ַהְרָ�ַלת ַהּלָ הּוִדי ּבְ ֹוֵכר ַהּיְ
ַ�ד ַה  הּוָמה, ָחַמק ִמּבַ ל ֲחנּותוֹ ַהּמְ ֶלת ָהֲאחֹוִרית ׁשֶ ל ּתּוִניְסָיה. ּדֶ ֲ�ָרץ ׁשֶ ּה ַהּנַ ל ַרּבָ יתֹו ׁשֶ   ְוִנְמַלט ֶאל ּבֵ

הּוִדי ֶאת ָצָר  ר לֹו ַהּיְ יעֹו ֶאל ָהַרב, ִסּפֵ ְפֵני ׁשֹוְטֵרי ִעם ַהּגִ ב ּבִ הּו ָהַרב ְלִהְתַיּצֵ דֹוָלה, ְוִלְפִליָאתֹו ִצּוָ תֹו ַהּגְ
ת ְלִדְבֵרי ָהַרב לְ  ִמיָמה ִצּיֵ ֱאמּוָנתֹו ַהּתְ ָבר, אּוָלם ּבֶ ה ָהָיה לֹו ַהּדָ ְרָסתֹו. ָקׁשֶ ר ָלֶהם ֶאת ּגִ לֹא ָהִעיר ּוְלַסּפֵ

ְרּכֹו ְלֵבי יב ֶאת ַנְפׁשֹו עֹוְרִרין, ְוֵהֵחל ַלֲ�ׂשֹות ֶאת ּדַ ֵדי ְלָהׁשִ ָרִכים ּכְ ק ּדְ ְנּדַ ֶרְך, ִנְכַנס ְלפ  תֹו. ַ�ל ֵאם ַהּדֶ
ָהָיה ִנְר  ר, ׁשֶ ּכָ י מ  ְלּתִ הּוא ָאֵבל ַוֲחפּוי רֹאׁש. ְלֶפַתע ִנְכַנס ָאָדם ּבִ ׁשֶ ִית ּכְ י ַהּבַ ִצּדֵ ב ּבְ ֵ ִאיׁש ְמַ�ט, ְוִהְתַיׁשּ ֶאה ּכְ

ה ֵהֵחל  ד ְוָאִציל, ְוַהּלָ ּבָ ה ְלדֹוְבבֹו ַ�ל ַ�ְצבּותוֹ ְמכ  ַהּלָ ׁשֶ ר ֵאַרע ִעּמֹו, ּכְ ר ֵאת ֲאׁשֶ ר ָהִאיׁש ְוֵהֵחל ְלַסּפֵ . ֶנְעּתַ
ֹוְטִרים ִלְכלֹא אֹותֹו ְוִס  ָטָרה, ִמֲהרּו ַהׁשּ ׁשְ ַתֲחַנת ַהּמִ הּוִדי ּבְ ב ַהּיְ ִהְתַיּצֵ ׁשֶ ָרִטים. ּכְ יב ְלָכל ַהּפְ רּו לֹו ַמְקׁשִ ּפְ

ְקֶרה ָהֳ�בַ  י ַהּמִ ֵדי ִלְבּדֹק ֶאת ָהִעְנָין. ַהחֹוֵקר לֹא ּכִ ָחד ּכְ ְלחּו חֹוֵקר ְמי  לּו ׁשָ י, ְוַהּלָ ט ָהָראׁשִ ּפָ ׁשְ ר ְלֵבית ַהּמִ
ָנה ֶא  ּלֹו, ּפָ ְבֵרי ָהֱאֶמת ׁשֶ ם ִמּדִ ֵ ִהְתַרׁשּ ק, ּוְלַאַחר ׁשֶ ְנּדָ ּפ  ַגׁש ּבַ הּוִדי ּפָ ַהּיְ א אֹותֹו ָאָדם ׁשֶ ל ָהָיה ֶאּלָ ל ֲחנּותֹו ׁשֶ

ּסֹוֵבל ְמרֹוִר מוֹ  ְבִליִנים ׁשֶ סֹוֵחר ּתַ יג ֶאת ַ�ְצמֹו ּכְ יָחה. הּוא ִהּצִ ל ִעּמֹו ׂשִ ִין ַהּנֹוְצִרי ְוֵהֵחל ְלַגְלּגֵ ים ֵכר ַהּיַ
ּנּו ֶאת ְצלֹוִחית ָהַר  יַ� לֹו ִלְרּכֹש* ִמּמֶ ֵצר ֶאת ְצָ�ָדיו, ְוַהּמֹוֵכר ַהּנֹוְצִרי ִהּצִ ּמֵ הּוִדי ׁשֶ ְתָחֵרהּו ַהּיְ ֵדי ִמּמִ ַ�ל ּכְ

ט, ִהְזִמין ּפָ ׁשְ ית ַהּמִ ה. ָיָצא ַהחֹוֵקר ֵמַהֲחנּות ּוָפָנה ֶאל ּבֵ הּוא ָ�ׂשָ ִפי ׁשֶ הּוִדי ּכְ ֶאת  ְלַהֲ�ִליל ֲ�ִליָלה ַ�ל ַהּיְ
ָניו ְוהּוא הֹוָדה ַ�ל ַמ  יג לֹו ֶאת ְצלֹוִחית ָהַרַ�ל, ָחְורּו ּפָ ִהּצִ ִין ַהּנֹוְצִרי ְלָפָניו ּוְכׁשֶ ע. מֹוֵכר ַהּיַ ְפׁשָ הּו ַהּנִ ֲ�ׂשֵ

סּוק ָיׁשוּ  ם ּבֹו ַהּפָ יו, ְוֵכן ִהְתַקּיֵ ְחּתָ ע ּתַ ֹבא ָרׁשָ ָרה ֶנֱחָלץ ַוּיָ יק ִמּצָ ְקָרא ַצּדִ הּוִדי ַהּמִ ּיְ ם ּבַ ב ֲ�ָמלֹו ִהְתַקּיֵ
ן יֹאְבדּו ָכל .ְברֹאׁשֹו ְוַ�ל ָקְדֳקדֹו ֲחָמסֹו ֵיֵרד ֶ ־ּכֵ ֵצאת ַהׁשּ ָרתֹו.                  אֹוְיֶביָך ה' ְוֹאֲהָביו ּכְ ְגב    � ֶמׁש ּבִ

  
  

אֹון י ַהּגָ "ל נוֹ ָד ֶל טוֹ  ךְ וּ רּבָ ְרָפֵאל  ַרּבִ   ַזּצַ
וָ י"ח  ַהִהּלּוָלא ְליֹום ַמְרֶחׁשְ   תשל"א ןּבְ

  

ּה  ֱ�ָרץ ַרּבָ ל ַהּנֶ ָמ  סְקנֶ ֶמ  ׁשֶ  ַחְכֵמי ֵלידוֹ ִמגְּ , רֹוקוֹ ּבְ
ֵני ַמְנִהיֵגי יּוֵמָראׁשֵ  ַהּתֹוָרה ְזָרח ֲ�דֹות ּבְ ּדֹור ַהּמִ  ּבַ

ַחת רצֶ נֵ . ָהַאֲחרֹון ּפַ ִנים ְלִמׁשְ  ַהְמֹפֶאֶרת ָהַרּבָ
ָ ׁשֶ , נוֹ יָד לִ טוֹ  ְסָפַר ׁשֶ  דוֹ טֹוֶל  ִעירבָּ  יָה ׁשֶ ָר ׁשּ  ֲאִבי. דּבִ

ָחה ּפָ ׁשְ ׁש  ַהּמִ ּמֵ יֹוֵ�ץ ׁשִ ד ּכְ ל ִנְכּבָ , ְסָפַרד ֶמֶלךְ  ׁשֶ
רּוׁש  ּוִבְזַמן ְרָסם ַהּגֵ ַנת ַהְמפ  ׁשְ ה, ב"רנ ּבִ ֶלךְ  ִנּסָ  ַהּמֶ

תוֹ  ֶאת ְלָהִמיר ִלּבוֹ  ַ�לר בֵּ ְלַד  ֵתר ּדָ נּ  ַ�ל ּוְלִהּוָ , וֹ ּכַ
ְמִסירוּ  ְוָיָצא בֵסַר  הּוא אּוָלם  ִדיַנתִמּמְ  ׁש ֶפ נֶ  תּבִ
ל ִעם ְסָפַרד ֵני ּכָ ה ֵמָאז. וֹ ּת ְח ּפַ ִמׁשְ  ּבְ ּנָ  םׁשֵ  ֶאת ּכִ

ְחּתוֹ  ּפַ , לֹא - 'נוֹ  דוֹ לֶ טוֹ ' תוֹ עוּ ָמ ׁשְ ּמַ ׁשֶ , נוֹ ָד לֶ טוֹ  ִמׁשְ
ַהְינוּ  ְלדּותוֹ . ֵאֶליָה  ׁשּוב ׁשּובלָ  לֹא ּדְ ֵ בַּ  ִנְקָרא ִמּיַ  םׁשּ
רּוךְ  ֵ , ּבָ ַנת לוֹ  נֹוַסף ְרָפֵאל םְוַהׁשּ ׁשְ  רְלַאַח  צ"תר ּבִ

ָחָלה ַמֲחָלה ׁשֶ ה ּבְ ַחְסֵד  ִריאבְ ְוִה  ָקׁשָ . ַמִיםׁשָ  יּבְ
ִקיאּותוֹ  ִנְגֶל  ֹוָרהּת בַּ  ּבְ רה ּבְ , ְלַהְפִליא ָהְיָתה ְוִנְסּתָ

ה ח"י ןבֶּ  יֹותוֹ ְה בִּ  ּוְכָבר ן ִהְתַמּנָ , סנֶ ְק ֶמ  ִעירבָּ  ְלַדּיָ
ה ז"כ ּוְבִגיל ּה  ִהְתַמּנָ ַרּבָ י ּכְ ל ָהָראׁשִ  ְוָזָכה רָהִעי ׁשֶ

