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  135 'גיליון מס
  3שנה 

  
  )לב, לב( ְיֵרכוֹ ־ְוהּוא צֵֹלַ� ַ�ל

ְתקּוַפת ל תוֹ נָּ ה� כְּ  ּבִ י ׁשֶ ַ�ל ּפ וֹ קׁשְ  עֹוןְמ ׁשִ  ַרּבִ ר",  ּבַ ֶ�ֲ�ֵרי יֹש יַבת"ׁשַ יׁשִ  ֵ�ץ ףנַ ֲ� " ּבִ
ים ַמ " ַחּיִ ָתה, ׁש ְט לְ ּבְ ָלהַהַה  ִהּכְ ּכָ ּה ��  אלֹ ְמ בִּ  ׂשְ יָלה ָלִליםֲח  יםבִּ ְוַר  ּזָ ֵניי טֹובֵ . ִהּפִ  ּבְ

יבֹות ָאז ַהְיׁשִ סוּ  ּדְ רּוַח  ִנְתּפְ ָלה ּבְ ּכָ , ַהּדֹור ֵלידוֹ גְּ  ִעם ַיַחד. עוּ ְוִנְפגְּ  ֵהִציצוּ , ַהַהׂשְ
י ָחַגר ֵדי יונָ ְת ָמ  ֶאת עֹוןְמ ׁשִ  ַרּבִ ֵחם ּכְ  ִמי ׁש יֶ : "ָאַמר יוּוְלַתְלִמיָד , ףַח ּסַ בַּ  ְלִהּלָ

בּור ּסָ ֱאמּוָנתוֹ  ׁשֶ ָבר ַ�ד, ֵאיָתָנה ּכֹה ׁשֶ ּכְ ן ׁשֶ ּסָ ֵני הּוא ְמח� ָ�  ִמּפְ ּפָ ל ּה ָת ַהׁשְ  ׁשֶ
ָלה ּכָ ּלֹא הּוא ּוָבטּוַח  ַהַהׂשְ ּסֹופוֹ  ינִ ַח ְט בְ מ�  אּוָלם ,ָלּה  עּדַ וַ ְת יִ  ִאם קזֵ נָּ יִ  ׁשֶ  ׁשֶ

ַגע עוּ  ִמן ְלַהְרִחיק ְוֵיׁש , ְלִהּפָ ֲ�ֹקב ָיהּוְרָא . לוֹ  ַהּדֹוֶמה ּוִמן רַהּכִ  ָאִבינוּ  ִמּיַ
ֱאַבק ּנֶ ל רוֹ ׂשָ  ִעם ׁשֶ ֹכל ְוַאף, וׂשָ ֵ�  ׁשֶ ּיָ ע הּוא ַאף, לוֹ  ׁשֶ  ַ�ל צֹוֵלַ�  ְונֹוַתר ִנְפּגַ

ָ�  ַאַחד ֶזהוּ  ְואּוַלי: "ְוָאַמר ְוהֹוִסיף", ְיֵרכוֹ  יד ֲאִכיַלת ְלִאּסּור ִמיםַהּטְ ה ּגִ ׁשֶ , ַהּנָ
ֵדי ֵדנוּ  ּכְ ל ְלַלּמְ ּכָ ד ִעם רׁשֶ ְוֶק  ְנִגיָ�ה ׁשֶ   ". ֶזקנֶ  ִליֵדי ֵמִביא ָהָאסּור ַהּצַ
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י ַ�ל ְרֵצִני־ּכִ ֵני ֱאלִֹהים ַוּתִ ְרֹאת ּפְ ן ָרִאיִתי ָפֶניָך ּכִ   )לג, י( ּכֵ
ַ�ם ׁש , ּפַ י ִנְפּגַ יץיְ ַא  ְיהֹוָנָתן ַרּבִ ׁשִ ְנזֹור ִעם ּבְ י ַהּצֶ ָה , גְר וּ בּ ְמ ַה בְּ  ָהָראׁשִ  רָמ מוּ  ָיהׁשֶ

ָרֵאל ְוׂשֹוֵנא ְבָהק ִיׂשְ ל ֹוָנָתןהיְ  יַרבִּ  ִנְמַנע. מ� ּכֵ ָפָניו ְלִהְסּתַ י, ּבְ ל ָאסּור ּכִ ּכֵ  ְלִהְסּתַ
ע ָאָדםבְּ  הְוַה  ,ָרׁשָ ענִּ ׁשֶ  ּלָ ךְ  ְפּגַ ַאל ִמּכָ ה ֵאין ַמּדּוַ� : "ׁשָ יט ַאּתָ י ַמּבִ ם ַוֲהֵרי? ּבִ  ּגַ

