
 

 

  
  
  
  
  
  
  

  
  

דֹות � ִניִנים � ִסּפּוִרים ְוַאּגָ ָראֹות ּפְ  �ַוֲהִליכֹות  ִמּדֹות � ּוַפְרּפְ
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ית ָאִביָך ֶאל־ֶלךְ  ָך ּוִמּבֵ ר ַאְרֶאָך ־ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדּתְ   (יב, א) ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ

ָנה ת ֶלךְ  ַאַחת ׁשָ ָפָרׁשַ י ָ�ַמד, ְלךָ ־ּבְ ַ�ל ַרּבִ אּפֶ  "יֹוֵסף ַוְיִחי" ּבַ ִמיַ� , אִמּפָ  ְוִהׁשְ
ָאְזנֵ  ְלִמיֵדי יּבְ ָבִרים תוֹ יבָ ׁשִ יְ  ּתַ ָבָריו ֶאת. םעֹוָלָמ בְּ  םָת חֹובָ  ַ�ל יםבִ צְ חוֹ  ּדְ ַתח ּדְ  ּפָ

סּוק ּפָ ל ּבַ ת ׁשֶ ָרׁשַ בּוַ�  ּפָ ָ דּוַ� ָאַמר: " ְוֹכה, ַהׁשּ ּיָ ְרּבּות ֵיׁש  ְוֶאֶרץ ְמִדיָנה־ְלָכל, ּכַ  ּתַ
ָאנוּ  זוֹ  ָאֶמִריָקהבְּ ְמַאְפְינֹות.  ּוְתכּונֹותִיחּוִדית  ִבים ׁשֶ ּה  יֹוׁשְ ֶלת, ּבָ  רּוַח  מֹוׁשֶ

יָרנּות ָהַ�ּזּות ּתִ מוּ  ַ�ד, ְוַהּמַ ִהְתַקּיְ נוּ  ׁשֶ ְבֵרי ּבָ ִביא ּדִ ְעָיה ַהּנָ ַ�ר  ְיׁשַ 'ִיְרֲהבּו ַהּנַ
ד ְכּבָ ּנִ ְקֶלה ּבַ ֵקן ְוַהּנִ ּזָ נֹוָסף'. ּבַ  ןּמָ ִע ׁשֶ  ֹותנּ ְמג,  ַוֲהִליכֹות ִמּדֹות ָאָדם־ְלָכל ֵיׁש , ּבְ

מוֹ , נֹוַלד ֲאָוה ּכְ  ןּקֵ ְלַת  ִהיא עֹוָלםבָּ  תוֹ יָמ ׂשִ ְמ וּ , ַ�ִין־תָצרוּ וְ  ַ�ְצלּות, ַ�סְוכַ  ּגַ
יָבה־ְלַבחּור ֵיׁש , זֹאתלָ ר בֶ ֵ� ֵמ . ןנָ ּדְ ַ� לְ וּ  ֹוָתיוִמדּ ־ֶאת ִקיַ�  ְיׁשִ  ְצמוֹ ַ� ־ֶאת ְלַהׁשְ

ָאֳהָלּה  ל ּבְ בּוק ִלְהיֹות, ּתֹוָרה־ׁשֶ ָכל ּדָ , ַמִיםׁשָ  ְוִיְרַאת תֹוָרהבְּ  יוּפָ ַ� ְר ׂשַ ־ּבְ
ק ה ָהעֹוָלם ִעְנְיֵניֵמ  ּוְלִהְתַנּתֵ י ַהּזֶ ין ּוֵמַחּיֵ ּלִ ה ַהח, ֲ�ׂשֶ בֵ  ְוַהּמַ ּבְ . וֹ ּת ְח ּפַ ִמׁשְ  תיׁשֶ

סּוק ְרמּוִזים םּתָ ׁשְ לָ ׁשְ וּ  ּפָ בַּ  ָהִראׁשֹון ּבַ הּפָ ׁשֶ ֵדל - ֵמַאְרְצָך' ְלךָ ־ךְ 'לֶ . ָרׁשָ  ִהּבָ
נְ  ְוִהְתַרֵחק ִדיָנה ֵגיֲה ִמּמִ ה ּה בָּ ׁשֶ  ַהּמְ ָך''ּוִמּמ , ירוּ ׁשָ  ַאּתָ ל ךָ לְ  נּוסוְ  - ֹוַלְדּתְ  ִמּכָ

הִמ  נָּ  ּדָ ךָ  הְמג, ּבְ ק -  'ָאִביךָ  ית'ּוִמבֵּ , ׁשֶ ם  ְוִהְתַנּתֵ ְסָחר ֵמִעְנְיֵניּגַ ל ַהּמִ   "...ָאִביךָ ־ׁשֶ
�  

י ֶאל יַ� , קְס 'נְ יזֶ לִּ ִמ  ֱאִליֶמֶלךְ  ר' ָהַרּבִ ַ�ם ִהּגִ ְפָלג רחוּ בָּ  ּפַ ִהְתגּ  ֶאָחד מ, ִעיר  ֹוֵררׁשֶ ּבְ
יט ְסמּוָכה. י ָ�ָליו ִהּבִ ע: "ְוָאַמר ָהַרּבִ י, ְלךָ  ּדַ כֹון  ךָ גְ וּ וּ זִ  ּכִ  ִעירבָּ  ִנְמָצאַהּנָ

ךָ  ֵמַאְרְצךָ  ְלךָ ־ךְ לֶ . ָהְרחֹוָקה קְס נְ לוֹ ּפְ  , ּפֹוִלין ֶאֶרץ לֶא  ָאִביךָ  יתּוִמבֵּ  ּוִמּמֹוַלְדּתְ
ְצִליַח  םְוׁשָ  ָכל ּתַ ר־ּבְ ְפֶנה ֲאׁשֶ ה, יִקיםַצּדִ  מּוַנתֱא בֶּ  דּורָח ". ּתִ  ָהֶ�ֶלם ָ�ׂשָ

יַ�  ְלַאַחר ְוָאֵכן, תוֹ וָ צְ ִמ כְּ  ִהּגִ ֶדֶרךְ  ׁשֶ ה ּבְ ּכָ ע, קְס נְ לוֹ ּפְ  ָהִעיר ֶאל ֲאר, ּצַ  ְלָפָניו ה,
ּדּוךְ  קֹוםּמָ בַּ  ִית ֵהִקים םְוׁשָ , ָנֶאה ׁשִ ה. ְלִתְפֶאֶרת ןָמ ֱא נֶ  ּבַ לֹש3ָ ִנים ִלׁשְ ם ֵה וְ , ָזָכה ּבָ

י, וֹוְלף־ְזֵאב יַרבִּ  י רבֶּ ־ּדֹב ַרּבִ ַא  ֹוְדעוּ נּ ׁשֶ  ,ִהיְרׁש ־יבִ צְ  ְוַרּבִ יּכְ ם־ְנׁשֵ ֶדֶרךְ  ּנוּ כ, וְ  ׁשֵ  ּבְ
ִפי הבָּ ִח  ם־ַ�ל, 'ַהַחּיֹות' קְס נְ לוֹ ּפְ  ְיהּוִדי ּבְ מֹוֵתיֶהם ׁשֵ מֹות ׁשְ ׁשְ ֵאב, ַהַחּיֹות ּכִ , ַהּזְ

ִבי ַהּדֹב ין בֵּ ַה וְ . ְוַהּצְ ל ָאִביו היָ ָה , ִהיְרׁש  ְצִבי ַרּבִ י ׁשֶ   . ְזִמירִמּקוֹ  בּ יְ טוֹ  ֵקאלְיֶחזְ  ַרּבִ
�  

אַקּדִ  א'בָ 'ּסָ ַה  ָסַבל ַרב לבֶ ֵס  י יׁשָ ָרֵאל ַרּבִ ְלטֹון ֵמרּוִז'ין ִיׂשְ ִ רּוְסָיה עׁשַ ָהֶר  ִמׁשּ , ּבְ
ב ּוְלַאַחר ׁשַ ּיָ ְמַ�ט ׁשֶ ָנַתִים ּכִ ֲ�ִליַלת ֶלאכֶּ בַּ  ׁשְ ְוא ּבַ ַחְסֵד  ִהְצִליַח , ׁשָ  ַמִיםׁשָ  יּבְ

ֵלט ִדינָ  ְלִהּמָ ע הֵמַהּמְ ּקֵ ּתַ ָהְיָתה, הינָ בִ קוֹ בוּ בְּ ׁשֶ  יגּוָראַסּדִ  ִעירבָּ  ְוִהׁשְ  ָאז ְנתּוָנה ׁשֶ
ַחת ְלטֹון ּתַ ִ ִריה, ־רוֹ ְט ְס אוֹ ָה  ַהׁשּ ל ּה ָת יבָ ִר יְ , ְנּגָ ַהצַּ  ְלַאַחר. רּוְסָיה־ׁשֶ  ָהרּוִסי ראׁשֶ
ה ּלָ י ּגִ ין ָחַמק וֹ ְרּפ ַט  ּכִ עֹוָתיו ִמּבֵ יׁש , ֶאְצּבְ ה הְסְטִריָּ אוֹ  רְלֵקיַס  ִהּגִ ׁשָ ּקָ  ֶנֱחֶרֶצת ּבַ

יי בֵ ְר קֹ ְמ וּ , ְלָיָדיו ירוֹ גִּ ְס ַה לְ  ֲ�לוּ  ָהַרּבִ הת יַּ ִלְדִח  ִנְמָרצֹות ּפָ ׁשָ ּקָ ין. ַהּבַ ָאר ּבֵ ְ  ַהׁשּ
ָ�ה הָת לְ ָ� ָה  י, ַהּצָ י ּכִ ם־ֶאת ַיֲחִליף ָהַרּבִ ֵדי ן'ַמ יְד ִר 'ְפ  וֹ ּת ְח ּפַ ִמׁשְ  ׁשֵ יר ּכְ  ְלַהְסּתִ

י םאּולָ , ֶזהּותוֹ ־ֶאת ם ָאְמָנם: "ְוָאַמר בֵסַר  ָהַרּבִ י ִהְתַקּיֵ ֶ  הַמ  ּבִ ֱאַמרׁשּ  ֵאֶצל ּנֶ
י ֵמַאְרִצי ְוָגִליִתי, ָאִבינוּ  ַאְבָרָהם  ַאְבָרָהם ַרק ןכֵּ ׁשֶ . ָאִבי יתִמבֵּ  לֹא ַאךְ , ּוִמּמֹוַלְדּתִ

ן ַלֲ�ׂשֹות ץלַ ֱא נֶ  ֵני ׁשֶ ּכֵ ל נוֹ בְּ , ִמּפְ ל נוֹ בְּ  ֲאִני אּוָלם. ָהָיה ַרחּתֶ  ׁשֶ י ׁשֶ לֹום ַרּבִ  ׁשָ
דֹול ם מוֹ ׁשְ ־ְוַ�ל, טיׁשְ בִ ְה רוֹ ּפְ ִמ  ַהּגָ יְח ּפַ ִמׁשְ  ׁשֵ ן, ּתִ ּכֵ ָמעּוָת ' ןַמ יְד ִר ְפ ' ׁשֶ ּה ַמׁשְ
לֹום' 'ִאיׁש  ֶזה ּוֵמָאב. ׁשָ ּכָ ק ָלֶלֶכת לוֹ ָיכ ְוֵאיִני ָצִריךְ  ֵאיִני, ׁשֶ   "...ּוְלִהְתַנּתֵ

�  

ֵני דָח ֶא  ַ�ם ִהְתאֹוֵנן ַהּגֹוָלה ִמּבְ ָאְזנֵ  ּפַ י יּבְ מּוֵאל ַרּבִ ְנט ׁשְ ל הבָּ ַר  ,ַסּלַ ַלִים־ׁשֶ , ְירּוׁשָ
י ָבר ּכִ ִנים ָ�ָליו ָ�ְברוּ  ּכְ א ֵמָאז רּפָ ְס ִמ  ׁשָ ָ יק לֹא. "ָבִניםלְ  ָזָכה לֹא ַוֲ�ַדִין ִנׂשּ  ַצּדִ

י ָאַמר" ֲאִני מּוֵאל ַרּבִ ֶ  הַמ בְּ  ֲאִני ַמֲאִמין אּוָלם, "ׁשְ בָּ ַה  ִהְבִטיַח ׁשּ , ְלַאְבָרָהם ה"ּקָ
חּוץ' -  ֵמַאְרְצָך' ךָ לְ ־ךְ 'לֶ  ה־ִאי ָלָאֶרץ־ּבְ ֶאֶרץ םׁשָ וְ , ָבִניםלְ  זֹוֶכה ַאּתָ ָרֵאל ּבְ  ִיׂשְ

ה ה". 'זֹוֶכה ַאּתָ ִרים ְלדֹור ְוָזָכה ַאְרָצה הלָ ָ� , תוֹ וָ צְ ִמ כְּ  ָהִאיׁש  ָ�ׂשָ   . ְיׁשָ

  

ה -  )יב, א( ְלךָ ־ֶלךְ  ִגיַמְטִרּיָ ִנים ּבְ בֹות ב' ִעם ּבָ , ַהּתֵ
ִדְבֵרי ִ ַר  ּכְ ָ  י"ׁשּ ׁשּ  )מגדנות(. ְלָבִנים הִיְזכֶּ  םׁשֶ

�  

, ֲהִניםּכֹ  תְרכַּ ּבִ  נֹוָטִריקֹון ךָ "ּבְ  -  )יב, ג( ְוִנְבְרכּו ְבךָ 
ִדְבֵרי י ּכְ ח,  ֲ�ִקיָבא ַרּבִ ַהּכֲֹהִנים, יןלִּ ּבְ ַהְמָבְרִכים ׁשֶ

ְרִכיםם ָהָ� ־ֶאת ם  ִמְתּבָ ַ"ְצָמםּגַ  )תורה מסיני(. ּבְ
�  

ֶרד ִה  י - )יג, ט( ָ�ָליֵמ א נָ ּפָ ז, ןָמ ָה  בֹותּתֵ  ָראׁשֵ ְלַרּמֵ
ּכֹחוֹ  ל ׁשֶ ָרֵאל־ַ�ל קזֵּ ַח ְת ִמ  ןָמ ָה ־ׁשֶ , ָחִליָלה ִיׂשְ
ר ֲאׁשֶ ָרֵאל  ּכַ ֵני ִיׂשְ ֵפרּוד ִנְמָצאּבְ ָבבֹות ּבְ ַהּלְ

יֵניֶהם ָיהרוּ ׁשְ וּ  ם תַא נְ ׂשִ  ּבֵ  )דברי עמוס(. ִחּנָ
�  

ים ־ֶאל ּדִ ִ ְדָרׁש  מּוָבא -  )יד, ג(ֵ"ֶמק ַהׂשּ ּמִ ָהיּו , ּבַ ׁשֶ
ה לוֹ  לֹש3ָ ִ  ֵ"ֶמק, מֹותׁשֵ  ׁשְ , הוֵ ׁשָ  ֵ"ֶמק, יםּדִ ַהׂשּ