ד ַרב בֹודכָ לְ  ְלטֹונֹות ִמּצַ ִ  ָאַחז, תוֹ ָד ָמ ְת ַה  ְלַצד. ַהׁשּ
ִמּדַ  ר ַהֶחֶסד תּבְ ָכל ְוִהְתַמּסֵ  ייֵּ נִ ֲ�  ְלַמַ�ן ְמאֹודוֹ  ּבְ

ר ׁשֹוִנים ֶחֶסד יּונֵ גּ ְר ִא  ְוֵהִקים סְקנֶ ֶמ   הֹון ִלְצָדָקה ּוִפּזֵ
בֹוד ּוְבֶדֶרךְ  ֶתרֵס בְּ  בַר  ַנת. ּכָ ׁשְ  ְלֶאֶרץ הָ�ָל  ג"תשכ ּבִ

ָרֵאל  פֹוןצְ  יְיהּוֵד  תלַ צָּ ַה  ְלַמַ�ן ַרּבֹות ּוָפַ�ל ִיׂשְ
ה ַאְרָצ ה יָּ לִ ֲ� ָה  ִעם קִהְתַרֵח ֵחֶלק ֵמֶהם ׁשֶ  ַאְפִריָקה
ֹסֶרת ל בֹוןֲא ַד לְ  ֲאבֹוֵתיֶהם ִמּמָ  ּנּוסכִ בְּ . ֶנֶפׁש  ּכָ
ֱ�ַרךְ  ּנֶ ַנת ׁשֶ ׁשְ  ַצַ�רבְּ  ְזרֹועֹוָתיו ֶאת ֵהִרים, ד"תשכ ּבִ

י: "ָראְוָק  יָא ־ֵאיְך ֶאֱ�ֶלה ֶאל־ּכִ ַ�ר ֵאיֶנּנּו ִאּתִ "? ִבי ְוַהּנַ
וָּ  ּכַ ׁשֶ ל ַהּצֹאן ייֵר ִע צְ לִ  ָנתוֹ ּכְ ֵני ׁשֶ ְזָרח ֲ�דֹות ּבְ  ַהּמִ

ֲ�ִתיָדם ָנה ָהָיה ָהרּוָחִני ׁשֶ ַסּכָ ְרָסם הּוא ּבְ  טוֹ וּ יּ ּפִ . ְמפ 
ֶח  ָרָאה אֹותוֹ  "ַהּתֹוָרה בֹודכְ ִל  יָרהׁשִ  רֵר וֹ ׁש ֲא "  ֹוןיזְ ּבְ

ים ,ַלְיָלה ְמַחת אֹותוֹ  ִריםְמׁשֹוְר  ְוַרּבִ ׂשִ  . ּתֹוָרה ּבְ

  
שלושת המלאכים שבאו לבקר את אברהם היו גבריאל 
מיכאל ורפאל, שהם מלאכי מרום העומדים לפני כיסא 
הכבוד יחד עם המלאך אוריאל ורמוזים בראשי תיבות 
גמר"א. גבריאל ומיכאל הם היחידים המוזכרים בתנ"ך 

ניאל, ולדעת ריש לקיש עלו שמות המלאכים עם בספר ד
גולי בבל. חז"ל מזכירים מלאכים נוספים בשמם וכן 
מוזכרים כמה מהם בספר חנוך שנחשב בין הספרים 
החיצוניים לתנ"ך. המלאך רפאל הוא ממונה על הרפואה, 
ועל שמו נמסרו סגולות שונות לרפואה. לאחר חתימת 

נה אסף הרופא ספר התלמוד, חיבר אסף בן ברכיהו המכו
רפואות שנחשב כספר הרפואה העברי הקדום ביותר, ובו 
רפואות ש'הגיד המלאך רפאל לרפא'. רבי יהודה יודל 
רוזנברג שהיה גדול בתורה וידוע בספרו הבדוי 'נפלאות 
המהר"ל' על יצירת הגולם מפראג, חיבר את הספר 'רפאל 
המלך' "הגואל לכנסת ישראל מכל צרה וצוקה", ובו 

הקשורים לרפאל  סגולות וקמעות, רפואות ולחשים
המלאך. יותר מפורסם מהם הוא הספר 'רזיאל המלאך', 
אותו מייחסים לאדם הראשון שקיבלו מרזיאל עצמו, 
וממנו עבר לנח, לשם, לאברהם אבינו, ולמשה רבנו 
שמסרו למובחרים שבעם. האבן עזרא מזכיר את הספר 

עשות שאלת חלום בספר שמות "ובספר רזיאל הרוצה ל
יקרא בתחילת הלילה פסוק ויהי בשלושים שנה, כי הוא 
ע"ב אותיות", אולם דברים אלו לא נמצאו בספר רזיאל 
שנמצא כיום בידינו. יש שייחסו את הספר לרבי אברהם 
אבולעפיא שכינה עצמו בספריו בשם רזיאל בגימטריה 
אברהם, והיעב"ץ יצא נגד הספר וכתב שיש בו דברים 

ומשונים. הגר"א כתב שהספר הועתק מכתבי זרים 
הרוקח, ורבי צדוק הכהן סבר שהרוקח הוא שחיבר את 
הספר. רבי נחמן מברסלב כתב שהספר שבידינו אינו 
הספר שהיה למראה עיני האבן עזרא, כי על הספר נמסר 
שבכוחו להציל משריפה ובעינינו ראינו שלא הגן על 

מוזכר לייב בן  השריפה ופעמים שהוא עצמו נשרף. בספר
  שרה, ולשווא ניסו לומר שיש כאן רמז לרבי לייב שרה'ס.  

  

ַ�ת  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות



 

 

  אֹוֶמר ְוָיָקם ָלְך ־ְוִתְגַזר

יֵקי ֵלידוֹ ִמגְּ  י היָ ָה  ּפֹוִלין ַצּדִ ְטִריקֹוב לׁשְ יִפ  ַרּבִ עֹוד, ִמּסְ ל וֹ לּ צִ בְּ  ףֵפ וֹ ּת ְס ִה לְ  ָזָכה ׁשֶ יד ׁשֶ ּגִ , ׁש ְזִריְט ִמּמֶ  ַהּמַ
ל םיָד ִמ לְ ּתַ  ָהָיה תוֹ קוּ לְּ ּתַ ְס ִה  רּוְלַאַח  ִאים ֵלידוֹ גְּ  ׁשֶ ֵהיָכלָ  ַהּבָ ל ּה ּבְ ִמים. ֶמְזִריְטׁש  ׁשֶ ָכל ָהָיה ּתָ יו ּבְ  ַמֲ�ׂשָ

ָרֵאל ְואֹוֵהב מֹותוֹ  יןֵמֵא  ִיׂשְ יתוֹ . ּכְ תּוַח  ָהָיה ּבֵ ֵביתוֹ ָלאֹוְרִחים  ּפָ ל ּכְ ים, ָאִבינוּ  ַאְבָרָהם ׁשֶ  ָהיוּ  ְמרּוִדים ַוֲ�ִנּיִ
ְקִביעּות יתוֹ בֵּ  יֵא בָּ  ל קּוַ� ְוׁשָ  ָהעֹוָלם יֵמַהְבלֵ  ָרחֹוק יֹותוֹ ְה בִּ . ּבִ ּלוֹ  ּכָ  צּוַרת ָיַדע לֹא, ה' ַוֲ�בֹוַדת תֹוָרהבְּ  ּכ 

 �ַ ָבר ָהָיה ְוָלֵכן, ַמִהי ַמְטּבֵ ֵ�יֵני ְלֶפֶלא ַהּדָ ר ֲחִסיָדיו ּבְ ֲאׁשֶ ַ�ם ֵהֵחל ּכַ ׁש  ּפַ  ְלִפְתחוֹ  יםִר ֲח ׁשַ ְמ ַה ֵמ  ְלַבּקֵ
ּמֹות עֹותבְּ ְט ַמ  לוֹ  ֲ�ִניקְלַה  ְוָקא ֲאד  ֲ�ֵלי ֵ�ֶרְך ַרבּדַ ָהיּו ּבַ ְמהוּ . , ׁשֶ י ַהֲחִסיִדים ּתָ יר ְוָהַרּבִ  ִלי ִמינוּ ֲא ַה : "ִהְסּבִ

ֲאִני יל יֹוֵדַ�  ֵאיִני ַ�ְצִמי ׁשֶ ין ְלַהְבּדִ ְטבְּ  סּוֵגי ּבֵ י אּוָלם, עֹותַהּמַ ְמּתִ י ׂשַ י ִלְראֹות ִלּבִ ים ּכִ  יםׂשִ ׂשָ  ָהֲ�ִנּיִ
ֵמִחים יֹוֵתר ּוׂשְ ר ּבְ ֲאׁשֶ ּמֹות עֹותבְּ ְט ַמ  ָלֶהם ַמֲ�ִניק ֲאִני ּכַ ׁש  ְוָלֵכן, ֲאד  ָחם ֲאִני ְמַבּקֵ ּמְ ָכךְ  ְלׂשַ   ..".ּבְ

ַא  ִמים דַח ּבְ יק ִלְפֵני הֹוִפיַ� , ַהּיָ ּדִ ַה , ֶאָחד ָאָדם ַהּצַ ָניו תַר כָּ ׁשֶ י ּבוֹ  ָ�ְנָתה ּפָ ְלִמיד ּכִ ְפָלג םָחכָ  ּתַ  ּואה מ 
א, ַמִיםׁשָ  ִויֵרא ָהֲ�ִנּיוּ  ֶאּלָ ִחיָרה וֹ ּת לְ וַּ נַ ְמ  תׁשֶ ָניו ֶאת ּוַמׁשְ ק ִמידּתָ ּוִמ  ֵמָאז. ּפָ ּפֵ ֶלֶחם ָהִאיׁש  ִהְסּתַ  ּוַמִים ַצר ּבְ