יט ָאִבינוּ  ַיֲ�ֹקב ל רוֹ ׂשָ בְּ  ִהּבִ ֱאַמר ,וׂשָ ֵ�  ׁשֶ ּנֶ ן ָרִאיִתי ָפֶניךָ  ׁשֶ י ַ�ל־ּכֵ : הְוַנֲ�נָ ? ''ּכִ
ְך ֶנֱאַמר" ֶהְמׁשֵ ְרֵצִני ֲהֵרי ּבַ ֵני ֱאלִֹהים ַוּתִ ְרֹאת ּפְ ָכְך, ַיֲ�ֹקב  לוֹ  ָרַמז, ''ּכִ ׁשֵ ּבְ  םּכְ

ֵאין יט ׁשֶ ְפֵני ְלַהּבִ בָּ ַה  ּבִ י ה"ּקָ ךְ , יָח וָ  ָהָאָדם ִיְרַאִני לֹא ּכִ יט יִניֵא  ּכָ ָפֶניךָ  ַמּבִ   "...ּבְ
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ו ֲאִבי ֱאדֹום   )לו, מג( הּוא ֵ�ׂשָ
י ַ�ל קְס ְמ דוֹ ָר ֵמ  המֹ לֹ ׁשְ  ַרּבִ ְפֶאֶרת" ּבַ ל" המֹ לֹ ׁשְ  ּתִ ּדֵ ּתַ  ְלמּוָטב ְלַהֲחִזיר ַרּבֹות ִהׁשְ
ִרים ֶאת ֶרךְ  ַהּסָ ים ַהּתֹוָרה ִמּדֶ יב ְוַרּבִ ִדְבֵרי ִאם, ֵמָ�ֹון ֵהׁשִ  ְוִאם, ְותֹוָכָחה מּוָסר ּבְ

ֶדֶרךְ  ַ�ם. ְמָלהְוֶח  ֲהָבהַא  ּבְ א  ּפַ יר ֵאָליוּבָ דֹול ָ�ׁשִ יר ּגָ ִהּכִ י ֶאת ׁשֶ ְלדּותוֹ  ָהַרּבִ , ִמּיַ
ן ּכֵ אֹותוֹ  נֹוְלדוּ  ׁשֶ ּוב ּבְ ְתָקה לוֹ  ּוָמַסר, ִיׁשּ ֵצרּוף ּפִ דֹול ְסכּום ּבְ י ָנַטל. ּגָ  ֶאת ָהַרּבִ

ְתָקה ירלֶ  ִזירֱח ֶה  אּוָלם, ַהּפִ ֶסף ֶאת ָ�ׁשִ ֵאין ַטֲ�ָנהבְּ  ַהּכֶ . ָתיוִלְמעוֹ  ָזקּוק הּוא ׁשֶ
י ִהְתַ�ְנֵין ל מוֹ לוֹ ׁשְ בִּ  ָהַרּבִ יר ׁשֶ הְוַה , ֶהָ�ׁשִ ר ִהְתַרְבֵרב ּלָ י ,ְוִסּפֵ  תַנַח  הּוא ׁשֹוֵאב ּכִ

ָניו ַלח אֹוָתם, ִמּבָ י ׁשָ ָרְכׁשוּ  ּוְלַאַחר ,יםיִּ לִ לָ כְּ  רֶפ ֵס  ְלָבּתֵ ָלה ׁשֶ ּכָ  ְרָחָבה ַהׂשְ
ִדים. ִה  י ִהְצַטֵ�רְתַמּנּו ְלַתְפִקיִדים ִנְכּבָ ְראֹותוֹ  ָהַרּבִ יר ּבִ ֶהָ�ׁשִ ֶרךְ  ִהְתַרֵחק ׁשֶ  ִמּדֶ