ּכֹות ֵ"ֶמק אן ֵיׁש  זֶמ ְוֶר . ס) ִנים ּכָ ּיָ ִריִכים, ַלּדַ ּצְ ׁשֶ
ה ִחּלָ ַבַ�  ִלְנהֹג ַ� בֵ וֹ ּת בַּ  ְלַהְפִציר ּתְ ִמּדַ  וֹ ינּדִ  לּבְ תּבְ

יםּדִ ׂשִ  נֹוָטִריקֹון - ָקֶרֶבתְמ  ִמיןיָ  הֹוָח דּ  ֹמאלׂשְ 
ֵ ְוִיְתּפַ  ּכֹות ֵ"ֶמקלְ  ָיבֹוא, בְמָסֵר  ְוִאם. וֹ ּמ ִע  רׁשּ ס)

ַרֲחִמים סֹוֵכְך יוִ  ְתבָּ ־ַ�ל ּבְ הּוא ָ�ִני ְוִאם, עַהּנִ
ה ּנוּ  ִיְגּבֶ ים לֹא ְוִאם. טְמָ� ־ְמַ�ט ִמּמֶ , ֲאַזי ִהְסּכִ
ֶוה ֵ"ֶמקלְ ִעּמֹו  ָיבֹוא ין־ֶאל ׁשָ   )שרי מאות(. ַהּדִ

�  

ֲ�  ֵהםוְ  בֹות יסֹוֵפ  - יד, יג)( ַאְבָרם־ְבִרית ֵליּבַ ּתֵ
ֵהם, ָלהיִמ   )מגדנות(. ָלהיַהּמִ ־ַ"ל לוֹ  ָיֲ�צוּ  ׁשֶ

�  

בֹות יסֹוֵפ  -  יד, יח)( ןָוָייִ  םהֹוִציא ֶלֶח  ם"ֵמ  ַהּתֵ
זֹות ן"ְונוּ  ל ִכיםָס נְ וּ  תָנחוֹ ְמ  ַ�ל ְמַרּמְ נֹות ׁשֶ ְרּבָ ַהּקָ

ָרַמז ַר  ּוָבאּמ כַּ , ֲ�ֵליֶהם לוֹ  ׁשֶ ִ ּבְ  )מגדנות(. י"ׁשּ
�  

ּוףגּ , מֹוןָמ  נֹוָטִריקֹון ֵגןָמ  -  )טו, א(ֵגן ָלְך ָאֹנִכי ָמ 
ֵהם, ׁש ֶפ נֶ  ֶנֶגד ׁשֶ י ינֵ ּבָ  ּכְ םּתָ ׁשְ לָ ׁשְ  ְוֶאת, ּוְמזֹוֵני ַחּיֵ

בָּ ַה  ִהְבִטיַח   )תורת חיים(. ָאִבינוּ  ְלַאְבָרָהם ה"ּקָ
�  

ּפֹר לֹא ָבָתר־ְוֶאת ּפֹור - )טו, י( ַהּצִ ָאה ַהּצִ ֶנֶגד ּבָ ּכְ
ָרֵאל םַ"  ֵדי, ַאְבָרָהם רַת בָּ  לֹא אֹוָתּה , וְ ִיׂשְ ז ּכְ ְלַרּמֵ

ָרֵאל ׂשְ ּיִ ִמים ׁשֶ ִפי, עֹוָלםְל  ַקּיָ ֵרׁש  ּכְ ּפֵ ִ ַר  ׁשֶ . י"ׁשּ
י, ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר  בֹות ּכִ ּפֹר לֹא ָבָתר ַהּתֵ ֵהן ְוֶאת־ַהּצִ

ה ִגיַמְטִרּיָ ְהיוּ  ֶרֶמז ּבְ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ְוֵכן, עֹוָלם םיָּ ַק  ִיׂשְ
ה ִגיַמְטִרּיָ ֵסףיוֹ  ַאֲהרֹן הש+ֶ מֹ  ַיֲ"ֹקב קִיְצָח  ַאְבָרָהם ּבְ

ְזכּוָתם, דִו ְוָד  ּבִ ִמים ֵהם ׁשֶ  )נפלאות יעקב(. ַקּיָ
�  

ם ְקָרא ַאְבָרם ׁשֶ ר־ַוּיִ נֹו ֲאׁשֶ ָמֵ"אל־ּבְ ָיְלָדה ָהָגר ִיׁשְ
ֵ  - )טז, טו( ה ָגרָה וְ  ַאְבָרם מֹותַהׁשּ ִגיַמְטִרּיָ ּבְ

ָמֵ"אל מוֹ , ִיׁשְ ה םֵא וָ  בָא ׁשֶ  ּכְ ִגיַמְטִרּיָ ִמְניַ  ּבְ , ֶיֶלד ןּכְ
א ְוֵכן אְו  ַאּבָ ִמְניַ  ִאּמָ ן ןּכְ  )סיםשערי נ(. ּבֵ

�  

ְך ִה  י - )יז, א( ִמיםָת ְהֵיה וֶ ָפַני ְל ְתַהּלֵ בֹות ָראׁשֵ ַהּתֵ
ה ֵהם ִגיַמְטִרּיָ ֵדי, ֱאֶמת ּבְ ִמימּות ךָ ְד ְלַלּמֶ  ּכְ ַהּתְ ׁשֶ

 )משק אליעזרד(. ּוְבָתִמים ֱאֶמתּבֶ  ִלְהיֹות ְצִריָכה

  זתשע"לך, י"א במרחשון ־פרשת לך    
.  
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ית ָאִביָך ־ֶלךְ  ָך ּוִמּבֵ   ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדּתְ

ל י ָהָיה ָיָמיו־ּכָ יל ַנחּום ְמַנֵחם ַרּבִ ְרנֹוּבִ ׁשֶ ַ�ל ִמּטְ בּוק", ֵ�יַנִים אֹורְמ " ּבַ ִמְצוַ  ּדָ ְדיֹון תּבְ בּוִיים ּפִ  היָ ָה וְ , ׁשְ
ת ֵדי ַרְגָליו־ֶאת ְמַכּתֵ יל ּכְ וּ  ְיהּוִדים ְלַהּצִ ִהְתַקׁשּ ֵמי ֶאת םלֵּ ְלׁשַ  ׁשֶ יֵדי ִנְכְלאוּ וְ  ַהֲחִכיָרה ּדְ ִריִצים ּבִ , ַהּפָ

ָדִמים ֵחרּותלְ  מֹוִציָאםוּ  אֹוָתם ָיִמים . יםבִּ ר, ְמ  ּבְ ְרנוֹ  יְיהּוֵד  ָסְבלוּ ּבְ ילְטׁשֶ ל ָרָ�הָה  תוֹ יָ� גִ ּפְ ִמ  ּבִ ין ׁשֶ  ַמְלׁשִ
ִהְתגּ  דּמָ ְמׁש,  ְיהּוִדי, בָ� ְת נִ  ִעיר ֹוֵררׁשֶ סוּ  ּוְבֶ�ְטיוֹ , ּבָ ים ִנְתּפְ ֲ�ִלילֹות ַרּבִ  ּגּוָפתוֹ  ִנְמְצָאה, ֶאָחד יֹום. ׁשֹונֹות ּבַ
ל ָתהּמֵ ַה  ין־ׁשֶ ְלׁשִ ֶטֶרם עֹוד אּוָלם, ַהּמַ ּנוּ  ּבְ הּוִדים ִהְתּפַ ְלּתוֹ ־ֶאת גגֹּ ַלְח  ַהּיְ י, ָתםְלֶחְרּדָ  ָלֶהם נֹוַדע, ַמּפַ  ּכִ

ל ְיִדיָדיו י ילוּ לִ ֱ� ֶה  רֵס ַהּמוֹ  ׁשֶ הּוִדים ַיד ּכִ מֹותוֹ  ַהּיְ ָמה, ּבְ ל רֹאׁשוֹ ־ַ�ל ָלהְט וּ ה ְוָהַאׁשְ םַר  ׁשֶ י, ָרץֲ� ַהנַּ  ּבָ  ַרּבִ
יק  ְמֵהָרה ַ�ד. ַנחּום ּדִ ית לֶא הּוַבל ַהּצַ בָּ  ַהּסַֹהר־ּבֵ ּה ִהְתּגוֹ  ,ירִמ יטוֹ זִ  ירִע ׁשֶ יקצַּ ַה ֵרר ָאז ּבָ י ּדִ וֹוְלף  ְזֵאב ַרּבִ
ַ�ל ִאיר אֹור" ּבַ ל ְיִדידוֹ ", ַהּמֵ י ׁשֶ דֹוָלה תוָ� ּפָ ׁשְ ַה בְ וּ , ְיִדידוֹ  ְלֶ�ְזַרת ְזֵאב יַרבִּ  ץלַ ְח נֶ . ַנחּום ַרּבִ י ַ�ל ַהּגְ  ָראׁשֵ

ָלנּות רְלַאַח  ִהְצִליַח , ָהִעיר ַתּדְ דֹוָלה ׁשְ נָ  ַ�ל ְלָהֵקל ּגְ ֶלאַה  ּבֹור .רוֹ ָס ֲא ַמ  יֵא ּתְ ִעים ִעם ַיַחד ֶהָ�ֹמק ּכֶ  ּפֹוׁשְ
ְחַלף ,יםִח לָ ֱא נֶ  ֶחֶדר ה, ֵקט דּדָ ְמב,  ּבְ ם ָדַאגא וּ הוְ  ,ְוׁשָ ִלים ןּוְלִמְניַ  רׁשֵ כָּ  ְלָמזֹון ּגַ ּלְ ָחר .ְלַמֲ�נוֹ  ִמְתּפַ , יֹוֵתר ְמא,

ְכֵנַ�  ַאף ִהְצִליַח  ר ֶאת ְלׁשַ ַ ְחְר , ַהׂשּ ַ�ם רְלׁשַ עּוִרים ִלְמִסיַרתם חוּ י נַ בִּ ת ַר ֶא  ְלַפַ�ם ִמּפַ ֵבית ׁשִ ְדָרׁש ־ּבְ  ּבוֹ , ַהּמִ
פוּ  ּתְ ּתַ ים ִהׁשְ ֵני ַרּבִ ן, בַר  ְזַמן ָאְרכוּ  לֹא ַהּטֹוָבה ְיֵמי אּוָלם. ָהִעיר ִמּבְ ּכֵ ַ�ם ׁשֶ י ְלַאַחר, ּפַ ַרּבִ ל ֶא  ָחַזר ַנחּום ׁשֶ

ִלּוּויא לֶ כֶּ ַה  ָח  יםבִּ ַר  ּבְ ֲ�ָרה, ְמָלִכים בֹודכְּ  לוֹ  ְלקוּ ׁשֶ ָכל לוֹ  ּוְלָהִציק ְלָהַרע ֵהֵחלא הוּ וְ , ֲחָמתוֹ  ּבוֹ  ּבָ ֶרךְ ־ּבְ . ּדֶ
הית אׁשִ ֵר  ֵבית ֶהָ�ֹמק ַהּבֹור ֶאל ְלהֹוִרידוֹ  ִצּוָ ּבְ ֶלא ׁשֶ ל, ַהּכֶ ּטֵ ל־ֶאת ּבִ יו־ֶאת ּוֵמֵרר יוָת יאוֹ צִ יְ  ּכָ י. ַחּיָ ֹקש3ִ  ּבְ

י ִהְצִליַח  ית רׂשַ  ֵאֶצל ִלְפעֹל ְזֵאב ַרּבִ ְחֵרר, ַהּסַֹהר־ּבֵ י־ֶאת ְלׁשַ ַ�ם ָהַרּבִ ֵדי ְלַפַ�ם ִמּפַ ִמְקֶוה לּבֹ ְט לִ  ּכְ  ּבְ
ר אּוָלם, ָטֳהָרה ַ ַרׁש  ַהׂשּ יֵמ  ּדָ גּופוֹ  ׁש ּמֵ ְלׁשַ  ְזֵאב ַרּבִ ל ׁשּובוֹ  ַ�ד בֵר ָ� כְּ  ּבְ י, ָהָאִסיר־ׁשֶ  תבֶ ׁשֶ לָ  ץלַ ֱא נֶ  ְזֵאב ְוַרּבִ

ָכל ַ�ם־ּבְ בֹור ּפַ ֶלא ּבְ ל ַהּכֶ י ׁשֶ ַ�ם. ׁשּובוֹ  ַ�ד, ַנחּום ַרּבִ א, ּפַ ּבָ ׁשֶ י ּכְ א, ְיִדידוֹ  קֹוםְמ בִּ  תבֶ ׁשֶ לָ  ְזֵאב ַרּבִ ּטֵ  ִהְתּבַ
ל ֶאת ָנא הֵא ְר : "לוֹ  ְוָאַמר יֵנינוּ  ַהֶהְבּדֵ ה. ּבֵ ב ַאּתָ ְגַלל יֹוׁשֵ ד ּבִ ּמָ ב ַוֲאִני ,ֶנֱאָלח ְמׁש, ְגַלל יֹוׁשֵ יק ְיהּוִדי ּבִ   "...ַצּדִ

ָ�ה, דָח ֶא  יֹום ׁשָ י ּבְ ַרּבִ ֵבית קַמ נָ  ַנחּום ׁשֶ ֶלא ּבְ ר ַהּכֶ ִיּסּוִרים ְוִהְתַיּסֵ ים ּבְ י הָא ָר , ָקׁשִ ה ּכִ ָ ה ִאׁשּ  ַאַחת ְיהּוִדּיָ
ֶפַתח עֹוֶמֶדת ֶלת ּבְ י ָהָיה ּוַ� קׁשָ . ַהּדֶ ם ְולֹא, יוּפָ ַ� ְר ׂשַ בְּ  ַנחּום ַרּבִ ה ִלּבוֹ  ׂשָ ְבּדָ הּוא ָל�, בּוי ׁשֶ ֵבית ׁשָ , ֶלאַהכֶּ  ּבְ

אֹוָתּה  לוֹ  ִנְדֶמה היָ ָה וְ  ה ׁשֶ ָ ִמיד גוֹ ָה נְ ִמ כְּ . ִלְנָדָבה ְזקּוָקה ִאׁשּ תּוָחה ָידוֹ  ָהְיָתה, ּתָ ד, הוָ צְ ִמ  רבַ ְד לִ  ּפְ  ּוִמּיָ
ם ְסכּום הֹוִציא ּיָ יָחּה , יסוֹ כִּ ִמ  ְמס, ה ִלְפֵני ְוִהּנִ ָ ה ָרָאה תוֹ יָא לִ ְפ לִ וְ , ָמה־ְזַמן ָ�ַבר. ָהִאׁשּ ָ ָהִאׁשּ  עֹוֶמֶדת ַדִיןֲ�  ׁשֶ