ֵני ְוַאף, ַחץלַ  יתוֹ  ּבְ לוּ  ּבֵ ַאֲהָבה ִקּבְ ּלוּ  ַצַ�ר ֶאת ּבְ קוּ  תַהּדַ ּפְ ַק  ְוִהְסּתַ א, ָחרּוִבין בּבְ הׁשֶ  ֶאּלָ יָ�ה ַ�ּתָ ת ִהּגִ  ַהּבַ
יקצַּ ַה ֵמי ַרֲח  ִנְכְמרוּ . לכֹּ  ֵאין ָרׁש לָ וְ  ְלִפְרָקּה  ְרִטיס ׁש ִלְרכּ  לוֹ  ההֹוָר וְ  ָ�ָליו ּדִ פּות ּכַ ּתְ ּתַ  ַהְגָרָלהבַּ  ִהׁשְ

ֲ�ִתיָדה יתּתִ לְ ׁשַ ְמ ּמֶ ַה  ם ׁשֶ עֹוד ְלִהְתַקּיֵ ים ּבְ הזְּ בַּ  ֹוָרלגּ בַּ  ַיֲ�ֶלה יסוֹ ִט ְר כַּ ׁשֶ  ּוֵבְרכוֹ , רּפָ ְס ִמ  ֳחָדׁשִ  ָהִראׁשֹוָנה ִכּיָ
דֹוָלה עֹות ְוִעם, ְוַהּגְ ל ַהּמָ ַקּבֵ ּיְ ם יּוַכל ׁשֶ ּלֵ ל ֶאת ְלׁשַ ְפֵני ָהִאיׁש  ָיָצא. תַהבַּ  יֵא וּ ׂשּ נִ  אֹותהֹוצְ  ּכָ יקצַּ ַה  ִמּלִ  ּדִ

ד ְמָחהׂשִ בְּ  ְרִטיס ָרַכׁש  ְלֵביתוֹ  ׁשּובוֹ  ִעם ּוִמּיָ ֱא  ֶהֱאִמין ,ַהְגָרָלה ּכַ ִבְרכַּ  הָמ לֵ ׁשְ  מּוָנהּבֶ יק תּבְ ּדִ  יַח כִּ ׁשְ ִה , ַהּצַ
ּבוֹ  ל ִמּלִ ָאָגה ּכָ ל ּדְ ְרָנָסה ׁשֶ ב ּפַ ִמיָמה ַלֲ�בֹוָדתוֹ  ְוׁשָ ִמיָּ  ּוְלתֹוָרתוֹ  ַהּתְ  ִלּבוֹ  ּוְבֹטַהר תוֹ ימוּ ִמ ְת בִּ . ָיִמיָמה ִמיםּכְ

ל ָהִאיׁש  ִיֵחס לֹא יבּות ּכָ ת ַיֵחסְוִהְת , ַהַהְגָרָלה ְלַכְרִטיס ֲחׁשִ כּות ִלְרִכיׁשַ ִיס ַהּזְ ּפַ י ּבַ ְלּתִ ְמׁשַ ֶאל ַהּמֶ ה ּכְ  ַמֲ�ׂשֶ
ה ּלָ ַ�ְלָמא ְסג  ֵאין, ּבְ ַ�ת רׁשֶ ֶק  ׁשּום לוֹ  ׁשֶ ּפָ ת ַהְיׁשּוָ�ה ְלַהׁשְ ְדֶרׁשֶ יּהַ  לוֹ  ַהּנִ לוֹ  ֶאת ְלַהְגּבִ   . ַמּזָ

י יֹום ִ ׁשּ ר, ֶאָחד ׁשִ ֲאׁשֶ ת ּכַ ּבָ ַ הִמׁשְ  ַהׁשּ ל יתוֹ ּובֵ  ָלבֹוא ְמׁשָ ל ֵריָקם ָהָיה ָהִאיׁש  ׁשֶ ת יכֵ ְר צָ  ִמּכָ ּבָ ׁש , ׁשַ ּפֵ ׁשְ  ּפִ
ֵדי יסוֹ כִ בְּ  ֵ�נוּ ּדָ י  ְמ  ֵהן עֹותַמְטבְּ  רַאַח  רתוּ לָ  ּכְ ְלׁשֶ ת ּכָ  יסוֹ כִּ ִמ  הלָ ׁשָ  עֹותַמְטבְּ  ַחתּתַ  אּוָלם, ְוַיִין ֹותלּ ַח  ִלְרִכיׁשַ

ְרִטיס ֶאת ָרַכׁש  ַהַהְגָרָלה ּכַ ִבְרכַּ  ׁשֶ יָה  תּבְ ֵאין. ַרּבִ ֵרָרה ּבְ ָנה, ּבְ ְרִטיס ֶאת ּוָמַכר ָהִאיׁש  ּפָ ר ֶחְנָוִנילַ  ַהּכַ ּדָ  ׁשֶ
ְיָתה ֵהִביא מּוָרתוֹ ּתְ  ְוֶאת, תוֹ נוּ כֵ ׁשְ בִּ  ת אֹותְלהֹוצְ  ַהּבַ ּבָ ַ ִים ַהׁשּ ּתַ ֵהן ׁשְ ע ׁשֶ ן רְלַאַח  ָ�ִטיםמ   ָיִמים .ַאְרּבַ  ִמּכֵ

ָמה דֹוָלה ַהַהְגָרָלה ִהְתַקּיְ ּנֹוְדעוּ , ַהּגְ הָרֲ�  ,ּתֹוְצאֹוֶתיָה  ּוְכׁשֶ ּה ּכ   ִעירָה  ׁשָ ֵרר. ּלָ י, ִהְתּבָ ָרַכׁש  ַהֶחְנָוִני ּכִ  ׁשֶ
ְרִטיס ֶאת נוּ ֵ� ּדָ י  ּמְ ִמ  ֶ�ֶרב ַהַהְגָרָלה ּכַ ת ּבְ ּבָ הזְּ בַּ  ָזָכה, ׁשַ דֹוָלה ִכּיָ יר ָהַפךְ  ֶרַגע ּוִבן ּגְ ְפָלג ְלָ�ׁשִ ּנֹוַדע. מ  ׁשֶ  ּכְ

ָבר ִקְרבּ  רּוחוֹ  ָנְפָלה, ָחִסיד ְלאֹותוֹ  ַהּדָ ה ַרק. וֹ ּבְ י, ֵהִבין ַ�ּתָ יק ּכִ ּדִ ָיָדיו ִקידְפ ִה  ַהּצַ ל ְיׁשּוָ�ה ּבְ ׁש  ׁשֶ  ַמּמָ
ְרִטיס ֶאת ׁש ִלְרכּ  יוֹ וּ וּ צִ בְ וּ  יַ� , ַהַהְגָרָלה ּכַ ּפִ רֹום ָ�ָליו ִהׁשְ ַפע ִמּמָ ל ׁשֶ ירוּ  ׁשֶ ה ְוִאּלוּ , תֲ�ׁשִ ד ַ�ּתָ מוֹ  ִאּבֵ  ָיָדיו ּבְ

ָרָכה תֶא  הוּ , רֵח ְלַא  ְוֶהֱ�ִביָרּה  ַהּבְ גֶ  ְוִהּנֵ ד ׁשֹוֶטה רֶד ּבְ ֶ  הַמ  ַהְמַאּבֵ  ִלְנֹסַ�  ָהִאיׁש  ִמֵהר. לוֹ  ּנֹוְתִניםׁשּ
ר ֶנֶפׁש  רַמ ּובְ , ביקוֹ ִר ְט ְס לִ  יקצַּ לַ  ִסּפֵ ל תֵא  ּדִ ר  ּכָ ת תְוֵא  ָקָרהוּ ֲאׁשֶ ָרׁשַ ֶסף ּפָ ר ַהּכֶ   . תוֹ יזוּ זִ ְפ בִּ  ִהְפִסיד ֲאׁשֶ

ׁשֶ  ַמעּכְ ָ יקצַּ ַה  ׁשּ ָבִרים ֶאת ּדִ ָניו מוּ גְּ ַ� ְת ִה , ַהּדְ ָ  ּוְלַאַחר ּפָ ׁשּ ָ�ה יוָר הוּ ְר ִה בְּ  ַקעׁשֶ ה ׁשָ ּכָ ׁשוֹ  ָראָק , ֲאר  ּמְ  ִלְמׁשַ
יתוֹ  תֹותלְ ּדַ  ֶאת ִלְנעֹל לוֹ  ְוהֹוָרה ִית יֵא בָּ  ְלָכל רמֹ ֱא . "ּבֵ י, ַהּבַ ּבּור ֵמַהְנָהַגת ֲאִני לָחֵד  ּכִ  ָלֶהם יןֵא  ְוׁשּוב ַהּצִ

ה ְדֵהָמה". ילַ ֵא  ָלבֹוא ִסּבָ ִית ּוְבֵני יםַהֲחִסיִד  ַ�ל ָנְפָלה ּתַ ֵהֵחּלוּ , ַהּבַ ֹאל ּוְכׁשֶ ֶצף ָצאיָּ  הַמ  ַ�ל ִלׁשְ יר, ַהּקֶ  ִהְסּבִ
י ְראֹוִתי: "ָהַרּבִ ַמִים ןּמִ ׁשֶ  ּבִ ָ ָבר ֶאת בוּ בְּ ִס  ַהׁשּ ָהִאיׁש  ַהּדָ י אֹותוֹ  ׁשֶ ַרְכּתִ ירּות ּבֵ ֲ�ׁשִ ְרִטיס ֶאת ְמּכֹריִ , ּבַ  ּכַ