ל ִעם ַיַחד ַהּתֹוָרה ֵני ּכָ דֹוָלה ּוְבַגֲאָותוֹ , וֹ ּת ְח ּפַ ִמׁשְ  ּבְ ֶאה ַאף הּוא ַהּגְ ךְ  ַ�ל ִמְתּגָ . ּכָ
ָבר ת ֵאַרע ַהּדָ ָפָרׁשַ ַלחיִּ וַ  ּבְ י, ׁשְ סֹוף: "ְוָאַמר הַנֲ�נָ  ְוָהַרּבִ ת ּבְ ָרׁשַ בּוַ�  ּפָ ָ , ַהׁשּ

ָר  ַלחיִּ וַ  תׁשַ ּפָ ן רּוְלַאַח , וׂשָ ֵ�  ַאּלּוֵפי ִנְמִנים, ׁשְ ", 'םוֹ דֱא  ִביֲא  וׂשָ ֵ�  הּוא' ֶנֱאַמר ִמּכֵ
ָ�ה י ּוְבׁשָ ָהַרּבִ בֹות ֶאת ָאַמר ׁשֶ לוּ  ַהּתֵ עוֹ  ֶהְרָאה ַהּלָ ֶאְצּבָ יר ַ�ל ּבְ ָפָניו ֶהָ�ׁשִ ּלְ . ׁשֶ

ָחַזרכְּ  יר ׁשֶ ַחד, ְלֵביתוֹ  ֶהָ�ׁשִ ל תוֹ ָד יִפ ּקְ ִמ  ְלַנְפׁשוֹ  ּפָ י ׁשֶ ר, ָהַרּבִ ַאל ְוַכֲאׁשֶ  ׁשָ
ֲ�ָצָתם ל ּבַ ה ׁשֶ ּמָ לוּ  לוֹ  ָיֲ�צוּ , ֲחִסיִדים ּכַ לַֹח  ַהּלָ דֹולֹות ְמנֹורֹות יַרבִּ לָ  ִלׁשְ  ּגְ
ֶסף ֲ�ׂשּויֹות ה ְוֵכן, ָטהֹור ִמּכֶ ָרָאה, אּוָלם. ָ�ׂשָ ׁשֶ יָה  ּכְ נֹורֹות ֶאת ַרּבִ  לוֹ  ְונֹוַדע ַהּמְ

ה, ֵאָליו ָחןלָ ׁשְ  ִמי ד ןיָר זִ ֲח ַה לְ  ִצּוָ יר ִמּיָ ֵביתוֹ  ןיָר ִא ׁשְ ַה לְ  ּוֵמֵאן ֶלָ�ׁשִ  ָ�ְברוּ . ּבְ
יתוֹ  לְוֶא , רּפָ ְס ִמ  ָיִמים ל ּבֵ יר ׁשֶ יעוּ  ֶהָ�ׁשִ ל ִהּגִ נֹורֹות ּכָ ַלח ַהּמְ ָ ׁשּ הֵה ֵמ  ַאַחת, ׁשֶ  ּנָ

יר ַהלִנבְ . ָרהּדָ ֶנְע  לֹא ְבָ�ַתִים ֶהָ�ׁשִ ׁש , ׁשִ ִעירוֹ  ֵמַהֲחִסיִדים ֵ�ָצה ׁשּוב ּוִבּקֵ . ּבְ
לוּ  לוֹ  ָאְמרוּ  נֹות ֶכֶסףבְּ : "ַהּלָ ר ּתּוַכל לֹא ּוְבַמּתָ ֵני ֶאת ְלַכּפֵ יקצַּ ַה  ּפְ  ַרק, ּדִ

ים ְתׁשּוָבהבִּ  ַמע". טֹוִבים ּוְבַמֲ�ׂשִ יׁש , ְלִדְבֵריֶהם ִבירגְּ ַה  ׁשָ יתוֹ ִמ  קלֶ ֵח  ִהְקּדִ  ּבֵ
ֶנֶסת ְלֵבית ה ַ�ל ַמרְוׁשָ  רׁשֵ כָּ  ִליהּוִדי ָהַפךְ , ּכְ ַבֲחמּוָרה ַקּלָ   . מֹותוֹ  יֹום ַ�ד ּכְ
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ן -  )לב, ו( ִלי ׁשֹור ַוֲחמֹור־ַוְיִהי ּוֵ יֹוֵסףלְ  ַיֲ�ֹקב ִהְתּכַ