ה ְולֹא םׁשָ  קֹוָמּה  ָמׁשָ יקצַּ ַה  לַט נָ . ִמּמְ יַח  ףנֹוָס  ְסכּום ּדִ ָפֶניָה  ְוִהּנִ ָרָאה אּוָלם, ּבְ ׁשֶ ִהיא ּכְ  עֹוֶמֶדת ֲ�ַדִין ׁשֶ
יָנה ל ֵהֵחל, ּוַמְמּתִ ָפֶניָה  ְלִהְתַנּצֵ ת ִאם, ְרִאי: "ּבְ ׁשֶ דֹול ְסכּום ּתְ ַא  ְמַבּקֶ ֶ  הִמּמַ  רֵת וֹ י ּגָ ינָּ ׁשּ  ָלֵתת לכַ וּ א לֹא, ַתּתִ

ו ן, ַ�ְכׁשָ ּכֵ ָמרּמִ בַּ  ֲאִני ִנְמָצא ׁשֶ ֶגתַמ  יִד יָ  ְוֵאין ׁשְ ֶ טּוַח ". יֹוֵתר ׂשּ י ָהָיה ּבָ י, ַנחּום ַרּבִ ה ּכִ ָ ּסֹ  ָהִאׁשּ ּה  בּתִ , ְלַדְרּכָ
א ְתָחה תוֹ יָא לִ ְפ לִּ ׁשֶ  ֶאּלָ יָה ־ֶאת ּפָ אִתי לֹא: "ְוָאְמָרה ָחְכָמהבְּ  ּפִ ֵדי ְלָכאן ּבָ ל ּכְ יָון אּוָלם, ְנָדָבה ךָ ִמּמְ  ְלַקּבֵ  ִמּכֵ

ַטּנֹות' תוֹ יּ ִת 'אוֹ בָּ  ְמַ�ט ֲאִני היָא ִק בְּ ׁשֶ  יג יאִת בָּ , ַהּקְ ָפֶניךָ  ְלַהּצִ י ּוְבעֹוד". יִת יָה ִמ ּתְ ־ֶאת ּבְ  םֵמ ּתוֹ ִמׁשְ  ַנחּום ַרּבִ
ִלּבוֹ  יֹון מּול לֶא  ּבְ ְלִאי ַהִחּזָ יָכה, ַהּפִ ה ִהְמׁשִ ָ ָבר ֲהֵרי: "ְמָרהְוָא  ָהִאׁשּ ה ל"ֲחזַ  ָאְמרוּ  ּכְ ֲ�ׂשֶ ּמַ ל ּבַ  היָ נְ חוּ נְ  ׁשֶ
ר ְמהוּ ְוָת , ַמִים ְלבֹור ָנְפָלה וֹ ּת בִּ ׁשֶ , יןיִח ׁשִ  חֹוֵפר ָבר 'ֶאְפׁשָ אֹותוֹ  ּדָ יק ׁשֶ ? 'ְרעוֹ זַ  ּבוֹ  לוּ ׁשְ כָּ יִ , ּבוֹ  ִנְצַטֵ�ר ַצּדִ

ָלה ְוָאְמָנם ּתוֹ  ִנּצְ ֶדֶרךְ  ּבִ ו. ֵנס ּבְ ָפֶניךָ  ֲאִני ָההֵמ ּתְ  ְוַ�ְכׁשָ יַצד, ּבְ ֵכן ּכֵ ה ִיּתָ ַאּתָ עֹוֵסק ׁשֶ ִמיד ׁשֶ ִפְדיֹון ּתָ  ּבְ
בּוִיים ץ ׁשְ ִ ִמ  יםבִּ ַר  ְיהּוִדים ּוְמַחּלֵ ַמֲאָסר ֶנֱ�ַנׁש , םיָ בְ ׁשּ ה ּכֹה ּבְ ק !"?ָקׁשֶ ּתֵ ּתַ י ִהׁשְ ֵאָלה עַמ ׁשֵ לְ  ַנחּום ַרּבִ ְ , ַהׁשּ

י ינוֹ בִ ָה בְּ  ָבִרים ֵאין ּכִ ׁשּוִטים ַהּדְ יָכה ּוֵביְנַתִים, ללָ כְּ  ּפְ ה ִהְמׁשִ ָ  ַ�ל ִלי ׁש יֶ  תֶפ נֹוֶס  ּוְתִמיָהה: "ְוָאְמָרה ָהִאׁשּ
ְבֵרי ִ ַר  ּדִ ֵרׁש , ֵמַאְרְצָך' ְלךָ ־ךְ 'לֶ  סּוקּפָ בַּ  י"ׁשּ ּפֵ ָבר. ְתָך'ּוְלטֹובָ  ךָ 'ַלֲהָנָאְת  ׁשֶ מּוּהַ  ְוַהּדָ ִטְרָחה ֵיׁש  ֲהָנָאה ֵאיזוֹ , ּתָ  ּבְ

ִהְט  זוֹ  בָּ ַה  ִריַח ׁשֶ רּוץ אּוָלם? ַאְבָרָהם־ֶאת ה"ּקָ י ַ�ל ַיֲ�ֶנה ֶאָחד ּתֵ ּתֵ ֵאלֹות ׁשְ ְ יָון. ַהׁשּ ַאְבָרָהם ִמּכֵ  ָאִבינוּ  ׁשֶ
ׁש  ּקֵ ל־ֶאת םְלַקיֵּ  ּבִ ְצוֹ ־ּכָ לֵ  תַהּמִ ׁשְ יָון, מּותּבִ ַהּמִ  ּוִמּכֵ ִרית הוָ צְ ׁשֶ ָ�ֶליָה  ָהִעּקָ  ִמְצַות ָהְיָתה, ַנְפׁשוֹ ־ֶאת ָמַסר ׁשֶ

א ׁש ׁשַ ָח , אֹוְרִחים ַהְכָנַסת ּמָ ם ֵאינוֹ  ׁשֶ ה ְוָלֵכן. ָראּויכָּ  אֹוָתּה  ְמַקּיֵ בָּ ַה  לוֹ  ִצּוָ  ָנע ְוִלְהיֹות ֵמַאְרצוֹ  ָלֵצאת ה"ּקָ
ֵדי, ָנדוָ  ְרֶאה ּכְ ּיִ ַ�ְצמוֹ  ׁשֶ יַצד ּבְ ים ּכֵ ָרִכים יֵר בְ וֹ ע ָחׁשִ יל, ַהּדְ ּכִ ַ�ְצמוֹ  ְוַיׂשְ  ָהאֹוְרִחים יכֵ ְר צָ  ֵהם ָמה ְלָהִבין ּבְ

ֵהם ךָ ִע  ְוַאף". "רכָ נֵּ בַּ  ְוָנִדים ָנִעים ׁשֶ ָבר ֵאַרע ּמְ ָמה", ַהּדָ ה ִסּיְ ָ ָבֶריָה ־ֶאת ָהִאׁשּ ה ןכֵּ ׁשֶ , "ּדְ ר ַאּתָ  ִמְתַמּסֵ
ל ְדיֹון תִמְצוַ לְ  ָיֶמיךָ ־ּכָ בּויִ  ּפִ ׁש  ְוָלֵכן, םיׁשְ ּקֵ בָּ ַה  ּבִ ל הָמ ְע ַט בְּ  אֹוְתךָ  ְטִעיםְלַה  ה"ּקָ ֶלא יָבהְיׁשִ  ׁשֶ ּכֶ ֵדי, ּבַ  ּכְ

ּתּוַכל ה ׁשֶ בּוִיים־ֶאת חּוׁש לָ  ֵמַ�ּתָ ְ יךְ  ַהׁשּ ר  ְוַתְמׁשִ י ּוְבעֹוד". ְלַמֲ�ָנםְלִהְתַמּסֵ ל ַנחּום ַרּבִ ָבִרים־ֶאת ְמַ�ּכֵ , ַהּדְ
מּוָתּה  ֶנֶ�ְלָמה ל ּדְ ה ׁשֶ ָ ְלִאית ָהִאׁשּ ה ַהּפִ ָ�ה. ְוֵאיֶנּנָ ה ׁשָ ּכָ ב ֲאר, י ָיׁשַ הּוא ,ׁש ָ� ְר נִ  ַנחּום ַרּבִ ׁשֶ ַחת ָנתּון ּכְ  ּתַ

ַ�ת ּפָ ֹאָרע ַהׁשְ ְסִעיר ַהּמְ ְכַנס, ַהּמַ ּנִ י ְיִדידוֹ  ּוְכׁשֶ ִפי רוֹ ּקְ ְלבַ  ְזֵאב ַרּבִ ַהג ּכְ ּנָ ר, יֹום יִמּדֵ  ׁשֶ ָבר־ֶאת לוֹ  ִסּפֵ , ַהּדָ
י ָסֵפק ֵאין: "ְוָאַמר ִלּבִ י, ּבְ ה ּכִ ָ ָתה ָהִאׁשּ ּלְ ִהְתּגַ א ֵאיָנּה , ַניָפ לְ  ׁשֶ נוּ  ָרהׂשָ  ֶאּלָ לֹום ָ�ֶליָה  ִאּמֵ ָ  ִחּדּוׁש  ןכֵּ ׁשֶ . ַהׁשּ
ֶזה ִנְפָלא י. לֹוַמר הּתָ לְ יכָ בִּ  ַרק, ּכָ ּתִ ם זֹאת ְוַחׁשְ ר ּגַ ֲאׁשֶ ָרה ּכַ ּבְ ַד , ַח נֹוכֵ  ׁשֹוןלְ בִּ  ילַ ֵא  ּדִ ָנּה ־לֶא  םֵא  רבֵּ ּכְ   ". ּבְ

יֵקי ֲ�לוּ  רוֹ דּ ַה  ַצּדִ ְחרּורוֹ  ַרּבֹות ּפָ ל ְלׁשִ י ׁשֶ ָראוּ , ַנחּום ַרּבִ ָבר ּוְכׁשֶ ַהּדָ ָיָדם עֹוֶלה ֵאינוֹ  ׁשֶ י ֵהִבינוּ , ּבְ  הּוא ּכִ
ב ַ�ְצמוֹ  י ֵאָליו ִנְכְנסוּ . ָברּדָ בַּ  ְמַ�ּכֵ י ירִמ יטוֹ 'זִּ ִמ  ְזֵאב ַרּבִ ְרִלין המֹ לֹ ׁשְ  ְוַרּבִ ָהָיה, ִמּקַ ַדְרּכוֹ  ָאז ׁשֶ ת ּבְ ּנַ נוֹ  ַלֲחת,  ּבְ

ּתוֹ  ִעם ל ּבִ י ׁשֶ רּוךְ  ַרּבִ יָון: "לוֹ  ְוָאְמרוּ  ,ז'וּ 'יבּ זִ ּמֶ ִמ  ּבָ ָאנוּ  ִמּכֵ ל רֹוִאים ׁשֶ ּכָ  עֹוִלים ךָ ְר רוּ ְח ׁשִ לְ  ינוּ ֵת וֹ לּ �, ּפְ  ׁשֶ
ּתֹהוּ  י ָאנוּ  ְמִביִנים, ּבַ ׁש  ּכִ ה ְמַבּקֵ ךָ  רסֹ ְמ לִ  ַאּתָ ֵ  ִקּדּוׁש  ַ�ל ַנְפׁשְ ה ָלֵצאת לוֹ ָיכ ֲהֵרי אּוָלם, םַהׁשּ  ִחּלּול ִמּזֶ

 ֵ דֹול םַהׁשּ ֲאׁשֶ , ּגָ ם רּכַ ּלָ רוּ  ּכ, י ִיְסּבְ ֵדי ךָ ְר רוּ ְח ׁשִ לְ  ךָ ְת דוּ גְּ נַ ְת ִה  ֶאת ְלָהִסיר ָ�ֶליךָ  ְוָלֵכן. ֲ�ִליָלהבַּ  ֱאֶמת ֵיׁש  ּכִ  ּכְ
ּנוּ  א". ְלַמַ�ְנךָ  ִלְפעֹל לכַ ׁשֶ ּלֵ י ִהְתּפַ ֵני ְוָאַמר ַנחּום ַרּבִ יִקים ִלׁשְ ּדִ ָבהַמֲח : "ַהּצַ י־ֶאת ֹסרְמ לִ , זוֹ  ׁשָ , 'הלַ  ַנְפׁשִ
מּוָסה הָהְיָת  י ּכְ ִלּבִ יָון. ָרִפיםׂשְ וּ  ַמְלָאִכים ֲאִפּלוּ  אֹוָתּה  ָיְדעוּ  ְולֹא ּבְ ּנֹוַדע ּוִמּכֵ ָבר ָלֶכם ׁשֶ  נֹוְתָרה לֹא, ַהּדָ

ֵרָרה יִד יָ בְּ  א ַהּבְ ים ֶאּלָ ְחֵרר ָמה־ְזַמן רְלַאַח , ְוָאְמָנם". ֶכםּמָ ִע  ְלַהְסּכִ ּתַ י ִהׁשְ ֶדֶרךְ  ַנחּום ַרּבִ , אוֹ לְ כִּ ִמ  ֵנס ּבְ
ִנים רּוְלַאַח  י, ׁשָ ָון א"ּבְ ַמְרֶחׁשְ ַנת ּבְ ק, ח"תקנ ׁשְ ּלֵ ִמְניַ  ח"ס ןבֶּ  יֹותוֹ ְה בִּ , עֹוָלמוֹ  תיְלבֵ  ִהְסּתַ י ןּכְ �      .ם"ַחּיִ

  
  

י   ל"ַזּצַ  יםנִ לוֹ ּסְ ג ִמ ְר ּבֶ נְ יְ ם ַו ָרָה ְב ַא  ַרּבִ

ָון תרמ"ד ַהִהּלּוָלא יֹוםְל  ַמְרֶחׁשְ  י"א ּבְ
  

ְלִמיד י ּתַ י יץבִ כוֹ ּלְ ִמ  ַח נֹ  ַרּבִ ִריןִמּק,  הש3ֶ מֹ  ְוַרּבִ , ּבְ
ד ֶלת ּוְמַיּסֵ ְרָסם. ְסלֹוִנים ׁשֹוׁשֶ ם־ַ�ל ְמפ,  ְפרוֹ ִס  ׁשֵ

ִעְניְ ", ָהֲ�בֹוָדה ְיסֹוד" . ה' ַוֲ�בֹוַדת ָמּה ׁשְ לִ  ּתֹוָרה ינֵ ּבְ
הּוִדי, לֹוַמר ָהָיה ָרִגיל ּיְ ִמיד ִלְהיֹות ָצִריךְ  ׁשֶ  ּתָ

ְמָחהבְּ  מוֹ , ׂשִ ֱאַמר ּכְ ּנֶ ִגיל בַּ " ׁשֶ ה ּתָ ְקדֹוׁש ה' ְוַאּתָ ּבִ
ל ְתַהּלָ ָרֵאל ּתִ ָהיוּ  ּוַפַ�ם". ִיׂשְ ׁשֶ  ִיּסּוִרים לוֹ  ּכְ