ְרׁשּותוֹ  ַהַהְגָרָלה ּבִ ה  ׁשֶ ּמָ ה ִלְפֵני ָיִמיםּכַ ִכּיָ רּור ֶרֶמז, ַהּזְ ְרכֹוַתי ִלי הּוא ּבָ ּבִ רֹום ֲחׁשּובֹות ֵאיָנן ׁשֶ ּמָ  ּבַ
ה ֵאפֹוא ָלָמה. ְרצּוָיה ֵאיָנּה  יִת גָ ְנָה ְוַה  ִרּיֹות ֶאת ֲאַרּמֶ ָ לַ  אֹוָתם ְוַאְטִריַח  ַהּבְ  ילַ ֵא  ָיבֹואוּ  לֹא ָטבמוּ ? ְואׁשּ

ים ְרַחּקִ עוּ  ִמּמֶ ִדְבֵרי ְוַאל ִיׁשְ יק ֵלב ַ�ל רבֵּ ְלַד  ְוטֹוִבים יםבִּ ַר  ִנּסוּ ". ֶקרׁשָ  ּבְ ּדִ  ינֵ בְּ  ֶאת ְלַהְנִהיג ׁשּובלָ  ַהּצַ
ר אןּצֹ כַּ  ַלֲאָנחֹות אֹוָתם ְלהֹוִתיר ְולֹא ֲ�ָדתוֹ  יךְ  הּוא אּוָלם, רֹוֶ�ה ָלֶהם ֵאין ֲאׁשֶ ַדְעּתוֹ  קבֹּ ְד לִ  ִהְמׁשִ י ּבְ  ֵאין ּכִ

יב ַלַהְנָהָגה ָראּוי הּוא ֵני ֶאת ֵריָקם ְוֵהׁשִ ִאים ּפְ   . ֵאָליו ַהּבָ

י היָ ָה  םיֲחִסיִד ַה  ֵלידוֹ ִמגְּ  דָח ֶא  יְסָח  ִניםּבוּ  ַרּבִ ׁשִ ָהָיה, אִמּפְ ָחָכם ָידּוַ�  ׁשֶ ַח  ּכְ ּנֹוַד וּ  ,ּוִפּקֵ  רבַ ּדְ  לוֹ  עְכׁשֶ
ל תוֹ רוּ גְּ ּתַ ְס ִה  ָרָאהוּ . ביקוֹ ִר ְט ְס לִ  ְוָנַסע ִמֵהר, וֹ בּ ַר  ׁשֶ ׁשֶ יָה  ּכְ ַמּה  ַרּבִ ַאל ּתָ ָ לַ  ּתָ ָטַרְח  ַמּדּוַ� : "ְוׁשָ  לֹא ַהִאם? ְואׁשּ

ַמְעּתָ  י ָהֵ�ָדה ֵמַהְנָהַגת יּתִ לְ ַד ָח ׁשֶ  ׁשָ ָ בַּ  ָרצּוי ֵאיִני ּכִ יב ִניםּבוּ  יְוַרבִּ "? םיִ ַמ ׁשּ י ָאֵכן: "ֵהׁשִ ַמְעּתִ ָבר ֶאת ׁשָ , ַהּדָ
ֵדי ְלָכאן יּוָבאִת  ָבר ָלדּון ּכְ ּדָ ׁש , ּבַ י ֶאת לֹוַמר ׁשּותְר  ֲאִני ּוְמַבּקֵ ּלִ י לוֹ  ָנַתן". ׁשֶ י, ׁשּותְר  ָהַרּבִ  ַתחּפָ  ִניםּבוּ  ְוַרּבִ
ִמְד : "ְוָאַמר ְנחּוָמא ׁש ַר ּבְ סּוק ַ�ל ּתַ ָבִרים ַאַחר ִהייְ 'וַ  ַהּפָ ה' ַהּדְ ֲ�ֵק  ָהֵאּלֶ ת ָדהּבַ ָפָרׁשַ ּבְ , ֱאַמרנֶ  אָר יֵּ וַ  ׁשֶ

ַה  בָּ ׁשֶ ם ה"ּקָ ל םיֶה ֵת רוֹ זֵ גְּ  ֶאת ְמַקּיֵ יִקים ׁשֶ ּדִ ִפי, ַהּצַ ֱאַמר ּכְ ּנֶ ִאּיֹוב ׁשֶ  לֹאֲה וַ . ָלְך' ְוָיָקם אֹוֶמר־'ְוִתְגַזר ּבְ
ָבִרים מּוִהים ַהּדְ ן, ּתְ ּכֵ ָת  מּוָבא ׁשֶ ת ָאנוּ  אֹוְמִרים ְוֵכן הוּ ִליָּ ֵא  יבֵ ּדְ  אנָ ּבְ ְתִפּלַ ֲחִרית ּבִ ָכל י'ּוִמ  ׁשַ  ָיֶדיךָ  הַמֲ�ׂשֵ  ּבְ

ְחּתֹוִנים אוֹ  ֶ�ְליֹוִניםבָּ  ּתַ ּיֹאַמר, ּבַ ה הַמ  ְלךָ  ׁשֶ ֲ�ׂשֶ ְפָ�  הּוַמ  ּתַ אן ַוֲהֵרי, ל'ּתִ א? ׁש ּמָ ל ַמ ׁשֶ  ְסִתיָרה ּכָ ה ֶאּלָ ּזֶ  ׁשֶ
אּור ָבִרים ּבֵ יקצַּ לַ . ַהּדְ זֵ  ִלְגזֹר ּכַֹח  ֵיׁש  ּדִ ל, ָלּה ַבּטְ לְ  אוֹ  ָרהּגְ יקצַּ ַה  לוֹ ָיכ ְלָמׁשָ ם ָאָדם ַ�ל זֹרִלגְ  ּדִ ּיָ  ְמס 

ר ֵ ְתַ�ׁשּ ּיִ ֹכחוֹ  ֵאין אּוָלם, ׁשֶ יַצד ה"בָּ ּקָ לַ  ְלהֹורֹות ּבְ ם ּכֵ ְתַקּיֵ ְרָכתוֹ  ּתִ ָיָדיו ָמסּור ְוֶזה, ּבִ ל ּבְ בָּ ַה  ׁשֶ   ". ְלַבּדוֹ  ה"ּקָ

אן" יךְ ", ֵאפֹוא ִמּכָ י ִהְמׁשִ יר ִניםּבוּ  ַרּבִ ִאם, "ְוִהְסּבִ ְרִטיס ָ�ַבר ׁשֶ ל ָלהַהַהְגָר  ּכַ ֵרךְ  ָאָדם אֹותוֹ  ׁשֶ ִהְתּבָ  ׁשֶ
נוּ  ירּות ֵמַרּבֵ ֲ�ׁשִ ֵאין מֹוִכיַח  ֶזה ֵאין, ַאֵחר ְלָאָדם ּבַ ל ּכֹחוֹ  ׁשֶ יקצַּ ַה  ׁשֶ ַמִים בׁשָ ְח נֶ  ּדִ ָ ׁשּ ה ןכֵּ ׁשֶ , ּבַ ִחּלָ  לֹא ִמּתְ

י ַ�ל ָהָיה ְ  ךְ ֶר ּדֶ  ֶאת ְלהֹורֹות ָהַרּבִ ל רּותַהִהְתַ�ׁשּ א ָאָדם אֹותוֹ  ׁשֶ ן ָ�ָליו ִלְגזֹר ַרק ֶאּלָ ַמִים ּוִמן, ּכֵ ָ  ִיְמְצאוּ  ַהׁשּ
ָרִכים ֶאת ָרָכה ַהּדְ ַהּבְ ם ׁשֶ ְתַקּיֵ ְרִטיס רְלַאַח  ַאף, ּתִ ַהּכַ י ךְ ַחיֵּ ִהְת ". רְלַאֵח  ִנְמַסר ׁשֶ ְטִריקֹוב ָהַרּבִ יו אְמלֹ  ִמּסְ  ּפִ

םַהְמ  רוֹ ְסבֵּ ֶה  עַמ ׁשֵ לְ  ּכָ ל ח  י ׁשֶ אֹות ְועֹוד, ִניםּבוּ  ַרּבִ חוּ  יֹום וֹ ּבְ ִית ֵריֲ� ׁשַ  ִנְפּתְ  �       .ה' יִלְמַבְקׁשֵ  ִלְרָוָחה ַהּבַ

  
 

  
ְבֵרי ים ָהאֹור ִמּדִ ה ַ�לדֹוׁש ַהּקָ  ַהַחּיִ ָרׁשָ   ַהּפָ

  

ה ָלַדַ�ת ֵיׁש  - ה' ֵאָליו אָר יֵּ ַו  תּוב הנָּ ׁשִ  ָלּמָ ים ַהּכָ ְלַהְקּדִ
ְרֶאה ֹקֶדם ָהרֹוֶאה ָהָיה ,ּבוֹ  רבֵּ ְלַד  ִהְתִחילׁשֶ  ַהּנִ לֹוַמר לוֹ  ׁשֶ

ּדִ  ִצינוּ ָמ  ֵכן ּוְכמוֹ  ,ֵאָליו ה' אָר יֵּ ַו  ָכל רבֵּ ׁשֶ קֹומֹות ּבְ ַהּמְ
לֶא  ה' אָר יֵּ ַו , 'וֹ ְוג ךָ ְלַזְרֲ�  'ְוגוֹ  ַאְבָרם לֶא  ה' אָר יֵּ ַו  ַהּקֹוְדמֹות

י לֵא  ֲאִני 'ְוגוֹ  ּדַ ְלַאְבָרָהם ֱאַמרנֶּ  הַמ  ָלַדַ�ת ָצִריְך  עֹוד. ׁשַ
ְנבּוָאה י ָאְמרוּ  ל"ְוַרזַ . זוֹ  ּבִ א ּכִ ֵאב רוֹ ּקְ ְלַב  ּבָ , תוֹ יָל ִמ  ִמּכְ

א ּלֹא ֶאּלָ ר ׁשֶ ְזּכַ תּוב ֶזה ְלָדָבר ֶרֶמז ה( ּכָ   :ּבַ
י, ְוִנְרֶאה ַנת ּכִ ּוָ תּוב ּכַ א הּוא ַהּכָ ּבָ ִה  ְלהֹוִדיַ�  ׁשֶ ה' הָר ׁשְ ׁשֶ