ְקָרא ּנִ ל נוֹ ְט ׂשִ  ְוהּוא ׁשֹור ׁשֶ ָ ּולְ , וׂשָ ֵ�  ׁשֶ ָכרשׂ ִיׂשּ
עֹוֵסק ּתֹוָרה ׁשֶ ֶרם ֶנֱאַמר ְוָ�ָליו ּבַ ׂשָכר ֲחֹמר ּגָ ָ , ִיׂשּ
ְזכּות ּבִ בֹות. וֵמֵ�ׂשָ  לֵצ נָּ יִ  ּתֹוָרתוֹ  ׁשֶ ׁשֹור ִלי ַהּתֵ

הבְּ  ּנֹוַלד ִגיַמְטִרּיָ ה ׁשֹור ְוֵכן, יֹוֵסף ׁשֶ ִגיַמְטִרּיָ ּבְ
  מעין התורה)(. יֹוֵסף ןֶר ֶק 
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אנּו ֶאל ו ְוַגם הֵֹלְך ִלְקָראְתָך ֵ�ׂשָ ־ָאִחיָך ֶאל־ּבָ
ע ִ ַר  ְמָפֵרׁש  -  )לב, ז( ֵמאֹות ִאיׁש ִעּמוֹ ־ְוַאְרּבַ , י"ׁשּ
ָהָיה ךָ ִע  נֹוֵהג ֲאָבל הּוא ָאִחי אֹוֵמר ׁשֶ וּכְ  ּמְ ֵ�ׂשָ
ע ְנָאתוֹ  עֹוֶדּנוּ , ָהָרׁשָ ׂשִ בֹות, ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר . ּבְ ַהּתֵ ׁשֶ
ע ִמּלּוי ּמוֹ ִע  ִאיׁש  ֵמאֹות ְוַאְרּבַ ֵהן ִתּיֹותָהאוֹ  ּבְ

ה ִגיַמְטִרּיָ ִמְניַ , 2,507 ּבְ בֹות ןּכְ ִמְתַנֵהג הּוא  ַהּתֵ
ָך ּכְ ִע  עּמְ ו ָהָרׁשָ ְנָאתוֹ  ,ֵ�ׂשָ ׂשִ   מגדנות)(. עֹוֶדּנּו ּבְ
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ֶצר לוֹ  יָרא ַיֲ�ֹקב ְמֹאד ַוּיֵ ה -  )לב, ח( ַוּיִ ִגיַמְטִרּיָ י  ּבְ ּכִ
א ִיְגרֹום ַהֵחְטא ּמָ "יִנְפַחד ׁשֶ ִ ַרׁשּ   ני דנייאל)פני(. , ּכְ
�  

ו ֶאל־ִאם הוּ ־ָיבֹוא ֵ�ׂשָ ֲחֶנה ָהַאַחת ְוִהּכָ -  )לב, ט( ַהּמַ
ַבת הוּ  ּתֵ ִמין ִנְקֵראת ְוִהּכָ ֹמאל ִמּיָ ְ ר, ּוִמׂשּ ָיׁשָ

ז, ְוָהפּוךְ  ל ְלַרּמֵ ּכָ ה ׁשֶ ַהּגֹוִיים ַמּכָ ים ׁשֶ ֶאת ַמּכִ
ֵני ָרֵאל ּבְ ְוִלְנֹקם ֲ�ֵליֶהם ַלֲחזֹר ִהיא ֲ�ִתיָדה, ִיׂשְ

  דעת חכמים)(. ה' תַמ ְק נִ  תֶא 
�  

ו ד ֵ�ׂשָ ד ָאִחי ִמּיַ יֵלִני ָנא ִמּיַ ׁש  - )לב, יב( ַהּצִ ּקֵ ּבִ
תוֹ  ַיֲ�ֹקב ְתִפּלָ ָניו, ּבִ ּבָ בַ  לוּ צְ נָּ יִ  ׁשֶ ָרָ�ָתם יׁשֵ ְק ִמּמְ

ֵתַבת ָהְרמּוִזים ִהיא ָנא ּבְ י ׁשֶ בֹות ָראׁשֵ ּתֵ
רנְ  , רנוֹ יָק נִ , ָדןבּוַזְרֲא נְ  ְוֵכן, ׁש רוֹ וֵ ׁשְ ַח ֲא  בּוַכְדֶנאּצַ