דֹוִלים ִמיד ִלְהיֹות ָצִריךְ  ֲהֵרי ְיהּוִדי: "ָאַמר, ּגְ  ּתָ
ְמָחהבְּ  בבְּ  ירוּ ׁשָ  ְוִאם, ׂשִ ֵאינוֹ  ַמּצָ ֹמַח  לוֹ ָיכ ׁשֶ , ִלׂשְ

ָ�ָליו ְלַהֲאִמין ְלָפחֹות ָצִריךְ  ְמָחהבְּ  ִלְהיֹות ׁשֶ ". ׂשִ
ָא  ְ ׁשּ ַ�ם לּוהוּ ּוְכׁשֶ ְמָחה נֹוְטִלים ֵמֵהיָכן ּפַ  ָנַטל, ׂשִ

ַלַהט ְוָאַמר יוָת אוֹ ֵפ וּ  ִציִצּיֹוָתיו ֶאת יָסר ְוִכי: "ּבְ  ַלּקֵ
דֹול ֶזה ךְ ֵ�ֶר ־רַק יְ  ְרכּוׁש  ֵיׁש  ַהּגָ ּכָ  ֶזה רבָ ּדָ  ֲהֵרי? ׁשֶ

ְמָחה ְלָהִביא ָצִריךְ  ְלַבד ַ�ם". ִליהּוִדי ׂשִ  הוּ לוּ ָא ׁשְ  ּפַ
ְבֵרי ַ�ל ַ  ל"ֲחזַ  ּדִ ׁשּ  ּוָמה, לוּ ִנְנֲ�  לֹא ְדָמעֹות ֵריֲ� ׁשֶ
יב? ָחהְמ ׂשִ  ֵריֲ� ׁשַ  ִעם ֵהיכַ : "ְוֵהׁשִ ִ  לּבְ  ֵאין ָחהְמ ַהׂשּ
ָלל ִריםָ� ׁשְ  תּוִחים ְוֵהם, ּכְ ן". ִלְרָוָחה ִמידּתָ  ּפְ  ָהָיה ּכֵ

כַּ , אֹוֵמר רׁשֶ ְדַבר ָהָאָדם ָחׁש  ֲאׁשֶ  ִעיקַהּמֵ  ָמה־ּבִ
ף ִיְלַמד, ָ�ָליו ָמָרא ּדַ נַ , ּגְ ה םיִ ׁשְ לֹש3ָ . ַנְפׁשוֹ ְתִחי וּ , ּוׁשְ
ַ�ם א ּפַ , ְוִהְתאֹוֵנן ַהֲחׁשּוִבים ֵמֲחִסיָדיו דָח ֶא  ֵאָליו ּבָ

י ל ירוּ ׁשָ  הּוא ּכִ  ָחׁש  ֵאינוֹ  ַאךְ , ׁשּוָבהְת בִּ  ָיָמיו־ּכָ
ּנּוי ׁשִ ל ּבְ הּוא־ּכָ י לוֹ  ָאַמר. ְלטֹוָבה ׁשֶ ל: "ָהַרּבִ  ָמׁשָ

ָבר ָמהלְ  ְכַנס ָלָאָדם? ּדֹוֶמה ַהּדָ ּנִ  לְוָ�ֵמ  בֹץְל  ׁשֶ
ם ָלֵצאת ָ יךְ  ָאְמָנם הּוא. ִמׁשּ ּבֹץ ִלְפֹסַ�  ַמְמׁשִ  ְוַאף, ּבַ

ה ִסיָ�הּפְ בַּ  ִנּיָ ְ יךְ  הּוא ַהׁשּ  אּוָלם, ִהְתַלְכֵלךְ ְל  ַמְמׁשִ
ָכל  הֹוֵלךְ  הּוא ןכֵּ ׁשֶ , יקָלִר  לוֹ ָמ ֲ�  ֵאין זֹאת־ּבְ

ְרָחב־ֶאל ּוִמְתָקֵרב ְ ". ִמ ַהּמֶ ַלחָוֵאיַלְך,  ל"תר ַנתׁשּ  ׁשָ
ים  ָרֵאל ְלֶאֶרץ ֵמֲחִסיָדיוַרּבִ םְוִע , ִיׂשְ ם  ּמָ הּגַ לֹש3ָ  ׁשְ

ָכָדיו ְבֵני י"ג,  ִמּנְ ָהיּו ָאז ּכִ  הׁשָ ּדְ ַח ְת ִה  םּוֵמֶה ׁשֶ
ֶלת ֹוׁשֶ ָאֶרץ ַהׁשּ ְרבַּ  רַאַח  ּבָ ה ַיֲהדּות ןח,   . ֵאירֹוּפָ

  
ָנא ־ַהֶּבטבפרשתנו מובא מה שאמר הקב"ה לאברהם "

ַמְיָמה ּוְספֹר ַהּכֹוָכִבים ִאם ". בימי ּתּוַכל ִלְסֹּפר ֹאָתם־ַהּׁשָ
כי מספר הכוכבים נמוך מאוד  ,סברו חכמי העמים קדם

ת. בהמשך הוכיח המדען הנודע כפי שנראה בעין אנושי
גלילאו גליליי, שיש אלפי כוכבים בשמים, ובהמשך 
כשהחל השימוש בטלסקופים התגלו מיליוני ומיליארדי 
כוכבים. אולם חז"ל כבר הקדימו את כל 'החכמים' 
למיניהם, ובמסכת ברכות פירטו את המספר המדויק של 

ל, הכוכבים. י"ב מזלות ברקיע, ועל כל מזל שלושים חי
ועל כל חיל שלושים לגיון, ועל כל לגיון שלושים רהטון, 
ועל כל רהטון שלושים קרטון (מלה זו השתבשה כיום 

והשתרשה למרבה הצער בשפה המדוברת  ,לחלוטין
במובן של לוח קשה העשוי משכבות נייר מודבקות, 
בהשפעת המלה הלטינית קרטה, שמובנה נייר),  ועל כל 

ל כל גיסטרא תלה הקב"ה קרטון שלושים גיסטרא, וע
שס"ה אלפי ריבוא כוכבים כנגד ימות החמה, וכולם לא 
נבראו אלא בשביל עם ישראל. בחשבון של שלושים 
גסטרא, כפול שלושים קרטון, כפול שלושים רהטון, כפול 
שלושים לגיון, כפול שלושים חיל, כפול שלושים מזלות, 

נתלו כל גסטרא ־גסטרות. ואם על 291,600,000קיבלנו 
גסטרות, נקבל  3,650,000,000שס"ה אלפי ריבוא, שהם 

, ובמונח 1,064,340,000,000,000,000את המספר הכללי: 
1018מתמטי 

X1 ומעניין לראות שכיום הולכים המדענים .
ומתקרבים למספר נפלא זה שמסרו חז"ל כבר לפני כאלף 
ושש מאות שנה, בזמן שהדברים היו נראים כתמוהים 

בשמים כוכבים מועטים. וכך גם עם יסודות בשעה שנראו 
נוספים שקבעו חז"ל, שבשעתם היו נראים תמוהים, והיום 
מתבררים הדברים להפליא כתורת אמת. וכך למשל לגבי 
היקף כדור הארץ שחז"ל כתבו בפסחים: "שיתא אלפי 
פרסא הוי עלמא", והכוונה על ההיקף הנראה שהוא חצי 

 912מיל, וכל מיל הוא  4כדור שלם, ואם בכל פרסה יש 
מטר, הרי שחצי הכדור הוא כעשרים אלף ק"מ והעיגול 

  מקובל היום גם בעולם המדע. וכךהשלם כארבעים אלף, 
  

ַ"ת  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות



 

 

  

ֶרא ָאָדם   ְוהּוא ִיְהֶיה ּפֶ

י ָהָיה ץָר ֲ� נַ  מּוֵאל ַרּבִ ּה , רלֶ ֶה  ׁשְ י ַרּבָ ל ָהָראׁשִ נֹות ִלְפֵני תַפ צְ  ׁשֶ  ַרק ָהְיָתה לֹא ֵאָליו תוֹ צָ ָר ֲ� ַה וְ , ֹורדּ  ׁשְ
ל  ִליל תַפ צְ  יְיהּוֵד ַנֲחָלָתם ׁשֶ א, ְוַהּגָ ם ֶאּלָ י ּגַ דּוהוּ  ָהֵאזֹור ַ�ְרִבּיֵ ּבְ ִיחּוד, ּכִ ֶ�ְזרוּ  ְלַאַחר ּבְ ּנֶ ְרפּוַאת ָידוֹ ־ַ�ל ׁשֶ  ּבִ

ָחְכַמתלֹו  ָהיוּ  ַרּבֹות ְיִדיעֹות ןכֵּ ׁשֶ , םיֶה בֵ רוֹ ְק  אֹוָתם. ָהְרפּוָאה ּבְ ָפר ֹוֵררִהְתגּ , ָיִמים ּבְ ּכְ דֹול ּבַ  איָח ׁשִ ְר ּתַ  ַהּגָ
בַּ  ְרָסם ַ�ְרִבי ח'יְ ׁשֵ , ִלילגָּ ׁשֶ יר ְמפ, ְפָלג ְוָ�ׁשִ נֶּ , מ, ִאיׁש  בׁשַ ְח ׁשֶ ת ּכְ ִכיר ּדָ ְסְלִמים ברֶ ֶק בְּ  ּבָ  ִביםְר ָהַ�  ַוֲהמֹוֵני ַהּמ,
בַּ  ַמְעּתוֹ  ָסרוּ  ִלילגָּ ׁשֶ ת. ְלִמׁשְ ֵ  לוֹ  ָהְיָתה ְיִחיָדה ּבַ ַמר ְוָ�ֶליָה , ח'יְ ַלׁשּ א, ֵ�יָניו ַבתבָ כְּ  ׁשָ ַא  ֶאּלָ ּבְ ִמים דַח ׁשֶ , ַהּיָ

ת ָחְלָתה ַמֲחָלה ַהּבַ ה ּבְ ְסּפוֹ ־ַ�ל ָאִביָה  ָחס לֹא. ָקׁשָ א לֹא םלָ ָמ ֲ�  אּוָלם, ָהרֹוְפִאים בֵמיַט  ֶאת ִהְזִעיק, ּכַ  ָנׂשָ
ִרי יט. ָכהוּ ֲאר ָלּה  ְלַהֲ�לֹות ִהְצִליחוּ  לֹאֵהם וְ  ּפְ ֵ�יַנִים ָהָאב ִהּבִ ִבּתוֹ  לֹותכָּ  ּבְ ֱאֶבֶקת ּבְ , הׁשָ ּקָ ַה  הָת לָ ֲח ַמ בְּ  ַהּנֶ

ר ָ�ה הָת לְ ָ� ָה  ְוַכֲאׁשֶ ַפת ָרץֲ� ַהנַּ  הּוִדיַהיְּ  ָהַרב ֶאת ְזִעיקְלַה  ַהַהּצָ יַ� , ִמּצְ ד ִהּבִ  ָיַדע ֵהיֵטב. תוֹ ָמ כָּ ְס ַה ־ֶאת ִמּיָ
י מּוֵאל ַרּבִ ל תוֹ ָ� ּפָ ׁשְ ַה וְ  ּכֹחוֹ  ֶאת ׁשְ ֵ  ׁשֶ י ְוָיַדע, ָהַ�ְרִבי ח'יְ ַהׁשּ ְצַמח טֹוָבה ַרק ּכִ ִליל יִליהּוֵד  ּתִ  ַיְצִליַח  ִאם ַהּגָ

א ּתוֹ ־ֶאת ְלַרּפֵ ֵר  ּמוֹ ִע  רׁשְֹק יִ וְ  ּבִ הּסִ ִמ . תְיִדידוּ  יִקׁשְ י רַח ֵא  לֹא, זוֹ  ּבָ מּוֵאל ַרּבִ תוֹ  רַאַח  אלֵּ ְלַמ  ׁשְ ׁשָ ּקָ ל ּבַ  ׁשֶ
 ֵ יתוֹ  ָיָצא ְוהּוא, ְרִביָהַ�  ח'יְ ַהׁשּ ְזִריזּות ִמּבֵ ֵדי ּבִ ּתוֹ  ֶאת קּדֹ בְ לִ  ּכְ  ּה ָא ּפְ ַר לְ  ִסּכּוי ֵיׁש  ִאם ְוִלְראֹות יתנִ לָ חוֹ ַה  ּבִ

ַחְסֵד  ָ�ה רְלַאַח . ַמִיםׁשָ  יּבְ ה ׁשָ ּכָ ר, ֲאר, ֲאׁשֶ ֵ  ּכַ ין ָ�ַמד 'חיְ ַהׁשּ ה ְוִהְמּתִ ּיָ ִצּפִ רּוָכה ּבְ מּוֵאל יַרבִּ  הַנֲ�נָ , ּדְ  ׁשְ
י, ְוָאַמר ל ּה ָת לָ ֲח ַמ  ּכִ ת־ׁשֶ ֵבָדה ָאְמָנם ַהּבַ רֹום ּוְבֵ�ֶזר, הוָ ְק ּתִ  הָס ְפ ָא  לֹא ֲ�ַדִין אּוָלם, ְמֹאד ּכְ ָידוֹ  ַיֲ�ֶלה ִמּמָ  ּבְ

י ָאַמר", אּוָלם". םֶד ּקֶ ִמ כְּ  ִלְבִריאּוָתּה  ִזיָרּה ֲח ְלַה  מּוֵאל ַרּבִ ּפּול, "ׁשְ ךְ  ָ�לּול ַהּטִ ׁשֵ  ְתקּוַפתוּ , בַר  ְזַמן ְלִהּמָ
ְהֶיה לֹא יָה ֶר ֲח ַא לְּ ׁשֶ  ַהַהְחָלָמה הוֹ  ילַ ָ� . ָרהצָ ְק  ּתִ אן ֵאפֹוא תִלׁשְ קּוָפה ּכָ ֶ ְממ,  ּתְ א, ֶכתׁשּ  יִד יהוּ כִּ ׁשֶ  ֶאּלָ
יד ְקּפִ ְצֹות־ַ�ל ַהּמַ ל ילַ ָ� , ַהּמִ ּלֵ ֶחְבַרת ְלִהְתּפַ ָרה ּבְ ָבר, ּתֹוָרה ֵסֶפר ִעם ַיַחד ְיהּוִדים ֲ�ׂשָ רּוךְ  ְוַהּדָ הֹוָצאֹות ּכָ  ּבְ