ִכיָנתוֹ  ָבה הְוַנֲ�ׂשָ  ָ�ָליו ׁשְ ִכיָנה ֶמְרּכָ ְ ָאְמרוּ  ְוִתְמָצא .ַלׁשּ ׁשֶ
ָהָאבֹות, ל"זַ  ָבה ׁשֶ ִכיָנה ֶמְרּכָ ְ ֵאָליו אָר יֵּ ַו  אֹוְמרוֹ  ְוהּוא. ַלׁשּ

גִּ  ה' ִכיָנתוֹ  ה' הּלָ ׁשֶ ים ֶזהָל וְ , ֵאָליו ׁשְ ַבת ִהְקּדִ ֵאָליו ּתֵ
ַרת ית לֹוַמר ה' ְלַהְזּכָ ּלֵ ִנְתּגַ ְ ַה  ָ�ָליו ׁשֶ ֶ  הַמ  ,ִכיָנהׁשּ ּלֹאׁשּ

ָאְמרוֹ  עָמ ִנׁשְ  י ,ֵאָליו ה' אָר יֵּ ַו  ּבְ ין ַיְפִסיק ה' ּכִ ּלּוי ּבֵ ַהּגִ
הּמִ ַל  ּלֶ ְמָצא ֶזהָל וְ . ןבֵ ְוָה  ,ּבוֹ  ְתּגַ ּלֹא ּתִ אָר יֵּ ַו  עֹוד ֶנֱאַמר ׁשֶ

ָכל בּואֹות ּבְ ֱאָמרֹות ַהּנְ א ,ֹזאת ַאֲחֵרי ְלַאְבָרָהם ַהּנֶ ֶאּלָ
י, ה' ראֶמ ּיֹ וַ     :ְלרֹאׁשוֹ  ָטָרהֲ�  ְלָפָניו הּוא ָמצּוי ּכִ

ח ָנא ְמַ�ט ַמִים ּקַ ְלָאִכים ַהּנֹוֵגַ�  ִעְנָין ִיְרֹמז עֹוד - י/ ַלּמַ
ְקחוּ  ּיִ ִהיא ַמִים ְמַ�ט ׁשֶ י ְוִלְהיֹות, ַהּתֹוָרה ׁשֶ ֵיׁש  ַהּתֹוָרה ּכִ

ּה  ִחיַנת ּבָ ִניִמּיוּ  ּוְבִחיַנת טׁשָ ּפְ ַה  ּבְ ה ,תַהּפְ ְלָאִכים ְוִהּנֵ ַהּמַ
אוּ  ּבָ ְדמ ׁשֶ ים ּותּבִ ָרא ּגּוף הּוא ֲאָנׁשִ ּבָ רּוָחִני ה' ָלֶהם ׁשֶ

ְלָאךְ  תמוּ ְצ ַ�  ּוְבֵ�ֶרךְ  ,ָהֲאִויִרים ֵמַהְגָלַדת בָח יֵ  ַהּמַ ּגּוף ׁשֵ
ִחיַנת ֵאָליו ְוִיְתַיֵחס דּוַ�  ֶרֶגל ּבְ ּיָ �ם ּכַַ זַמ ְוָר , ֵחן יְליֹוְדֵ�  ַהּטַ

ּקְ  ָלֶהם ּיִ ֵטי ַמִים ְמַ�ט חוּ ׁשֶ ׁשָ ּבוֹ  ִויַטֲהרוּ  הַהּתֹוָר  ִמּפְ
הּוא ַרְגֵליֶהם ִחיַנת ׁשֶ ר ּגּוף ּבְ ּכָ ָ ְו , ֲ�ֵליֶהם ַהּנִ ַחת ֲ�נוּ ִיׁשּ ּתַ

ִהיא ָהֵ�ץ ְקֵראת ַהּתֹוָרה ׁשֶ ּנִ ים ֵ�ץ ׁשֶ ָהֵ�ץ ָאַמר ֶזהָל ְו , ַחּיִ
ֵה  ם. ַהְיִדיָ�ה א"ּבְ ּקְ  ָלֶהם ָאַמר ּגַ ּיִ ת חוּ ׁשֶ ִהיא ,םֶח ֶל  ּפַ

ִחיַנת ִניִמּיוּ  ּבְ ְוהּוא ,םָת וּ יּ יִמ נִ ּפְ  ּבוֹ  ְוִיְסֲ�דוּ  ַהּתֹוָרה תּפְ
ֶכם אֹוְמרוֹ  ק. ִלּבְ ת לֹוַמר ְוִדְקּדֵ ת, םֶח ֶל  ּפַ ׁש  ּפַ ּיֵ ְבִחיָנתוֹ  ׁשֶ ּבִ

ֵהם םֶח ֶל  ֵהם ֲהָויֹות ג' ׁשֶ ִחיַנת ׁשֶ   :ָהעֹוָלמֹות תַחּיוּ  ּבְ

  
  

בי"ח במרחשון תרכ"א, נחנכה השכונה הראשונה 
שכנות שאננים" ומאז הוסיפה בירושלים, שכונת "מ

  ירושלים להתפתח ולהרחיב את גבולה. 
�  

בי"ט במרחשון אירע מעשה קין והבל, מ"ט ימים 
  לאחר בריאת העולם. 

�  

בכ"א במרחשון שע"א, הובלו יהודים אנוסים רבים 
בעיר לוגרוניו שבספרד אל המוקד, בעוון שמירת 

  התורה והמצוות בסתר, הי"ד.   
�  

שע"ז, בהיותו כבן ל"ח, סיים רבי בכ"ב במרחשון 
טוב' על ־יו"ט ליפמאן העליר את ספרו 'תוספות יום

  המשניות שהפך לחלק בלתי נפרד מספרי המשנה. 
�  

בכ"ב במרחשון תקט"ו, אירעה רעידת אדמה קשה 
בעיר ליסבון שבפורטוגל והעיר היתה לעיי חרבות. 
בתים רבים בעיר נהרסו, בהם בתי הממשלה ובית 

  אלף איש נספו.  40־ל האינקוויזיציה, וכהמשפט ש
�  

כ"ג במרחשון וכ"ה בו, היו ימים טובים בזמן בית 
המקדש השני כמובא במגילת תענית. בכ"ג גנזו בית 
טומאה שבנו הנוכרים בעזרה של בית המקדש, 

  ובכ"ה בו הקיפו בחומה את העיר שומרון וישבו בה. 
�  

רב בכ"ג במרחשון תש"ג, אירע הנס המפורסם בק
עלמיין שבמצרים, כאשר כוחות הנאצים נסוגו ־אל

. תבוסתם הגדולהלאחר  כוחות הצבא הבריטייםמ
בכך ניצלה ארץ ישראל מגורלה של אירופה 

  היהודית ובהר ציון היתה פליטה. 
�  

בכ"ד במרחשון תרע"ט, הסתיימה מלחמת העולם 
הראשונה שנמשכה ארבע שנים, ובה נהרגו למעלה 

  מיליון בני אדם.  16־מ

ִמים ְבֵריּדִ   ַהּיָ

 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

  

  
  
ל ַהּטֹובֹות ֹוָתיוִמדּ ין בֵּ  י ׁשֶ ת ִהְתנֹוְסָסה, קְס ְר וֹ וּ ׁשֶ ּפְ ִמ  'ליְק יצִ ִא  ַרּבִ ֶאֶבן אֹוְרִחים ַהְכָנַסת ִמּדַ  ַ�לֵמ  ֵחן ּכְ

ז ֲ�ֶטֶרת ָחד ,ּפָ ִמְצָוה ָהָיה ּוְמי  י. זוֹ  ּבְ ָכל תוֹ ּבֵ בוֹ  ְמקֹומֹות ּבְ ְרֵסם םׁשָ  ןּפֶ ְר וֶ ְט נְ ַא בְּ  ּוְבִיחּוד, מֹוׁשָ  ִהְתּפַ
הְת לִ  תּוַח  היָ ָה , ֵאָליו ָנֲהרוּ  יםבִּ ְוַר  ִהּלָ ֵביתוֹ  ִלְרָוָחה ּפָ ל ּכְ ֲאִכיָלה, ָאִבינוּ  ַאְבָרָהם ׁשֶ ה ּבַ ִתּיָ . ְוִליָנה ׁשְ
ִכיַח  ֶזהֲח ַמ  ׁש ּוְמׁשַ  עֹוֵמד ִלְראֹותוֹ  ָהָיה ׁשָ ַגּפוֹ  ּמֵ יׁש  ֶזהלָ , יוָח ְר אוֹ  ֶאת ּבְ ִני יןַחּמִ  ּכֹוס ַמּגִ ֵ ת ֵמִביא ְוַלׁשּ  ּפַ

ֲחִרית ִמְצוַ  תוֹ יָּ כִ זְ  ַ�ל ָתאּוְבֶחָדוָ  ְמָחהׂשִ בְּ  ְמִאירֹות ּוָפָניו, ׁשַ ַ�ם. אֹוְרִחים ַהְכָנַסת תּבְ  ְלֵבית ִנְכַנס ּפַ
ְדָרׁש  א ַח ֵר וֹ א ְוָרָאה ַהּמִ ּבָ ביוֹ  קחוֹ ֵמָר  ׁשֶ ְפָסִלים ַאַחד ַ�ל ׁשֵ ן ַהּסַ ֵסֶפר ּוְמַ�ּיֵ ּנוּ  ָרחֹוק לֹא. ּבְ ב ִמּמֶ  ָיׁשַ