דֹוָלה ּוְבִטְרָחה ֹותבּ ַר  ֵ  ִמֵהר ".ּגְ יַח  'חיְ ַהׁשּ ְעּתוֹ ־ֶאת ְלַהּנִ ל ּדַ י ׁשֶ מּוֵאל ַרּבִ י ֲחִגיִגית לוֹ  ְוהֹוִדיַ� , ׁשְ א ּכִ ָ ָכל ִיׂשּ  ּבְ
ֵדי הָמ וּ אְמ  ךְ ַיְחסֹ  ְולֹא, ָהַרּבֹות ַההֹוָצאֹות יַ� ְלַהׂשְ  ּכְ קֹום־ֶאל. ְרצֹונוֹ ־ֶאת ּבִ ָרה אוּ בְ הוּ  ַהּמָ  ְיהּוִדים ֲ�ׂשָ
יָריו ּכִ ל ִמּמַ ֵהִביאוּ , ָהַרב־ׁשֶ םִע  ׁשֶ ם ּמָ ָאר ּתֹוָרה ֵסֶפר ּגַ ים ִציםַהֲחָפ  ּוׁשְ רּוׁשִ ּה  ּוָרהבְוַהֲח , ַהּדְ ּלָ ָלה ּכ, ֵאזֹור  ִקּבְ

ַאְרמֹונוֹ ִנְפָרד  ִריםוּ ְמג קֹוםְמ  ל ּבְ ֵ  ׁשֶ ַאג, 'חיְ ַהׁשּ ּדָ בּועֹות. ַמְחסֹוָרם־ְלָכל ׁשֶ ר ׁשָ ה ִמְסּפָ י ָ�ׂשָ מּוֵאל ַרּבִ  ׁשְ
ַאְרמֹונוֹ  ל ּבְ ֵ  ׁשֶ הּוא, 'חיְ ַהׁשּ ׁשֶ ל ּכְ ִבּתוֹ  ְמַטּפֵ ְמִסירוּ  יתנִ לָ חוֹ ַה  ּבְ  ְוֶהְחִליָמה ָהְלָכה ָאְמָנם ְוִהיא, ִנְפָלָאה תּבִ

ְזַמּנוֹ . ַאט־ַאט נּוי ּבִ ְע , ַהּפָ ּתַ עִהׁשְ ֵ  ׁשַ ַח  הּוִדיַהיְּ  ָהַרב ִעם ָהַ�ְרִבי 'חיְ ַהׁשּ ּקֵ ָאה, ַהּפִ ּתָ  ָחְכָמתוֹ  מּול לֶא  ְוִהׁשְ
דֹוָלה ָכל ָהֲ�צּוָמה ִויִדיָ�תוֹ  ַהּגְ חּוִמים־ּבְ ֹתם. ַהּתְ קּוָפה ּבְ ֲ�ָרה ֶהְחִליָמה, ַהּתְ ִליל ַהּנַ ל ְמָחתוֹ ְוׂשִ , ּכָ ָאִביָה ־ׁשֶ

בּול ָיְדָ�ה לֹא ִפי ָנא לטֹ . "ּגְ ֵ  ָאַמר", ךָ יֵ�ינֶ  תְראוֹ  ּכְ מּוֵאל ח'יְ ַהׁשּ י ׁשְ ָידוֹ , ְלַרּבִ ּבְ ׁשֶ דֹוָלה ֶחֶרס ַקֲ�ַרת ּכְ  ּגְ
ה דּוׁשָ ַמְטבְּ  ּגְ ל תוֹ בָ גוּ ּתְ ־ֶאת ָצָפה לֹא ַאךְ , ֵ�ֶרךְ  רֹותְק יִ  ָזָהב עֹותּבְ רּוָטה ַאף ֶאּטֹל לֹא. "ָהַרב־ׁשֶ  ָאַמר", ּפְ

י מּוֵאל ַרּבִ ֶנֱחָרצּות ׁשְ ְרפּוָא  עֹוֵסק ֵאיִני ןכֵּ ׁשֶ , "ּבְ ַצע ְלַמַ�ן הּבִ ֶסף ּבֶ ה ַוֲאִני, ּכֶ יְמ ־ֶאת עֹוׂשֶ ּלֹא ַלאְכּתִ  ׁשֶ
ל תְמנָ ־ַ�ל ָרס ְלַקּבֵ ׁש  זֹאת ְוַרק. ּפְ ֲ�ֹמד, ֲאַבּקֵ ּתַ ל ׁשֶ ל םינָ יִמ לִ  ָיֶמיךָ ־ּכָ הּוִדים ׁשֶ ע ַהּיְ  ָלֶהם ּוְתַסּיַ

ָכל ל תוֹ צָ ָר ֲ� ַה ". ךָ ְלּתְ ְיכָ ־ּבְ ֵ  ׁשֶ יו 'חיְ ַהׁשּ ַלּפָ ָמ  ּכְ ְבָ�ַתִים הִהְתַ�ּצְ  ֲאִצילּות מּול לֶא  םִנְפָ�  ָ�ַמד ְוהּוא, ׁשִ
םרּוחֹו.  ׁש  יווָּ לַ ּמְ ִמ  ּגַ ּקֵ ּלֹא בַר ָה  ּבִ ַנת ָהנֹותילֵ  ׁשֶ ּתְ ּלֹא םֵמֶה  ּוְלֶאָחד, ָוָדם רׂשָ בָּ  ִמּמַ ַבׁש  ׁשֶ  ְוָנַטל ְצרוֹ יִ ־ֶאת ּכָ
 ֵ ּמּות 'חיְ ֵמַהׁשּ דֹוָלה ּכַ ל ּגְ קֲ�ֵלי  ׁשֶ וּ לְ  יםלִּ �, ְמ  ַטּבָ ה, ןִעׁשּ ָנתוֹ ־ֶאת ְלהֹוִתיר ִצּוָ ַאְרמֹונוֹ  ַמּתְ ל ּבְ ֵ  ׁשֶ   .'חיְ ַהׁשּ

ִנים ָ�ְברוּ  מוּ  ָיָמיו ברֹ ֲ� ּובַ , ֹותבּ ַר  ׁשָ ַרבִּ  ּבוֹ  ִהְתַקּיְ מּוֵאל יּבְ ְבֵרי ׁשְ ח: "תלֶ ֶה קֹ  ּדִ ּלַ ֵני־ַ�ל ַלְחְמךָ  ׁשַ ִים ּפְ  ַהּמָ
י ִמים ְברֹב־ּכִ ְמָצֶאּנוּ  ַהּיָ ֵ  ִעם ַהּטֹוִבים יוָר ׁשָ ְק  ּוִבְזכּות", ּתִ ָידוֹ  הלָ ָ� , ָהַ�ְרִבי 'חיְ ַהׁשּ ַלת ּבְ י ְלַהּצָ  ָאָדם ַחּיֵ

ָרֵאל ׂשְ ֵר  ֶזה ָהָיה. ִמּיִ יתּבְ בּות אׁשִ ְ ָבה רֹוַמְנָיה ילֵ עוֹ  ְיהּוִדים ִהְתַיׁשּ ּמֹוׁשָ ה ּבַ ה' 'רֹאׁש  ַהֲחָדׁשָ ּנָ  ִעירלָ  ָסמּוךְ  ּפִ
יֹום. תַפ צְ  ֵטֵבת ב' ּבְ ה הָלְבׁשָ , ג"תרמ ּבְ ּנָ ָבה,  ִלְקַראת ַחג רֹאׁש ּפִ  ָהְיָתה ֲ�ִתיָדה ֹוםיּ בַּ  ּובוֹ ִיּסּוד ַהּמֹוׁשָ
ְמַחת  ךְ ֵר ָ� ֵה לְ  הׂשִ ּנָ ָבה ָהִראׁשֹוָנה ַהֲחת, ּמֹוׁשָ ל ,ּבַ תוֹ  ִעם ןיְ ֵט ׁשְ ינְ בִּ רוּ  לׁשְ יִפ  ֶהָחָתן ׁשֶ ּלָ יָ�ה ּכַ ִהּגִ  ִהיא ַאף ׁשֶ

ה תַח ְמ ׂשִ לְ . ֵמרֹוַמְנָיה ּנָ ם וּ נְזְמ ה,  ַהֲחת, י ּגַ ָפר ַ�ְרִבּיֵ מּוךְ  ַהּכְ ַ�ל, ינִ 'עוּ גָּ  ַהּסָ מוֹ ־ׁשֶ ה ִנְקְרָאה ׁשְ ִחּלָ ָבה ּתְ  ַהּמֹוׁשָ
ֵ בַּ  יא םׁשּ ּדֹוֶמה אֹוִני' 'ּגֵ ם ילוֹ לִ צְ בִּ  ׁשֶ ָפר ְלׁשֵ ֶטֶרם עֹוד ַאךְ . ָהַ�ְרִבי ַהּכְ ה ּבְ ה ֵהֵחּלָ ּנָ  ְטָרִגי ָאסֹון ֵאַרע, ַהֲחת,

ִהְכִניס ַס  ׁשֶ ָנהּבְ ל־ֶאת ֲ�צּוָמה ּכָ ָבה ְצִעיֵרי. ָהֵאזֹור ְיהּוֵדי ּכָ ְקׁשוּ  ַהּמֹוׁשָ יַ�  ּבִ  ּוְכִמְנַהג, םָת ָח ְמ ׂשִ ־ֶאת ְלַהּבִ
ל ְיִרּיֹות ִלירֹות ֵהֵחּלוּ  ִביםְר ַ� ָה  ְמָחה־ׁשֶ יֵדיֶהם ֵמָהרֹוִבים ׂשִ ּבִ ּדּוִרים ַאַחד .ׁשֶ נּ  ,ַהּכַ יֵדי רוּ וּ ׁשֶ ָרֵאל ּבִ  ִיׂשְ
ְגעוּ , רּוְסָיה ֵמעֹוֵלי רֶק יְס לִ ָק  ָצִעיר ּפָ ָ�ַבד ַ�ְרִבי ּבְ ָבה ׁשֶ ּמֹוׁשָ חֹות ְלַאַחת ָיִחיד ןּובֵ  תַפ צְ  בּתֹוׁשַ , ּבַ ּפָ ׁשְ  ַהּמִ

ִעיר ַהֲחׁשּובֹות ֹותָהַ�ְרִביּ  ּבָ הְוַה , ׁשֶ ָהָלה. קֹוםּמָ בַּ  ֶנֱהַרג ּלָ ְרָרה ּבֶ ּתָ ָבה ִהׂשְ ּמֹוׁשָ ִבים, ּבַ ְ ְתַיׁשּ  יםַהֲחָדׁשִ  ְוַהּמִ
ֲ�ַדִין ִקיִאים ָהיוּ  לֹא ׁשֶ ִמְנֲה  ּבְ ָנה ֶאת ָיְדעוּ  לֹא ,ִביםְר ָהַ�  ֵגיּבְ ּכָ א, ֲ�ֵליֶהם ַהְמַרֶחֶפת ַהּסַ ֵ  ֶאּלָ ַהׁשּ ל ח'יְ ׁשֶ  ׁשֶ
ָפר ָבם ַ�ל ַמֵהר ִחיׁש  םִמיָד ֱ� ֶה , ינִ 'עוּ גָּ  ַהּכְ עוּ . "רמוּ ָח ֶה  ַמּצָ י, ָלֶכם ּדְ ם ּכִ בַמ בְּ  ִנְמָצִאים ַאּתֶ ל ּצָ ָנה־ׁשֶ  ַסּכָ
ִאית ן. ַוּדָ ּכֵ גֹוֲאלֵ  ְידּוִעים ִביםְר ָהַ�  ׁשֶ ר ַ�ד ָינּוחוּ  לֹא ְוֵהם, םָד  יּכְ  ,ָאַמר ",ֲאִחיֶהם מֹות ֶאת ִיְנְקמוּ  ֲאׁשֶ
ת ְזִעיקְלַה  ּוִמֵהר ּגַ ל, ַפת ׁשֹוְטִרים ּפְ לוּ ִמּצְ ד,  ַהּיֹוֶרה־ֶאת וּ ָאְסר . ַהּלָ ל־ֶאת וּ ְוָחְסמִמּיָ ָרִכים ּכָ  ֹוִבילֹותַהּמ  ַהּדְ

ָבה־ֶאל ָ�ה ָ�ְבָרה לֹא .ַהּמֹוׁשָ ה ׁשָ ּכָ ַפת ִלְנהֹר ֵהֵחּלוּ , ֹמַח  יֵמ מוּ ֲח  ִביםְר ַ�  יַוֲהמֹונֵ , ֲאר, ּה  היבָ בִ ּסְ ַה ֵמ וּ  ִמּצְ ּלָ , ּכ,
ֵהם ׁשֶ ְכלֵ  יםִד יָּ צ, ְמ  ּכְ מוּ , ֲאָבִניםוַ  ְקלֹותַמ בְּ , קׁשֶ נֶ  יּבִ ָפִטים ַלֲ�ׂשֹות ְוִאּיְ ְ יַ ְת ּמִ בַּ  ׁשְ ם םיבִ ׁשּ ּלָ רֹב. ּכ,  הלָ ָ� , לָ�ָמ  ּבְ

ם ָ�ְמדוּ  ְוֵהם, ַהּפֹוְרִעים־ֶאת ֲהדֹףלַ  יםִר ְט וֹ ׁשּ ַה  ייֵד בִּ  חֹוָמה ֶנְגּדָ י, מּוָבן. ּוָרהצבְּ  ּכְ ה ּכִ ּנָ ָבר ַהֲחת,  לֹא ּכְ
ְכָנןּמְ כַּ  ֶנֶ�ְרָכה ְמָחה, ת, ִ ר ְלתּוָגה ָהְפָכה ְוַהׂשּ ֲאׁשֶ י ,נֹוַדע ּכַ ְלטֹונֹות ּכִ ִ יםְמבַ  ַהׁשּ  ַהּיֹוֶרה־ֶאת ְלהֹוִציא ְקׁשִ
ֵדי ,ְלהֹוֵרג יַ�  ּכְ אֹוָתּה . ֶהָהמֹון ַ�םזַ  ֶאת ְלַהְרּגִ י היָ ָה , ֵ�ת ּבְ מּוֵאל ַרּבִ ןָיִמים ַבעׂשְ וּ  ָזֵקן רלֶ ֶה  ׁשְ ּכֵ ָבר , ׁשֶ  ַהּדָ

ָנה ֵאַרע ׁשָ ִטיָרתוֹ  ִלְפֵני ּכְ ֵטֵבת  ּפְ כ"ב ּבְ ַ�ל הּוא אּוָלם, ד"תרמּבְ ַלת ָהרּוחֹות תַט ָק ׁשְ ַה לְ  ִנְמָרצֹות ּפָ  ְוַהּצָ
ִזְכרֹונוֹ . הַהּיֹוֶר  מּותוֹ  ָצָפה ּבְ ל ּדְ ֵ  ׁשֶ ֵדי יקוֹ ִע זְ ַה לְ  ִמֵהר ְוהּוא, איָח ׁשִ ְר ּתַ ִמ  ָהַ�ְרִבי 'חיְ ַהׁשּ . ֶרץּפֶ בַּ  דמֹ ֲ� לַ  ּכְ

הַה  יַ�  ִמֵהר ּלָ ַדק ּוְלַאַחר, ִלְצַפת ְלַהּגִ ּבָ י, הֹוִדיַ�  ָהִעְנָין־ֶאת ׁשֶ ָבר ןכֵּ ׁשֶ , ָמֶות עֶֹנׁש  ֹוֶרהיּ לַ  ֵאין ּכִ  הַנֲ�ׂשָ  ַהּדָ
ׁשֹוֵגג הוּ ־ְוֶאת, ּבְ ר ַמֲ�ׂשֵ לּום ְיַכּפֵ ַתׁשְ ל ׁש ֶפ נֶ  ּכֶֹפר ּבְ ַבע ׁשֶ ָלל ְפׁשוֹ נַ  לוֹ  יִה ּתְ וַ , ָזָהב ִלירֹות ֵמאֹות ׁשְ � .ְלׁשָ

  
 
 

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

ר ַאְרֶאּךָ ־ֶאל ּלֹא, רּוׁש ּפֵ  -  ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ  אֹותְר ִל , הֹוִדיעוֹ  ׁשֶ
ְלטֹון ְך ֶל ֶמ  רבַ ּדְ  ַלֲ"ׂשֹות ְיַמֵהר ִאם ִלי ׁשִ ַ"ת ִמּבְ קֹום ּדַ , ַהּמָ
יֹון ְוֶזה יַּ  זוֹ ָמ ְר  עֹוד. יֹונֹותְס ֵמַהנִּ  ִנּסָ הׁשֶ ּה  לוֹ  ְרֶאּנָ ּלָ ְכִתיב ּכ(  ּדִ
א ה ּכַֹח  לוֹ  ןַת נָ , ְו 'ְוגוֹ  הְגּבָ נֶ וָ  ָצֹפָנה הֵא ְר וּ  יָך ֵ"ינֶ  ָנא־ׂשָ  ָהְרִאּיָ

ּה  ִלְראֹות ּלָ ֵאר עֹוד. ּכ( ֶרךְ ־ַ"ל ִיְתּבָ ֶ  הַמ  ּדֶ ִסְפֵרי ָאְמרוּ ׁשּ  ּבְ
ר סּוקּפָ בַּ  תֹוָכּה  ׁשֵֹכן ֲאִני ֲאׁשֶ ר ּבְ תֹוְך  ׁשֵֹכן ֲאִני ֲאׁשֶ ֵני ּבְ  ּבְ

ָרֵאל א ָרהׁשוֹ  ָנהיִכ ׁשְ  ֵאין ,ִיׂשְ תֹוְך  ֶאּלָ ֵני ּבְ ָרֵאל ּבְ  ּוְבעֹוָדן ִיׂשְ
אן־ַ"ד ,ֶרץָא בָּ  ָאַמר ְוהּוא .ּכָ  ָהָאֶרץ־ֶאל ְלַאְבָרָהם ה' ׁשֶ

ר רּוׁש , ַאְרֶאּךָ  ֲאׁשֶ ה ְלךָ  ְראּוָיה ּפֵ עּור. ָלּה  ָראּוי ְוַאּתָ  ְוׁשִ
ָבה י ,ךָ ְל  אֹוָתּה  ְרֶאהְוַא  ָלּה  אֹוְתךָ  ְרֶאהַא  הּוא ַהּתֵ  ֶזה ּכִ

לֹא ָרַאת ְראּוִים ֵאיָנם ֶזה ּבְ ִכיָנה ְלַהׁשְ   :ַהַהְצָלחֹות בּוְלרֹ  ׁשְ
ין ַהֶהְפֵרׁש  הּוא ְוֶזה -  'ְוגוֹ  ְבָך  ְוִנְבְרכוּ  ּבֵ  ֵאינוֹ ׁשֶ ְל  ֶכיךָ ְמָבְר  ׁשֶ
ל ְולֹא ְמָבֵרךְ  י ,ְמַקּלֵ ְכבֹודוֹ  ה' ֵכהוּ ְיָבְר  ְרכוֹ בָ ְמ  ּכִ יו ּבִ  ,ִמּפִ

ָאר ֲאָבל חֹות ׁשְ ּפָ ְרכוּ  ָהֲאָדָמה ִמׁשְ  ֵמֶאְמָצעּות ִיְתּבָ
  :ַאְבָרָהם

ָאֶרץ ַאְבָרם ֲ"בֹריַּ ַו  ר אוֹ  -  ּבָ ָרַמז ֶאְפׁשָ ֵ ּבַ  ׁשֶ  ַ"ןנַ ּכְ  םׁשּ
ֶ  הַמ  ךְ ֶר ּדֶ ־ַ"ל ְרׁשוּ ׁשּ ת ל"זַ  ּדָ ָפָרׁשַ  ֶאֶרץ 'ְוגוֹ  ְלָך ־ַלחׁשְ  ּבְ

ָרַמז ,ַ"ןנַ ּכְ  ָרֵאל־לֶא  ׁשֶ אוּ  ִיׂשְ ּבָ ָנה ֵמָאה ןבֶּ  ֵמַאְבָרָהם ׁשֶ  ׁשָ
ָרה ת ְוׁשָ ִעים ּבַ ׁשְ ָנה ּתִ ֶחׁשְ  ָהְרמּוִזים ׁשָ ַבת ּבֹוןּבְ  ,ַ"ןנַ ּכְ  ּתֵ

ְצַרךְ  ֶזהָל  ַנֲ"ִני ְלהֹוִדיַ"  ה( ָאֶרץ ָאז ְוַהּכְ   :ּבָ
ֶבן 'ְוגוֹ  לֶא  ה' אָר יֵּ ַו  ַנת - 'ְוגוֹ  םׁשָ  ַוּיִ ּוָ תּוב ּכַ  ְלהֹוִדיַ"  ַהּכָ

קֹונוֹ  ַאְבָרָהם תִחבַּ  ַהְפָלַגת י, ּבְ רוֹ  ֵאָליו הָל גְ נִ  ה' ּכִ ְ  ּוִבׂשּ
יב לֹא ְוהּוא ,ֶרץָהָא  ּוִבְנִתיַנת עֶזַר בְּ  שׂ  ֶהֱחׁשִ יַר וֹ ּבְ ּתֵ  ת ׁשְ

ֵ"ֶרְך  ִלְכלּום טֹובֹות ַמֲ"לֹות ְמ  ּבְ ִגּלּוי תוֹ ָח ׂשִ ִכיָנתוֹ  ּבְ  ׁשְ
ַר  ֶ  הַמ  םְלַקיֵּ , ֵאָליו ךְ ִיְתּבָ ֱאַמרׁשּ ָמ  ׂשַֹבע ּנֶ ֶניךָ ־ֶאת חֹותׂשְ , ּפָ
ֶבן אֹוְמרוֹ  ְוהּוא ַח  ַוּיִ ְרֶאה ה'ַל  ִמְזּבֵ אן, ֵאָליו ַהּנִ ֵרׁש  ּכָ ת ּפֵ  ִסּבַ
ְמ  ר תוֹ ָח ׂשִ ָנה ָ"ֶליָה  ֲאׁשֶ ַח  ּבָ ַר  אֹותוֹ ָר ֵה  ְלַצד הּוא ִמְזּבֵ  ךְ ִיְתּבָ

ה ְלָבָניו אֹות ְוֶזה. ֵבןְוָה  ,ֵאָליו ּמָ ר םֵמֶה  ּכַ  ִהְרִחיקוּ  ֲאׁשֶ
ק ַרע ֵחׁשֶ ֵ"ֶרךְ  ַהּזֶ  ַמדְל וּ  ְוֵצא, ֹותְצ ְוַהּמִ  ַהּתֹוָרה קׁשֶ ֵח  ּבְ

אי־ןִמבֶּ  ה ּוָמה' תוֹ נָ ֲ" ַט ּבְ  ַ"ּזַ י ֶאֱ"ׂשֶ ָקה ְוַנְפׁשִ ּתֹוָרה ָחׁשְ  ':ּבַ

  
  

י"א במרחשון, הוא יום פטירתה של רחל אמנו בשנת 
ב' אלפים ר"ח, בהיותה בת כ"ו, ל"ו או מ"ה שנים, 
ונקברה בדרך אפרתה היא בית לחם. מקור התאריך 
הוא מילקוט שמעוני, ששם מובא שבנימין נולד 

טרה אמו רחל ביום זה, כן נפ־בי"א במרחשון ואם
שהרי נפטרה בלדתה אותו, וכך כתב רבנו בחיי בשם 

כהנא מובא ־מדרש תדשא. אולם בפסיקתא דרב
שרחל נפטרה בין פסח לעצרת, ומדברי רש"י משמע 
שנפטרה בתחילת הקיץ בזמן ש'הארץ חלולה 
ומנוקבת ככברה'. בספר היובלים, מהספרים 

חל נפטרה החיצוניים שלא נכנסו בתנ"ך, מובא שר
בי' בטבת, אולם אין הוא נחשב כספר מוסמך. את 
המצבה הראשונה הניח יעקב אבינו בעצמו, כמו 

ִהוא , ְקֻבָרָתּה־ַוַּיֵּצב ַיֲעֹקב ַמֵּצָבה ַעלשנאמר בפירוש "
". הנוסע המפורסם רבי ַהּיֹום־ָרֵחל ַעד־ַמֶּצֶבת ְקֻבַרת

בנימין מטודילה מוסר, שבעת ביקורו בקבר רחל, 
שהונחו שם י"א אבנים כנגד י"א שבטים, מפני  ראה

שעדיין לא נולד בנימין אלא בצאת נפשה ולכן לא 
הניחו אבן כנגדו. רבי פתחיה מרגנׂשבורג, אחיו של 
רבי יצחק הלבן מבעלי התוספות, ערך מסע בשנת 
ד'תתקל"ה בארצות שונות ובארץ ישראל, והוא 
 מספר שעל י"א האבנים הונחה אבן גדולה שהיתה

של יעקב אבינו, והכמרים נטלוה לבנין בית ִּתְפָלָתם, 
ולמחר ראוה שחזרה מעצמה לקבר רחל כבתחילה, 
וכאשר נשנה הדבר פעמים מספר, חדלו מלקחתה 
עוד. בשנת שפ"א הגיע השל"ה הקדוש לארץ 
ישראל, ולאחר מכן בנה את הבניין של קבר רחל על 

ד חשבונו, לאחר שקיבל את רשות הפחה התורכי. ע
שנת תר"א, התנוססה מעל הקבר כיפה עגולה על 
ארבע רגליים, ובשנה זו הקיפה השר המפורסם ר' 
משה מונטיפיורי בכתלים, לאחר שבסמוך החלו 

  בין הקודש. חצץ בכך ו ,הערבים לקבור את מתיהם
�  

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ
 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

 
ה, ְדָרׁש ּמִ בַּ "ל זַ ֲח ָאְמרּו  ּבָ ַהּסִ ַאְבָרָהם ׁשֶ ן ָיָצא ָאִבינוּ  ׁשֶ ּכֵ ִמְלַחְמּתוֹ  ְלִהְסּתַ ַ�ת ִעם ּבְ ָלִכים ַאְרּבַ  ִמּתֹוךְ  ָהְיָתה, ַהּמְ

ּלֹא טלוֹ לְ  ַהּטֹוב תַר כָּ ַה  ה ׁשֶ ּלָ ֵאיָנּה  ָרהׂשָ  ַ�ל יםְצִריִּ ּמִ ַל  ּגִ ל ֲאחֹותוֹ  ׁשֶ ה ַ�ל ְוֵכן, ַאְבָרָהם־ׁשֶ ִהְתַלּוָ ִפי ֵאָליו ׁשֶ ַתב ּכְ ּכָ  ׁשֶ
ְזּכֹר ֱאלֹ " ן"ָהַרְמבַּ  ח ֶאת־ים ֶאתִק 'ַוּיִ ּלַ תּוב ןְניַ ִע , 'לֹוט־ַאְבָרָהם ַוְיׁשַ ה ַהּכָ י, ַהּזֶ ד טוֹ ל ּכִ יקּצַ ַה ־ִעם ִנְתַחּסֵ  ּמוֹ ִע  ָלֶלֶכת ּדִ

ר ֶרץָא בָּ  טוּ ׁש לָ  ןַה  ךְ ֶל ֶמ  עֹוג ָזָכה ְוֵכן". ֵיֵלךְ  ֲאׁשֶ ׁשָ ֵרךְ  ּבָ י ְלִהְתּבָ ֲאִריכּות ַאְבָרָהם ִמּפִ ְגַלל, ָיִמים ּבַ י ּבִ ִהּכִ  טֹוָבה לוֹ  רׁשֶ
ּלָ ־ַ�ל ּגִ י לוֹ  הׁשֶ בָּ נִ  טוֹ ל ּכִ ָלִכים הׁשְ יֵדי ַהּמְ ִהְבִטיחוֹ  ַ�ד ,ְלהֹוְרגוֹ  ׁש ׁשַ ָח  נוּ בֵּ ַר  הש3ֶ ּמֹ ׁשֶ  ַ�ד, ּבִ נוּ  ה' ׁשֶ ּתְ ּיִ ָידוֹ  ׁשֶ י, ּבְ  ּכִ

דֹול ָחּה  ְמֹאד ּגָ ל ּכֹ ַרת ׁשֶ   . ַהּטֹוב ַהּכָ
�  

י ְסֶלר הוּ ִליָּ ֵא  ַרּבִ ַ�ל ּדֶ ִמּדַ  ןיָּ ְמצ,  היָ ָה , הּו'ִליָּ ֵמֵא  בּתָ 'ִמכְ  ּבַ ֵני ָהָיה דְוָחֵר , ַהּטֹוב תַר כָּ ַה  תּבְ ל ִמּפְ  תוּ יּ ִפ כְּ  לׁשֶ  ןִסּמָ  ּכָ
ַ�ם. טֹוָבה ָריוִמּמַ  ֶאָחד ָנַסע ּפַ אֹוטֹוּבּוס ּכָ ְקָוה־חַת ּפֶ ִמ  ּבְ ַ�ת קַר בְ ־ִלְבֵני ּתִ ׁשְ ֶחֶרת ַלְיָלה ּבִ ַאַחת. ְמא, ֲחנֹות ּבְ  הָ�ָל  ַהּתַ

ְסֶלר ַרבָה  ָרָאה, ּדֶ י ָהִאיׁש  ּוְכׁשֶ יָבה ְמקֹומֹות ֵאין ּכִ נּוִים ְיׁשִ אֹוטֹוּבּוס ּפְ ה ָקם, ּבָ י לוֹ  הֹוָדה. ְמקֹומוֹ ־ֶאת לוֹ  ּוִפּנָ  ַרּבִ
הַה  אּוָלם, ַחְסּדוֹ ־ַ�ל הוּ ִליָּ ֵא  י, ָטַ�ן ּלָ ַמע ָ�ָברבֶּ  ּכִ ַ�ל ׁשָ ה ׁשֶ , ְלֵרֵ�הוּ  ִאיׁש  ךְ ֵר בָ ּוְל  הֹודֹותלְ  ָראּוי ֵאין הוָ צְ ִמ  ַמֲ�ׂשֶ
ַ�ל ןוָ יכֵּ  ן ְיֵדי־ׁשֶ ה יםכִּ נַ ְמ  ּכֵ ְצָוה ְלעֹוׂשֶ ָכר ַהּמִ ָ ְצִחי ֵמַהׂשּ מּור ַהּנִ ָ א עֹוָלםבָּ  לוֹ  ַהׁשּ ְע . ַהּבָ י ֵזַ� ִהְזּדַ  עַמ ׁשֵ לְ  הוּ ִליָּ ֵא  ַרּבִ