ּתֹוָרה ִמידְת ִה ׁשֶ  ְלָיִמים ָצִעיר רחוּ בָּ  י אּוָלם, ּבַ ְכִלית ל"ֲחזַ  ָאְמרוּ  ֲהֵרי: "ְוָאַמר הֹוִכיחוֹ  לי'ְק יצִ ִא  ַרּבִ ּתַ  ׁשֶ
ׁשּוָבה ִהיא ָמהכְ ַהָח  ים ּתְ הְוַא , טֹוִבים ּוַמֲ�ׂשִ ב ָאְמָנם ּתָ ְמּתָ  לֹא ַמּדּוַ�  ַאךְ , ַהְתָמָדהבְּ  ְולֹוֵמד יֹוׁשֵ ךָ  ׂשַ  ִלּבְ

ְכַנס ָלאֹוֵרַח  ּנִ ּת  ָאהֵמ צְ  ְוַנְפׁשוֹ  אןכָ לְ  ׁשֶ ַבר ֹותִלׁשְ ין ּכֹוס לוֹ  ןכֵ ְוָה  ֵאפֹוא ֵלךְ ? ָמה ּדְ יב ַחּמִ  ֶאת ְלָהׁשִ
י, ְפׁשוֹ נַ  ְכִלית זוֹ  ּכִ ֵדי ַהּתֹוָרה ִלּמּוד ּתַ ִרּיֹות ִעם ְלֵהיִטיב ּכְ   ". ַהּבְ

�  
יתוֹ  ל ּבֵ ִוי תיבֵּ "ַה  ׁשֶ ִריְסק" ַהּלֵ תּוַח  היָ ָה  ִמּבְ יםלַ  ִלְרָוָחה ּפָ ט ְוָכל, ְוִנְצָרִכים ֲ�ִנּיִ ל ָהָיה ָיד ּפֹוׁשֵ  ִמְתַקּבֵ

ל בֹודכָ בְּ  ַ�ִין ָמעֹות ּוְמַקּבֵ אֹוָתם ָהָיה ִמְנָהג. ָיָפה ּבְ ֵני, ָיִמים ּבְ ּבְ הַהּקְ  ׁשֶ ָרה ַרבלָ  ַמֲ�ִניִקים ָהיוּ  ִהּלָ  ּפָ
ֵדי, חֹוֶלֶבת ְהיוּ  ּכְ ּיִ יתוֹ  יְוִלְבנֵ  ָלַרב ְמצּוִיים ְוָחָלב ֶחְמָאה ׁשֶ ם. ּבֵ ִוי תיבֵּ "ַה  ּגַ ל" ַהּלֵ ֵני ִקּבֵ ָרה תוֹ לָּ ִה ְק  ִמּבְ  ּפָ

זוֹ  א, ּכָ ַ�ם ֶאּלָ ּפַ א ׁשֶ ׁשֶ  ָחְמִריַה  בוֹ ַמצָּ  לַ�  ְלָפָניו ּוָבָכה ִעירָה  ייֵּ נִ ֵמֲ�  דָח ֶא  ֵאָליו ּבָ  ָהַרב לוֹ  ָיַ�ץ. הַהּקָ
ָרתוֹ  ֶאת ִלּטֹל ֵדי ּפָ ְרֵנס ּכְ ה ְלִהְתּפַ ּנָ יר, ִמּמֶ י ְוִהְסּבִ ֵני ּכִ אי ָהִעיר ּבְ ׁשוּ  ַוּדַ ֲ�בּורוֹ  ִיְרּכְ ָרה ּבַ יָה  ַאֶחֶרת ּפָ ְחּתֶ . ּתַ

ָרתוֹ  ֶאת ִלּטֹל ֶהָ�ִני בֵסַר  ל ּפָ ִאם, ְוָאַמר ָהַרב ׁשֶ ִבים עֹוְבִרים אּוהוּ ִיְר  ׁשֶ הּוא ְוׁשָ ׁשֶ ָרתוֹ  ֶאת מֹוִליךְ  ּכְ  ּפָ
ל אי, ָהַרב ׁשֶ דוּ  ִנְמָרצֹות ַמּכֹות ַיּכּוהוּ  ַוּדַ ַנב ּבוֹ  ְוַיְחׁשְ ּגָ ית ָרהּפָ ַה  ֶאת ׁשֶ ׁש . ָהַרב ִמּבֵ ּקֵ ּנוּ  ּבִ  תיבֵּ "ַה  ִמּמֶ

ִוי ְיָלה ָלבֹוא" ַהּלֵ ּלַ ם, ּבַ הּוא ּמוֹ ִע  ְוִסּכֵ ִאי ׁשֶ ֶלת ֶאת רַיׁשְ תּוָחה ָהֶרֶפת ּדֶ  ָרהּפָ ַה  ֶאת ְלהֹוִציא יּוַכל ְוָכךְ , ּפְ
ֵאין ירכְ ִה . רֹוִאים ּבְ ים ָהַרב ּבִ ים ַ�ד, ֶהָ�ִני ַ�ל ִמּלִ ִהְסּכִ ּבֶֹקר. ָהָיה ְוֵכן ָרהּפָ ַה  ֶאת ִלּטֹל ׁשֶ יָמה, ּבַ ּכִ  ִהׁשְ

ִנית ֵדי ָהַרּבָ ִעיר ְמהּוָמה ִהְתעֹוְרָרה. ָהֵריָקה ָהֶרֶפת ֶאת ִלְראֹות כוּ ָחׁשְ  ְוֵ�יֶניָה , ָרהּפָ ַה  ֶאת בלֹ ְח לַ  ּכְ , ּבָ
ה ּוְבֵני ִהּלָ ָרה ש*ִלְרכֹּ  ְוָגְמרוּ  ִנְמנוּ  ַהּקְ ה ּפָ ַחת, ָלַרב ֲחָדׁשָ ָרה ּתַ ְגְנָבה ַהּפָ ּנִ  לְוֶא , ָ�ִטיםמ   ָיִמים ָ�ְברוּ . ׁשֶ
יתוֹ  ל ּבֵ ִוי תיבֵּ "ַה  ׁשֶ יַ� " ַהּלֵ ָהַרב ָרהּפָ ַה  ַ�ל ֹוַדענ לוֹ , ַאֵחר ָ�ִני ִהּגִ ר, ָהִראׁשֹון ֶלָ�ִני ֶהֱ�ִניק ׁשֶ  ַאף ְוִסּפֵ
ִלי בוֹ ַמצָּ  ַ�ל הּוא ְלּכָ ם. הׁשֶ ּקָ ַה  ַהּכַ ָראוּ  אּוָלם, תוֹ ָר ּפָ  ֶאת ָהַרב ֶהֱ�ִניק לוֹ  ּגַ ׁשֶ ֵני ּכְ ם ָהִעיר ּבְ ּגַ  ָרהּפָ ַה  ׁשֶ

ה ִנּיָ ְ י ֵהִבינוּ , ִנְגְנָבה ַהׁשּ ל ָידוֹ  ּכִ ֶאְמַצע ָהַרב ׁשֶ ק ְוהּוא ּבָ ים יוָת רוֹ ּפָ  ֶאת ְמַחּלֵ סוּ  .ָלֲ�ִנּיִ ְרָנִסים  ִטּכְ  ֵ�ָצהַהּפַ
ִעְנָין יַצד, ּבָ ָרה ְלַהֲ�ִניק יּוְכלוּ  ּכֵ ית ּפָ ִליׁשִ ִלי ַרבלָ  ׁשְ ּיּוַכל ּבְ יםלַ  ּה יָק נִ ֲ� ַה לְ  ׁשֶ ְבִחיַנת, ֲ�ִנּיִ  ֶאת רבֹ ׁשְ  ּבִ

ֵהִביאוּ כְּ  .ֵ�ָצה ָמְצאוּ  ףְלַבּסוֹ וּ  ,ֵייָנּה  ֶאת רמֹ ׁשְ וּ  ֶהָחִבית ִוי תיבֵּ "לַ  ׁשֶ ית ָרהּפָ ַה  ֶאת" ַהּלֵ ִליׁשִ ְ  הֹוִדיעוּ  ַהׁשּ
י, לוֹ  ּלוֹ  ֵאינוֹ  ָרהּפָ ַה  ּגּוף ּכִ ל ְוהּוא, ׁשֶ ָנה ְמַקּבֵ ַמּתָ רֹות ֶאת ַרק ּבְ ּה  ַהּפֵ ּלָ ַהְינוּ , ׁשֶ ּה  ֶאת ּדְ  לוֹ  ְוֵאין, ֶחְלּבָ
ילָ  אֹוָתּה  ָלֵתת ׁשּותְר    ...םֲ�ִנּיִ

�  
ָיָמיו ל ּבְ ִריְסק ָהַרב ׁשֶ ַלִים ִמּבְ ירּוׁשָ ֵני ֶאָחד ִנְכָלא, ּבִ יָבה ִמּבְ ָבִאי ֶלאכֶּ בַּ  ַהְיׁשִ ּלֹא ְלַאַחר, ַהּצְ  ירּדִ ְס ִה  ׁשֶ

ּוִרים ֶאת ַמןזְּ בַּ  ים ָהִאׁשּ ְדָרׁשִ ְחרּורוֹ  ַהּנִ ַמֲ�ַמ  ְלׁשִ ן דּבְ יָבה ּבֶ ֶ�ֶרב ֶזה ָהָיה. ְיׁשִ ּפוּ  יֹום ּבְ  רַאַח  ִריםַהּכִ
ּנֹוַדע, ֲחצֹות ָבר ּוְכׁשֶ ִריְסק ַרבלָ  ַהּדָ י ֶאת ְלַהְזִמין ַלחׁשָ , ִמּבְ ׁש , םיְ וֹ בּ נְ נֶּ ֶט  דוִ ּדָ  הש*ֶ מֹ  ַרּבִ ּמֵ ִ ׁשּ ירַמ כְּ  ָאז ׁשֶ  ְזּכִ