ָבִרים ֶנֱחָרצוּ  ְוָאַמר, ַהּדְ ֵכן לֹא: "תּבְ ה ָברּדָ כַּ  לֹוַמר ִיּתָ ׁשּום ךְ יָּ ׁשַ  לֹא יכִּ , ַהּזֶ ל ֹאֶפן ּבְ ִלי טֹוָבה ְלַקּבֵ . ָ�ֶליָה  ְלהֹודֹות ִמּבְ
ֵאינוֹ  ּוִמי ַלת ַ�ל מֹוֶדה ׁשֶ ה, טֹוָבה ַקּבָ ָחתמ,  ַנֲ�ׂשֶ ִמּדֹוָתיו ׁשְ ַ�ם". ּבְ ְלִמיָדיו דָח ֶא  ּמוֹ ִע  ָצַ�ד ּפַ ְרחֹוב ִמּתַ א, ּבָ ּלֵ  ְוִהְתּפַ

ב ִלְראֹותוֹ  ל ַרֲאָוהָה  ַחּלֹון ְלַיד ִמְתַ�ּכֵ ֵדי ּתֹוךְ , ַאַחת ֲחנּות ׁשֶ הּוא ּכְ ם יסוֹ כִּ ִמ  סוֹ ָק נְ ּפִ  ֶאת מֹוִציא ׁשֶ  ְמִחיִרים םׁשָ  ְורֹוׁשֵ
ל ׁשֹוִנים ְגֵד  ׁשֶ ְלִמיד תיַה ִמ ְת לִ . ְיָלִדים יּבִ יר ַהּתַ י ִהְסּבִ לֹוִני ַאְבֵרךְ : "ְוָאַמר הוּ ִליָּ ֵא  ַרּבִ  וֹ ְלֵבית אֹוִתי ִהְזִמין, ֵמַהּכֹוֵלל ּפְ

יר ֲאִני ָצִריךְ  ַוֲהֵרי. ֶ�ֶרב ַלֲארּוַחת ם הטֹובָ  ְלַהּכִ ִית ְלַבֲ�ַלת ּגַ ּטֹוַרַחת ַהּבַ ֲהָכַנת ׁשֶ ה ּבַ ּדָ ,� י ְוָלֵכן, ַהּסְ ֲ�בּוָרה ֵהַכְנּתִ  ּבַ
ָגִדים יֵריִח ְמ  ֶאת ֵדי ַהּבְ א ּכְ יר לכַ וּ ׁשֶ ָכךְ  טֹוָבה ָלּה  ְלַהּכִ   ". ּבְ

�  
ַנת ׁשְ ֲאׁשֶ , ח"שת ּבִ ָרִכים רּכַ ין ַהּדְ ַלִים ּבֵ ֹאָרעֹות בֶק ֵ�  סּומֹותֲח  ָהיוּ  ָאִביב־ְלֵתל ְירּוׁשָ ָאֶרץ ַהּמְ ַגׁש , ּבָ י ֶהָחִסיד ּפָ  ַרּבִ

י ֶאת ןַמ יְד ִר ְפ  לֶמְנּדְ  לִה  ַרּבִ סּור אוֹ בָּ גַּ , ִויְנד ּלֵ ל ַהּמָ י ׁשֶ ְלז ַאֲהרֹן ַרּבִ י. ִמּבֶ  ְועֹוד, ָוִתיק יםגִּ ֶאְתר,  סֹוֵחר ָהָיה לֶמְנּדְ  ַרּבִ
ָ בַּ  ְפֵני ִניםׁשּ ּלִ ְלָחָמה ׁשֶ לַֹח  ַהגנָ , ַהּמִ ָרֵאל ֵמֶאֶרץ גֶאְתרֹ  ִלׁשְ ּדָ  יַרבִּ לָ  ִיׂשְ ּגֹוָלה ְלזבֶּ  ִעירבָּ  רׁשֶ ּבַ י, ׁשֶ ה ָהָיה ַאֲהרֹן ְוַרּבִ  ְמַכּנֶ

ה אֹותוֹ  ִחּבָ ם־ַ�ל ּבְ ָ�  הוָ צְ ַהּמִ  ׁשֵ ּה  קַס ׁשֶ י ִהְתאֹוֵנן. ּבָ אי יָאְזנֵ בְּ  לְנּדְ ֶמ  ַרּבִ ּבַ הּוא ַ�ל, ַהּגַ ֵמָ�יו ָחׁש  ׁשֶ ָבר ּבְ  ָיִמים ּכְ
יר לוֹ ָיכ ְוֵאינוֹ , רּפָ ְס ִמ  י לצֶ ֵא  ִליׁשּוָ�ה ַ�ְצמוֹ ־ֶאת ְלַהְזּכִ ָרִכים ןכֵּ ׁשֶ , ָהַרּבִ ּה , ָאִביב־ְלֵתל סּומֹותֲח  ַהּדְ י ֹוֵררִהְתגּ  ּבָ . ָהַרּבִ

אי הַנֲ�נָ  ּבַ ַאְמ  ִלי ׁש יֶ " :ְוָאַמר ַהּגַ יּבְ ְחּתִ ל ֹותלּ ַח ַה  ב"ִמי ַאַחת הּלָ ַח  ּתַ י־ׁשֶ ֶרה, ִהיא ךָ ְל  ַוֲ�ָצִתי, ָהַרּבִ ׁשְ ּתַ  ִיםַמ בְּ  אֹוָתּה  ׁשֶ
ה ְוֹתאַכל ּנָ ה, ִמּמֶ ֶ�ְזַרת ִלְרפּוָאה ְוִתְזּכֶ ם ּבְ ֵ ַר  ַהׁשּ ף". ךְ ִיְתּבָ י ִהְתַ�ּטֵ ֲ�ָצתֹו,  ֲחָכִמים מּוַנתֱא בֶּ  לֶמְנּדְ  ַרּבִ ה ּכַ  ןְוָאכֵ ְוָ�ׂשָ
ְמִהירּות תוֹ ָל ֲח ִמּמַ  ֶהְחִלים ר, ָמה־ְזַמן רְלַאַח . ּבִ ֲאׁשֶ ָרִכים ּכַ בוּ  ַהּדְ חוּ  ׁשָ י ָנַסע, ְוִנְפּתְ  ּוְבָידוֹ , ָאִביב־ְלֵתל לֶמְנּדְ  ַרּבִ

ְדיֹון ַסךְ  ּפִ ר ּבְ ֵדי, ִלירֹות ֶ�ׂשֶ ָכה ַהְיׁשּוָ�ה ַ�ל יַרבִּ ָל  ְלהֹודֹות ּכְ ּזָ ְזכּותוֹ  ׁשֶ ַמ . ּבִ ָ ׁשּ ׁשֶ י עּכְ ָרֵטי ֶאת ָהַרּבִ ֹאָרע ּפְ  ַ�ןָט , ַהּמְ
רֹב י  ֲ�ָנָוה ּבְ ֶסףּכִ א, לוֹ  ךְ יָּ ׁשַ  לֹא ַהּכֶ איגַּ לַ  יקוֹ נִ ֲ� ַה לְ  ָ�ָליו ֶאּלָ י ּבַ לִה  ַרּבִ  ַהּטֹוָבה ָהֵ�ָצה ַ�ל ַהּטֹוב תַר כָּ ַה  ִמּתֹוךְ  ,ּלֵ

ַתן ּנָ ל ַטֲ�נֹוָתיו לוֹ  הֹוִעילוּ  לֹא. לוֹ  ׁשֶ י ׁשֶ ל, לֶמְנּדְ  ַרּבִ ּכָ י ַהּכַֹח  ׁשֶ ּלִ ג, ׁש  ַהּסְ ּיֵ א ֵאיָנּה  הּלָ ַח בַּ  ׁשֶ ל ִמּכֹחוֹ  ֶאּלָ י־ׁשֶ  ְולֹא ָהַרּבִ
אי ִמּכַֹח  ּבַ י אּוָלם, ַהּגַ ּלוֹ ־ַ�ל ָ�ַמד ָהַרּבִ ים ְלַבּסֹוף .ׁשֶ ָרהִל  ִהְסּכִ ֶסף־ֶאת קלֵּ ְלַח  ְפׁשָ נֵ לִ  ַהּכֶ ֲחִצית ְוֶאת, י ֲחָלִקיםׁשְ  ַהּמַ

ַרת יאבַּ גַּ לַ  ְלַהֲ�ִניק ַהּכָ   .טֹוָבה ּכְ
�  

ְלִמיד יָבה ּתַ ה יְלַרבִּ  ׁש ֶפ נֶ וָ  בֵל בְּ  ָקׁשּור היָ ָה , ֶאָחד ְיׁשִ ל ּה בָּ ַר , ְנדְפַריְ  ַאְרֵיה ֹמש3ֶ ַלִים ַהֲחֵרִדית ָהֵ�ָדה ׁשֶ ירּוׁשָ  ְוָ�ַמד, ּבִ
ִמיד ר ְרצֹונוֹ  אלֵּ ְלַמ  ןכֵ ָה  ּתָ בֹודוֹ  ְלַמַ�ן ְוִהְתַמּסֵ ֹאֶפן ּכְ ִנים ְברוּ ָ� . ִנְפָלא ּבְ ְלִמיד, ׁשָ  ּוְתִפּלֹות, גוֹ וּ וּ זִ ־ֶאת ָמָצא לֹא ְוַהּתַ

י ָההׁשָ , ט"תשמ ִיץַק בְּ . ְלַמֲ�נוֹ  וֹ בּ ַר  ךְ ַפ ׁשָ  ֹותבּ ַר  ִעיר ַאְרֵיה הש3ֶ מֹ  ַרּבִ ךְ  תַפ צְ  ַהּקֶֹדׁש  ּבְ ֶמׁשֶ בּועֹות ּבְ  ְלֹצֶרךְ  רּפָ ְס ִמ  ׁשָ
יָ�ה ֵ�ת ּוְבאֹוָתּה , ְמנּוָחה ַ�ת ִהּגִ חּור ְלאֹותוֹ  ּדּוךְ ׁשִ  ַהּצָ ְמַ�ט ּבָ ּכִ יָ�  ׁשֶ ַמ  ִליֵדי הִהּגִ ֶרַגע ַאךְ , רּגְ  ִעּכּוב נֹוַצר ָהַאֲחרֹון ּבָ
הוּ  ְלׁשֶ ֵהִעיב ּכָ ָ�ה לכָּ ־ַ�ל ׁשֶ ָבר הּוָבא. ַהַהּצָ  ַהּדָ

ל ִליִדיָ�תוֹ  י ׁשֶ : ְוָאַמר הַנֲ�נָ  ְוהּוא, ַאְרֵיה הש3ֶ מֹ  ַרּבִ
יךְ  ןִנּתָ  לֹא ֵ�תכָּ " א, ֶ�ֶלם ְלאֹותוֹ  ְיׁשּוָ�ה ְלַהְמׁשִ  ֶאּלָ
הְפ בִּ  ּלָ יֶּ  �, ּה  ׁש ׁשֶ ּום ּבָ ׁש  ְוָלֵכן, ׁש ֶפ נֶ  תירוּ ִס ְמ  ִמׁשּ  ְמַבּקֵ

בֹוּהַ  רָה ָה ־ֶאל תַלֲ�לוֹ  ֲאִני ִמירֹון ַהּגָ  ןוּ מָט  ּבוֹ , ּבְ
איׁשַ  ֵקן ּמַ ל, ַהּזָ ּלֵ  לוֹ  ַאֲחִזיר ּוְבָכךְ . ְלַמֲ�נוֹ  םׁשָ  ְוֶאְתּפַ

ל־ַ�ל טֹוָבה �,  ּכָ ְמִסירוּ  ְלַמֲ�ִני ֹוָתיולּ ּפְ דֹוָלה תּבִ ". ּגְ
ס, ְוָאֵכן י ִטּפֵ , רָה ָה  רֹאׁש  לֶא  ְוָ�ָלה ַאְרֵיה הש3ֶ מֹ  ַרּבִ

ֶרךְ  ַהּדֶ ֶדֶרךְ  העֹולָ  ֵאֶליָה  ׁשֶ לּוָלה ָ�ָפר ּבְ  זוֹ  ְוָהְיָתה, ּתְ
ַ�ם יו ַהְיִחיָדה ַהּפַ ַחּיָ ָ�ָלה ּבְ ּיּון ַ�ל ַח ּטֵ ּתַ ׁשְ ִה ְל  ׁשֶ  ַהּצִ

עֹות. םׁשָ  ּכֹות ׁשָ ב ֲאר, י ָיׁשַ קֹום ַאְרֵיה הש3ֶ מֹ  ַרּבִ ּמָ , ּבַ
ל־ֶאת ְוָקָרא ים רֶפ ֵס ־ּכָ ִהּלִ ר, ִהְתַלֲהבּותבְּ  ַהּתְ  ְוַכֲאׁשֶ

ב ְצַפת תוֹ יָ נְ ַס כְ ַא לְ  ׁשָ ְמָחתוֹ  לוֹ  נֹוַדע, ּבִ י ְלׁשִ ֵני ּכִ  ׁשְ
ָדִדים אוּ  ַהּצְ וֶ  ְלֵ�ֶמק ּבָ ָ  ְלָהִביא ְוֶהְחִליטוּ  ,הַהׁשּ

ּדּוךְ ־ֶאת ִ ל טֹוב רַמ גְּ  ִליֵדי ַהׁשּ   .ְלַמּזָ
�  

ַנת ׁשְ ָ ׁשֶ כְּ , ג"תש ּבִ י הָה ׁשּ  הּוְטֶנר קִיְצָח  ַרּבִ
ַאְרצֹות ִרית־ּבְ ךְ , ַהּבְ ית ִהְתַהּלֵ ל ְוִלּבוֹ  ְקדֹוַרּנִ , ּמוֹ ִע ־ּבַ

ַמ ְלִמ  מּועֹות עׁשְ ְ ֲחִרידֹות ַהׁשּ הּוִדים לּגֹוַר  ַ�ל ַהּמַ  ַהּיְ
ה ֵאירֹוּפָ ּבְ י־ְוַ�ל, ׁשֶ ה מֹוַלְדּתוֹ  ִעיר יְיהּוֵד  ּכִ , ַוְרׁשָ