יבֹות ַ�דוַ  ּנוּ  ְוָדַרׁש , ַהְיׁשִ ְדִחיפוּ  ִלְפעֹל ִמּמֶ ְחרּור תּבִ ָהה. גָח ֶה  ׁש ִהְתַקּדֵ  ִלְפֵני עֹוד ֶהָ�צּור ְלׁשִ י ּתָ  ַרּבִ
תוֹ  ֶאל מּול דוִ ּדָ  הש*ֶ מֹ  ִריׁשָ ל ּדְ ֵאינוֹ  ְוָטַ�ן ,ָהַרב ׁשֶ ָ�ה ִלְפעֹל לוֹ ָיכ ׁשֶ ׁשָ ֶחֶרת ּכֹה ּבְ ִעְנָין ְמא   ַאךְ , ֶזה ּבְ

מֹוצְ  ָהִעְנָין ֶאת רּדֵ ְלַס  הּוא ַמְבִטיַח  ִריְסק ָהַרב ּבוֹ  ָנַתן. גָח ֶה  ֵאיּבְ  'ֵאיִני ּתֹאַמר ַאל" :ְוָאַמר ֵ�יָניו ֶאת ִמּבְ
א, ל'וֹ ָיכ ָבִרים ִנְכְנסוּ ! רֹוֶצה' 'ֵאיִני רמֹ ֱא  ֶאּלָ ִלּבוֹ  ַהּדְ י, ּבְ ָנה דוִ ּדָ  הש*ֶ מֹ  ְוַרּבִ ד ּפָ  םׁשָ  ר'לֶ נֶ ׁשְ  הנֶ ֲח 'ַמ לְ  ִמּיָ

ׁש  ּקֵ ִצין ִעם ְלׂשֹוֵחַח  ּבִ ה ַהּקָ ּנֶ ָפָניו ְוגֹוֵלל ַהְממ  ְקֶרה ֶאת ּבְ ׁש  ַהּמִ ה ִלְטֹען . תוֹ ֶ�ְזָר  ֶאת ּוִבּקֵ ֵהֵחל ַהּלָ
ֵאינוֹ  י ַאךְ , הָמ וּ אְמ  הּתָ ַ�  ַלֲ�ׂשֹות לוֹ ָיכ ׁשֶ ר דוִ ּדָ  הש*ֶ מֹ  ַרּבִ ְבֵרי ֶאת לוֹ  ִסּפֵ ִריְסק ָהַרב ּדִ ׁש , ִמּבְ ּמֵ ּתַ  ְוִהׁשְ
אֹותוֹ  ַ�  ּבְ א, ל'וֹ ָיכ 'ֵאיִני ּתֹאַמר ַאל: "ָלׁשֹון ַמְטּבֵ יךְ , רֹוֶצה' 'ֵאיִני רמֹ ֱא  ֶאּלָ י ִלּבוֹ  ַ�ל רבֵּ ְלַד  ְוִהְמׁשִ  לוֹ ָיכ ּכִ

ָרֵאל אֹוןִמגְּ  ִלְבָרָכה תוֹ ִלְזכּ  הּוא ִריְסק ָהַרב ִיׂשְ ֶ�ֶרב ִמּבְ דֹוׁש  ַהּיֹום ּבְ אוּ  יוצָּ ַמ ֲא ַמ . ַהּקָ  ְוֶאת, ִריּפְ  ָנׂשְ
ה ּדָ  � ָבר ֶקתֶס ְפ ַהּמַ  ַהּסְ יק ּכְ ֵביתוֹ  לכֹ ֱא לֶ  ֶהָ�צּור ִהְסּפִ ת ּבְ ׁשַ ַבּקָ ִריְסק ָהַרב ּכְ ל תוֹ יָח ׂשִ בְּ . ִמּבְ י ׁשֶ  הש*ֶ מֹ  ַרּבִ

ּפּוִרים יֹום רְלַאַח  ָהַרב ִעם דוִ ּדָ  ו: "ָהַרב לוֹ  ָאַמר, ַהּכִ ָבִרים קֹורְמ  ֵמֵהיָכן ְלךָ  ֲאָפֵרׁש  ַ�ְכׁשָ י ַהּדְ ָאַמְרּתִ  ׁשֶ
א לוֹ ָיכ ֵאיִני ּתֹאַמר 'ַאל ָבר. רֹוֶצה' ֵאיִני ֶאּלָ ַמּסֶ  ְמֹפָרׁש  ַהּדָ רׁשֶ  ,ְמִציָ�א אבָ בָּ  תכֶ ּבְ ֲאׁשֶ ׁש  ּכַ ּקֵ  ַאְבָרָהם ּבִ

ּיֹום ָאִבינוּ  י ּבַ ִליׁשִ ְ ּלֹא ְוָאַמר ָחַזרַאַחר ׁשֶ וְ , אֹוְרִחים רַאַח  רתוּ לָ  ָלֵצאת ַ�ְבּדוֹ  ֵמֱאִליֶ�ֶזר תוֹ ילָ ִמ לְ  ַהׁשּ  ׁשֶ
ֵאינוֹ  ַאְבָרָהם לוֹ  ָאַמר, ֹאַרח עֹוֵבר ָמָצא ָמָרא תֶפ ֶס תוֹ כְ וּ , לוֹ  ַמֲאִמין ׁשֶ ֲ�ָבִדים' הנָ וּ מֱא  'ֵאין ַהּגְ  ָיָצא. ּבַ

ַ�ְצמוֹ  ַאְבָרָהם בָּ ְוַה  ּבְ ן ה"ּקָ ת ֶאת לוֹ  ִזּמֵ לֹש*ֶ ְלָאִכים ׁשְ ָרץ אְר יַּ וַ  ,ַהּמַ ָבר. ִלְקָראָתם ַוּיָ מּוּהַ  ְוַהּדָ  ןכֵּ ׁשֶ , ּתָ
ֶקה ּדֹוֶלה ָהָיה ֱאִליֶ�ֶזר ל ִמּתֹוָרתוֹ  ּוַמׁשְ ֵאין לוֹ  ָאַמר ְוֵכיַצד, ַאְבָרָהם ׁשֶ  ָאְמרוּ  לֹאֲה וַ ? ּבוֹ  הנָ וּ מֱא  לוֹ  ׁשֶ

ְקָרא ֱאִליֶ�ֶזר ַ�ל ל"ֲחזַ  ּנִ ל ׁשֶ ָכל 'ַהּמֹש*ֵ ר־ּבְ ֵני לֹו'־ֲאׁשֶ ּמָ  ִמּפְ ִיְצרוֹ  לׁשַ ׁשֶ מוֹ  ּבְ א?! ַאְבָרָהם ּכְ ה ֶאּלָ ּזֶ  ׁשֶ
רּוׁש  ָבִרים ּפֵ שׂ  ָיָצא ֱאִליֶ�ֶזר. ַהּדְ  ּתֹאַמר ַאל, ָהְיָתה ַאְבָרָהם תנַ ֲ� ְוַט . ָמָצא לֹא ַאךְ , ָרִכיםְד  יֵר בְ וֹ ע ְלַחּפֵ
ֵאין א, אֹוְרִחים ׁשֶ ֵאיְנךָ  רמֹ ֱא  ֶאּלָ ְהיוּ  רֹוֶצה ׁשֶ ּיִ ֵני, ׁשֶ ֵאיְנךָ  ִמּפְ אֹוְרִחים  ינִ יֵח ִר ְט ַה לְ  רֹוֶצה ׁשֶ ּיֹוםּבְ  ּבַ

י ִליׁשִ ְ יָון ָלנוּ  ֲהֵרי, ָמָצא ְוַגם ָרָצה ָאִבינוּ  ַאְבָרָהם אּוָלם. יִת ילָ ִמ לְ  ַהׁשּ ּכֵ ּמִ  ָרצֹון ְלַאְבָרָהם ָהָיהׁשֶ  ׁשֶ
י אןוּ ". "ָהאֹוְרִחים ֶאת ָמָצא ָלֵכן, ֲאִמּתִ י ִמּכָ ם", ָלַמְדּתִ ִריְסק ָהַרב ִסּיֵ ָבָריו ֶאת ִמּבְ ֵאין, "ּדְ  ָאָדםלָ  ׁשֶ
א, ל'וֹ ָיכ 'ֵאיִני לֹוַמר י, רֹוֶצה' 'ֵאיִני ֶאּלָ ֹאֶפן רֹוֶצה ָהָאָדם ִאם ּכִ ְחָלט ּבְ ָכל ִלְפעֹל ןִנּתָ  ֲאַזי, מ  ב ּבְ   ". ַמּצָ

  

ה ב ְוַאְבָרָהם" ֶנֱאַמר ָלּמָ ָרָאה ַאֲחֵרי" ִלְמֹקמוֹ  ׁשָ ׁשֹוָתיוַאְבָרָהם  ׁשֶ ּקָ ּבַ יל ׁשֶ ֵני לוּ ִהְתַקּבְ  לֹא ְסדֹום ֶאת ְלַהּצִ ּלֹא ִמּפְ ּה ּו ָהי ׁשֶ יִקים ּבָ ֵדי? ַצּדִ   , ךָ ְד ְלַלּמֶ  ּכְ
ִהְת  ֲהַגםׁשֶ  ֵררׁשֶ ַא ַאְבָרָהם ְל  ּבָ יׁשֶ ִעיםֵהם  ְסדֹום ְנׁשֵ ֶהםְוֵאין  ְרׁשָ יִקים ּבָ ָלל ַצּדִ ַדְרּכוֹ  קּבֹ ְד ִל  הֹוִסיף ,ּכְ ל ַ�ל טֹוב ְלַהְמִליץ ּבְ   (רבי לוי יצחק מברדיטשוב)ָאָדם.  ּכָ

  

  
י רּוְך  ַרּבִ ָהָיה, יץִל ְר וֹ גּ ִמ  ּבָ ְלׁשֹונוֹ  ָידּוַ�  ׁשֶ ה ּבִ  ַהַחּדָ

נוּ  ְ ף, ָנהְוַהׁשּ ּתֵ ּתַ ַ�ם ִהׁשְ ֲאֵסָפה ּפַ  הָס נְּ ּכַ ְת ִה ׁשֶ  ִצּבּוִרית ּבַ
עֹות ּוֵקיִחּל  בֶק ֵ�  אּוָלם, ַלְנצּוט ִעירּבָ  ּכּוִחים ַהּדֵ ין ְוַהּוִ  ּבֵ

ִנים ִפים ָהַרּבָ ּתְ ּתַ ׁשְ ֵאי ַהּמִ ֵליֶהם ְונֹוׂשְ ָרהִהְתּפַ , ּכְ  ּזְ
ַאל. ַהְחָלטֹות ְללֹא ָהֲאֵסָפה ׁשְ ּנִ ׁשֶ  רְלַאַח  ְך וּ רּבָ  יַרּבִ  ּכְ

ן ְ ַר ְת ִה  ַ�ל ִמּכֵ ַ�ם: "תיפוּ ִר ֲח ּבַ  ָאַמר, ֵמָהֲאֵסָפה תוֹ מוּ ׁשּ  ּפַ
י ַמְעּתִ ד ׁשָ ינֹוקֹות ְמַלּמֵ ָר  ֶאת ְלַתְלִמיָדיור ּפֵ ַס ְמ  ּתִ  תׁשַ ּפָ

יַ� , אָר יֵּ ַו  ִהּגִ ָאַמר ַאְבָרָהם ָאִבינּו  סּוקּפָ ַל  ּוְכׁשֶ  ֵיׁש  'אּוַליׁשֶ
ים ִ יִק  ֲחִמׁשּ תֹוְך  םַצּדִ יר יר'ָהִע  ּבְ ֲ�ָנה, ִהְסּבִ ַהּטַ  ָהְיָתה ׁשֶ

ְך.  םּכָ ים ֵיׁש  ִאם ּגַ ִ יִקי ֲחִמׁשּ תֹוְך  םַצּדִ  ָצִריְך  לֹא, ִעירָה  ּבְ
ּה  ִעירָה  ֶאת ְלַהֲחִריב ּלָ ְגָלָלם ּכ/   "...ּבִ

  

  

  
ַמּסֶ  ֶרְך  תֶכ ּבְ ה ֶאֶרץ ּדֶ ְכָנס: "ֶנֱאַמר ַרּבָ ִית ַהּנִ ל, ַלּבַ  הַמ  ּכָ

 ֶ ְגזֹרׁשּ ִית ַ�לּבַ  ָ�ָליו ּיִ ה ַהּבַ ֶכת ּוְב ", ַיֲ�ׂשֶ  ִחיםָס ּפְ ַמּסֶ
ִרים ְזּכָ ָבִרים מ/ תֹוֶסֶפת ַהּדְ בֹות ּבְ ", אּצֵ ִמ  חּוץ" ַהּתֵ

ים ַנת ֶאת ׁש ְלָפֵר  טוּ ּבְ ַח הְת  ְוַהְמָפְרׁשִ ּוָ ָבִרים ּכַ . ַהּדְ
ַהְרׁשָ  ָרָאה ּכֹוֵתב א"ַהּמַ ֵסֶפר ׁשֶ ּה  ּבְ ּגָ בֹות מ/ ּתֵ  ֵאּלוּ  ׁשֶ

בּוְמיַ , חּוקֹותְמ  ֵ ְרָסה ֶאת ׁשּ ִריְך  ַהּגִ ּצָ ֹמַ�  ׁשֶ קֹול ִלׁשְ  ּבְ
ַ�ל ִית ּבַ תֹוְך  ַרק ַהּבַ ִית ּבְ  ֵגןַהּמָ . לוֹ  ִמחּוָצה ְולֹא ַהּבַ

ֵאינוֹ  ְמָפֵרׁש  ַאְבָרָהם ְסחֹוָרה קסֹ ֲ� ַל  ָלֵצאת ָצִריְך  ׁשֶ  ּבִ
ִביל ׁשְ ַ�ל ּבִ ִית ּבַ ַפת, ַהּבַ ְ ֵאר ֱאֶמת ְוַהׂשּ בֹות ּבֵ ַהּתֵ  ׁשֶ

ה רְלַאַח  נֹוְספוּ  ִיתהּוָצא ׁשֶ  אָצ ְמ ַק  רּבַ  ַמֲ�ׂשֶ  ַח כֹ ּבְ  ֵמַהּבַ
ּום ְך  ּוִמׁשּ ית ֶנֱחַרב ּכָ ׁש  ּבֵ ְקּדָ ִני ַהּמִ ֵ ְרׁשוּ  ֵיׁש . ַהׁשּ ּדָ , ׁשֶ

ֵאין ֹמַ�  ׁשֶ ִית ְלַבַ�ל ִלׁשְ ְדָבִרים ַהּבַ  ֶאת ַהּמֹוִציִאים ּבִ
ֵהם, ָהעֹוָלם ִמן ָהָאָדם ְנָאה ׁשֶ ֲאָוה ַהּקִ בֹודְוַה  ְוַהּתַ . ּכָ

ְתבוּ ֲאֵחִרים  ּבַ , ּכָ ב קֹורּמָ ׁשֶ ד חּוץ" ִנְכּתַ " ִאּסּור ִמּצַ
ּלֹא ַמע ׁשֶ ִית ְלַבַ�ל ִיׁשְ בוּ , ִאּסּור ַלֲ�בֹר ַהּבַ  ְוִנְכּתְ

י ָראׁשֵ בֹות ּבְ   '.אּצֵ ִמ  חּוץ' הוּ וּ ׁש ְר ּפֵ  ּוְבָטעּות" א"מצ" ּתֵ

  
ה � ֹ�ׁשָ ה
 ׁשְ ְרא ְוִהּנֵ א ֵ�יָניו
 ַוּיַ� � ָ ׂשּ ים ַוּיִ   , ב)(יח ֲאָנׁשִ�

ַטֲ�ֵמי ְך ְה ַמ  ּבְ ָטאּפַ  ּפַ ָטאּפַ , ןָקטֹ  ׁשְ ּלֹא ןָקטֹ  ףָזֵק  ׁשְ , ׁשֶ
ִפי ָחׁשַ  ּכְ ים ב ַאְבָרָהםׁשֶ ֲאָנׁשִ ׁשּוִטים ׁשֶ א, ֵהם ּפְ  ֶאּלָ
  ספר הטעמים)(. ֵהם ּוְזקּוִפים ַמְלָאִכים ֲחׁשּוִבים ְך ֶפ ְלֵה 

�  

ר   יח, ג)( ַוּיֹאַמ�

ַטַ�ם א ּבְ ֵדי, ֶאְתַנְחּתָ ז ּכְ ַאְבָרָהם ְלַרּמֵ ר ׁשֶ ּבֵ  ֶאל ּדִ
ְלָאִכים ָרץ ֲהַגם, ַנַחתּבְ  ַהּמַ  ְוזֹאת, ְמִהירּותּבִ  ֲאֵליֶהם ׁשֶ

ֵדי ימוּ  ּכְ ְסּכִ ּיַ   דברי יחיאל)(. ְלֵביתוֹ  ֵאָליו ָלבֹוא ׁשֶ
�  

ֶחם �ה ַפת־ֶל   יח, ה)(  ְוֶאְקָח#

ַטֲ�ֵמי ָדָקה ַ�ל זּמֵ ְלַר , ְזָלאְוַא  ַקְדָמא ּבְ ִריְך  ַהּצְ ּצָ  ׁשֶ
ת ָלֵתת י, ָ�ִניְל  םֶח ֶל  ּפַ ֶסף ּכִ ל ְזָלאְוַא  ַקְדָמא ַהּכֶ ַגְלּגַ  ּכְ

עֹוָלם ַהחֹוֵזר   דרכי ים סוף)(. ַהּנֹוְתִנים ִמן ִלְהיֹות ְוטֹוב, ּבָ
�  

ם  ֶזהָל  זֶמ ֶר  ִדְבֵריּגַ י, ל"ֲחזַ  ּבְ ַרּבִ ּתוֹ  ָאַמר איָּ ִח  ׁשֶ  ְלִאׁשְ
ים ְלָ�ִני  תְלַהְקּדִ מוּ  ֵדיּכְ  םֶח ֶל  ּפַ ַקּדְ ּיְ ם ׁשֶ ֵניֶהם ֶאת ּגַ , ּבְ

ֵני ל ִמּפְ ְלּגַ ּגַ עֹוָלם חֹוֵזר ׁשֶ   הדרת יוסף)(. ּבָ
�  

ִזים ְזָלאְוַא  ַקְדָמא ַטֲ�ֵמי ַאְבָרָהם, ְמַרּמְ  ָאַמר ָאִבינוּ  ׁשֶ
ְלָאִכים ים ַלּמַ ְקּדִ ּיַ ֶחם ֶאת ָלֶהם ְלָהִכין ׁשֶ ֵדי ַהּלֶ  ּכְ

ּיּוְכלוּ  םְלַד  ַמֵהר ָלֶלֶכת ׁשֶ   תורת המצרף)(. ְרּכָ
�  

ַטֲ�ֵמי ֵיׁש  זֶמ ֶר  ְועֹוד יּ , ְזָלאְוַא  ַקְדָמא ּבְ  הִמּמַ  רֵת וֹ ׁשֶ
 ֶ ל הּוא, ָ�ִניֶל  ָהָאָדם ּנֹוֵתןׁשּ ּנוּ  ְמַקּבֵ  ֵאָליו ְוחֹוֵזר ִמּמֶ
ֶ  הּמַ ִמ  רֵת וֹ ְוי, ֵכֶפלּבְ  ַ�לׁשּ ִית ּבַ ה ַהּבַ , ֶהָ�ִני ִעם עֹוׂשֶ

ה ִית ַ�לּבַ  ִעם ּוֵמיִטיב ֶהָ�ִני עֹוׂשֶ   אמרי ישראל)(. ַהּבַ
�  

ׁש  ְדּגָ  מ/
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