ֶאָחד. ַלֲהִריָגה הּוְצאוּ  ּכֹות ַחג יִמיֵמ  ּבְ ב ַהּס, , ְלֵביתוֹ  ׁשָ
י ָרָאה תוֹ ּוְלֶחְרּדָ  ה ּכִ ּכָ ּה  ָ�ְלָתה ַהּס, ּלָ ר. ֵאׁש בָּ  ּכ, ּבַ ִקְרּבוֹ  ִלּבוֹ  ִנׁשְ עוּ  ְוָ�ַמד, ּבְ ֶלת ַ�ל ןׁשָ הּוא ,ֶהָחֵצר ּדֶ ׁשֶ  ִכיבְ בִּ  ְמָמֵרר ּכְ
ַגע. ְלִהְתַנֵחם ּוְמָמֵאן י: "לוֹ  ְוָאַמר, ֶאָחד ָזֵקן ָחִסיד ּבוֹ  ּפָ ךָ  ַהִאם, קִיְצָח  ַרּבִ ַה  ַמֲאִמין ִהּנְ בָּ ׁשֶ ה ה"ּקָ ּוָ ּצִ תֹוָרתוֹ  ׁשֶ  ּבְ
ַמְח  ַחגֶּ  ּתָ 'ְוׂשָ ן, ָך'ּבְ ּוֵ ם ִהְתּכַ ל הּוְטֶנר ִיְצָחק יְלַרבִּ  ּגַ ַנת ׁשֶ  לוֹ  ָהיוּ  לֹא ּוָפָניו, ּבוֹ לִ ־לֶא  ָ�ֹמק ָבִריםַהּדְ  ְדרוּ ָח "? ג"תש ׁשְ

ל. עֹוד יר ָיָמיו־ּכָ י ִהּכִ ָפָניו ָקם היָ ָה וְ , ָחִסיד ְלאֹותוֹ  טֹוָבה קִיְצָח  ַרּבִ ֵדי ּבְ דוֹ  ּכְ ר: "אֹוֵמר היָ ָה וְ , ְלַכּבְ ה לֹוַמר ֶאְפׁשָ  ַהְרּבֵ
ִרים  ּתֹורֹות הְוֶהְסּבֵ ּבּוֵרי  ְוַהְרּבֵ א ִלְפֵני אּוָלם ,היָ ְפ סוֹ ילוֹ ִפ ּדִ ּסֵ בֹוד ּכִ   ."ֵאּלוּ  ַנֲ�ִלים ְיהּוִדים עֹוְמִדים ַהּכָ

  

י ָהָיה ָרִגיל יְסָח  ִניםוּ בּ  'ר ָהַרּבִ ׁשִ בּוַ" ־ְלָכל: "לֹוַמר אִמּפְ ה ׁשָ ָרׁשָ ֶ ִמ  ּפָ ִהיא, ְלךָ ־ְך ֶל  תׁשַ ָר ּפָ ִמ  חּוץ, הּלָ ׁשּ ִמיד ָחָלה ׁשֶ ֵני? ּוַמּדּוַ" . ּתָ ר ִמּפְ ֲאׁשֶ ּכַ    רֹוֶאה ָהָאָדם ׁשֶ
ָבִרים ים ּדְ ִליִלּיִ ךָ  ַהֶחְסרֹונֹות־ֶאת ָצאּוְמ  ַ"ְצְמךָ ־לֶא  ֵלךְ , 'ךָ ְל ־ךְ ֶל ' ְלַ"ְצמוֹ  לֹוַמר ָ"ָליו, ַהּזּוַלת לֶצ ֵא  ְוֶחְסרֹונֹות ׁשְ ּבְ י ׁשֶ ּבְ  מּום, ּכִ  "...ָך ְר ֵב ֲח ַל  ּתֹאַמר־ַאל ךָ ׁשֶ

  
י יץיְ ַא  ְיהֹוָנָתן ַרּבִ ׁשִ ט ּבְ ּלֵ ָבר ִהְתּבַ ְלדּותוֹ  ּכְ  תוֹ יפוּ ִר ֲח ּבַ  ִמּיַ

ַ"ם. תוֹ ינוּ נִ ׁשְ וּ  ֵ"ת, ּפַ ַמד ּבְ ּלָ ּקֵ , ְלָך ־ְך ֶל  תׁשַ ָר ּפָ  ֶאת ׁשֶ  ׁש ּבִ
ִחּדּוד לוֹ ָא ׁשְ וּ , יטוֹ נִ ְק ַה ְל  ֶאָחד ָאָדם ְ  הַמ : "ּבְ ל מוֹ ׁשּ  ׁשֶ
ֶלד"? ְסדֹום ֶמֶלְך  יב ְוַהּיֶ ד ֵהׁשִ סּוק ׁשֹוןְל ּבִ  ִמּיָ  ַרעּבֶ : "ַהּפָ

הַה  ֵמםּתַ ִה ". ְסדֹם ְך ֶל ֶמ  ַאל ּלָ הּתְ ּבַ  לֹאֲה ַו : "ְוׁשָ  ָאנוּ  ִפּלָ
ׁשֶ '"? רַֹבע ִמיתוֹ ְסד ֶמֶלְך ' אֹוְמִרים ׁש  הּואּכְ ּבֵ ְמכ)  ְמׁשַ  ןּוָ ּבִ

ק חּסַ ַהּנ)  ֶאת ּיָ  ֵאפֹוא ְוִנְמָצא, "רַֹבע' ְסדֹוִמית 'ֶמַלח ַהְמד)
מוֹ  ְ ׁשּ ְך "... ַרעּבֶ  ְולֹא רַֹבע ָהָיה ׁשֶ ֶלד ְיהֹוָנָתן ִחּיֵ  ְוָ"ָנה ַהּיֶ
ִפְקחוּ  אן ֵאין: "תּבְ ה ןּכֵ ׁשֶ . ְסִתיָרה ׁשּום ּכָ ְתִחּלָ  ָהָיה ּבִ

ֱאֶמת ִנְקָרא ה רֱאַמ נֶּ ּכַ ' ַרעּבֶ ' ּבֶ ָרׁשָ ּפָ א, ּבַ ַאַח  ֶאּלָ  רׁשֶ
ָכה ְהּפְ ּנֶ ְך , ְסדֹום ׁשֶ ם ִהְתַהּפֵ   '"...ַבערֹ 'ְל ' עַר ּבֶ 'ִמ  מוֹ ׁשְ  ּגַ

  

  

  

  
י ָהָיה, 'ַהּגֹוֵזר' ַיֲ"ֹקב ַרּבִ ְמֶחה מֹוֵהל ׁשֶ ַנת ְוַחי מ) ׁשְ  ּבִ

ַתב, ן"ד'תתק ְכָלֵלי ּכָ ּלוֹ  ָלהיַהּמִ  ּבִ ק, ׁשֶ ְנּדָ ַהּסַ ל ׁשֶ  ׁשֶ
ַ"ץ ַמְמֵרא ָהָיה ָאִבינוּ  ַאְבָרָהם ּיָ , ָלהיַהּמִ ־ַ"ל לוֹ  ׁשֶ
ה ֶזה ּוִבְזכּות ּלָ ּבָ ַה  ִהְתּגַ ֵאלֹוֵני ֵאָליו ה"ּקָ . ַאְך ַמְמֵרא ּבְ

ְתבוּ  ַהּתֹוָספֹות ֲ"ֵליּבַ  ם ּכָ ׁשֵ ְדָרׁש  ּבְ ַה , ַהּמִ ּבָ ׁשֶ  ה"ּקָ
ַ"ְצמוֹ  י. קוֹ ּדָ נְ ַס  ָהָיה ּבְ ּלֹא ּכֹוֵתב רוּ חּבָ  הוּ ִליָּ ֵא  ַרּבִ  ׁשֶ

ֵ ַל  ָמקֹור ָמָצא ק' םׁשּ ֵ  ָהֱאֶמת אּוָלם, 'ַסְנּדָ ַהׁשּ  םׁשֶ
ר ס'יקוּ ּדִ ינְ 'ִס  ְזּכָ ָבר מ) ַיְלקּוט ּכְ  ׁש ּוְבִמְדַר  ינִ וֹ עְמ ׁשִ  ּבְ

ָמעּותּבְ  יתנִ ָו יְּ ִמ  ּוְמקֹורוֹ , טֹוב ׁשֵֹחר ל ַמׁשְ  ָאָדם ׁשֶ
 "ַ ק. ּוַמֲחִזיק ַהְמַסּיֵ ְנּדָ ַ"ל םגַּ  ִנְקָרא ַהּסַ ִרית' 'ּבַ , ַהּבְ

מוֹ  אֹוְמִרים ּכְ נ)  ׁשֶ ִבְרּכַ  'ָהַרֲחָמן' חּסַ ּבְ ּבְ זֹון תׁשֶ  ְוֵאין, ַהּמָ
ָנה ּוָ ן ִביֲא ַל  ַהּכַ א, ַהּבֵ קּסַ ַל  ֶאּלָ יׁש  ָהִאיׁש  ֶאת. ְנּדָ ּגִ  ַהּמַ

ינֹוק ֶאת קּסַ ַל  ַהּתִ ֵני יםנִּ ַכ ְמ  ְנּדָ ַנז ּבְ ּכְ , ר'עֶט א'ְקוַ  ַאׁשְ
אֹוְמִר  ְוֵיׁש  ּמְ  יםׁשֶ ֵ  קֹורׁשֶ טֶֹרת םַהׁשּ ל ֵט וֹ ּק ִמ וּ , ִמּקְ ר ׁשֵ

ְקִטיר  הּמִ ַה  נֹוְצָרהַהּמַ הּמִ ַה  אּוָלם, רעֶט אוַ ְק  ּלָ  ּלָ
קֹוִרית ַהְינוּ ', רֶט אָפ עגֶ ' ִהיא ַהּמְ ַ"  ּדְ א־ִעםַהְמַסּיֵ   .  ָהַאּבָ

  
וֹ  ּת� ּוא ְוִאׁשְ ִים ה� ְצַר� ם ִמּמִ ַ�ל� ַאְבָר�     יג, א)( ַוּיַ

ַבת א ְטֶ"ֶמתמ)  ַ�ל� ַויַּ  ּתֵ ְתִליׁשָ ה ּבִ בַה  ְוִאּלוּ , ְקַטּנָ  תוֹ ּתֵ
וֹ  ּת� ּוא ְוִאׁשְ א תוֹ מְטָ" מ)  ה� ְתִליׁשָ דֹוָלה ּבִ , ְוֶרֶמז ֵיׁש ּגְ

אן ּכְ  ם, ן"ָהַרְמּבַ  ִדְבֵריּכָ ּגַ יִציָאתוֹ  ׁשֶ ּנוּ  ָנְטלוּ  לֹא ּבִ  ִמּמֶ
ל־ֶאת נֹות ּכָ ּתָ ל ָהַרּבֹות ַהּמַ ּבֵ ּקִ  ַאף־ַ"ל, העֹ ְר ִמּפַ  ׁשֶ

יבוּ  ֵהׁשִ ָרה־ֶאת לוֹ  ׁשֶ ה לוֹ  ָאְמרוּ  ְולֹא, ׂשָ ִרּמָ  אֹוָתם ׁשֶ
ָנה ָטעּות ּוַמּתָ ם ְוָלֵכן. ִהיא ּבְ ַ�ל� ַאְבָר� א ַוּיַ ְתִליׁשָ  ּבִ
ה הוּ , ְקַטּנָ ּזֶ ס ׁשֶ ָטן ַהּנֵ ָצא ַהּקָ ּיָ ְצַרִים ׁשֶ ּוא  אּוָלם, ִמּמִ ה�

וֹ  ּת� א ְוִאׁשְ ְתִליׁשָ דֹוָלה ּבִ הּוא, ּגְ דֹול ֵנס ׁשֶ ָצא ּגָ ּיָ  ַיַחד ׁשֶ
ּתוֹ ־ִעם ל־ִעם ְוַגם ִאׁשְ נֹות־ּכָ ּתָ ַהְינוּ , ַהּמַ ְתַלׁש  ּדְ ּנִ  ׁשֶ

קֹומוֹ  ֵנס ִמּמְ דֹול ּבְ ז ֶזה ְוָדָבר. ּגָ ּמָ ם ְמר) בֹות ּגַ ּתֵ  ּבַ
וֹ  ר־ל� ֵהן, ְוָכל־ֲאׁשֶ  לּום'ּכְ  ְקחוּ 'ָל  לֹא'ְו : נֹוָטִריקֹון ׁשֶ

עּות'ׁשֶ  ֹוַמר'ל  ק'ַר , ֹוָתם'א הּמָ 'ִר  ְבָרם'ַא  ַרק'ְו  ּטָ
ִמיָרה'וּ  הוּ חוּ ָל 'ׁשְ  ֶבַטח'ָל   ַקְדָמא יֵמ ֲ" ַט ְו . ָפָניו'ְל  ִבׁשְ

ּבַ  ְזָלאְוַא  ִים בֹותּתֵ ׁשֶ ְצַר� ם ִמּמִ אוּ , ַאְבָר�  ְלִדְבֵרי זּמֵ ְלַר  ּבָ
ָאסּור, ל"ֲחזַ  ְך  ָאָדםָל  ׁשֶ ה יֲאחֹוֵר  ְלַהּלֵ ָ  ַוֲאִפּלוּ  ִאׁשּ

ּתוֹ  ים ַאְבָרָהםְו , ִאׁשְ   פרי נפש חיה)(. ָה ינֶ ְפָ ְל  ְוָהַלְך  ִהְקּדִ
�  

ק ֲ�ֵליֶה�ם ָֽחֵל�   )  יד, טו( ׀ ַל�ְיָלה ַוּיֵ

ַטֲ"ֵמי א ַקְדָמא ּבְ ְרּגָ י, ְתִביר ּדַ ִפְרֵקי ּכִ יַר ּדְ  ּבְ  ֱאִליֶ"ֶזר ּבִ
ְיָלה, מּוָבא ַהּלַ ה ׁשֶ ָבר ַהּזֶ ן מּוָכן ָהָיה ּכְ ּמָ  ִמּקֶֹדם ּוְמז)
ַמן ִריַאת ִמּזְ ְיָלה ְוהּוא, ָלםָהעוֹ  ּבְ ה ַהּלַ ִהּכָ ּה  ׁשֶ כוֹ  ּבָ  ֵריּבְ

ה ּובוֹ  ִמְצַרִים ָלִכים ֶאת ַאְבָרָהם ִהּכָ ִזים ֶזהָל ְו , ַהּמְ  ְמַרּמְ
 "ָ א ַקְדָמא ִמיםַהּטְ ְרּגָ לֹוַמר, ְתִביר ּדַ ְיָלה ּכְ ַהּלַ ה ׁשֶ  ַהּזֶ
ם דֵ" מוֹ  הּוא ְקּדָ ִעים־ֶאת ּבוֹ  רּבֵ ְלׁשַ , ּומּוָכן מ)  ָהְרׁשָ
ָתם ֹוִריָדםּוְלה ְרּגָ     תפוחי חיים)( .ָמהָר ָה  ִמּדַ

ׁש  ְדּגָ  מ)
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