  פניני שבח)(. סנוּ יָ ְס ּפַ ְס ַא  ,ןירוֹ נֵ , ֹוכּוסְנִטיּ ַא 
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ַכף ע ּבְ ּגַ ה ַגעיִּ וַ  – )לב, כו( ְיֵרכוֹ ־ַוּיִ ִגיַמְטִרּיָ 89 ּבְ
ִמְניַ  הוּ ֲחנ ןּכְ ף, ּכָ ה ְיֵרכוֹ  ּכַ ִגיַמְטִרּיָ ִמְניַ  336 ּבְ ןּכְ

י, ּפּוִרים אוּ ֵאּלּו  יםַחגִּ  ינֵ ׁשְ  ּכִ עוֹ ְר זַ  ְיֵדי לַ�  ָלנוּ  ּבָ
ל   (רבי חיים זוננפלד). וׂשָ ֵ�  ׁשֶ

�  

ְזַרח ֶמׁש ־ַוּיִ ֶ ִ ַר  ְמָפֵרׁש  -  )לב, לב( לֹו ַהׁשּ , י"ׁשּ
אֹוָתן עֹות ׁשֶ ֲהָרה ׁשָ ּמִ ה ׁשֶ ֹקַ�  ַהַחּמָ ִבילוֹ  ִלׁשְ ׁשְ ּבִ
ָצא ּיָ ׁשֶ ֵאר ּכְ ִבילוֹ  ִלְזרַֹח  וּ ִמֲהר, ַבעׁשֶ  ִמּבְ ׁשְ . ּבִ

י, הזֶ לָ  זֶמ ְוֶר  ָראׁשֵ בֹות ׁשֶ ֶמׁש  לוֹ ־ְזַרחיִּ וַ  ַהּתֵ ֶ ֵהן ַהׁשּ
ָצאוּ  ּיָ הַה  ְקָ�הׁשָ , ַבעׁשֶ  ֵארבְּ ִמ  ֲ�ֹקביַ  ְכׁשֶ , ַחּמָ
הַח  וֹ ל ָחהָזְר  ָכאןוְ    מגדנות)(. ּמָ

�  

מוֹ  הְוֵאלֶּ  ֹחָת  וֵ�ׂשָ  יַאּלּוֵפ  תׁשְ ּפְ םִלְמֹקֹמָת  םְלִמׁשְ
ֹמָת  ׁשְ בֹות יסֹוֵפ  -  )לו, מ( םּבִ ה ּתֵ ִגיַמְטִרּיָ , ָרֵאלִיׂשְ  ּבְ

י  ָרֵאל סֹוָפםּכִ ׂשְ ּיִ חּום ׁשֶ   חדשים לבקרים)(. ְיַנּצְ

? )?( - ? .)(?

  

  פרשת וישלח, ט"ז בכסלו תשע"ו    
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ח ִמן ּקַ ו ָאִחיו־ַוּיִ א ְבָידֹו ִמְנָחה ְלֵ�ׂשָ   ַהּבָ

ל ָאִביָה  ַחת ׁשֶ ּפַ ְרֶסֶמת הּוִדיתַהיְּ  יםִא ָק נְ בַּ ַה  ִמׁשְ ַחת ַהְמפ� ּפַ 'ל ֵמִאיר ר' היָ ָה , דילְ ׁשִ ְט רוֹ  ִמׁשְ  ַאְנׁשְ
ְנעּוָריו. טְר פוּ ְק נְ ַר ְפ ִמ  דילְ ׁשִ ְט רוֹ  'ל ֵמִאיר ר' ָלַמד, ּבִ יַבת ַאְנׁשְ יׁשִ ה אָד ְר יוֹ ְפ  ּבִ לִ  ַחִיל ְוָ�ׂשָ  רְלַאַח  ַאךְ , ּמּודוֹ ּבְ

ִטיַרת ַלח ָאִביו ּפְ ְסָחר ָידוֹ  ׁשָ ּמִ ַחְלָפנּות קסֹ ֲ� לַ  ְוֵהֵחל ּבַ ָסִפים ְוִעְסֵקי ּבְ ריָ . ּכְ מוֹ , ָהַרב וֹ ׁשְ ם ּכְ  יוָר וּ ׁשּ כִּ  ּגַ
ָחִדים יםיִּ ִס נְ ינַ ִפ ַה  ילוּ , ַהְמי� רוֹ ָ�  ֶאת ִהְגּדִ  ֵמִאיר ר' ץלַ ֱא נֶ , ִמְסָחרוֹ  יְלַרְגלֵ . תכוּ לְ ּמַ לַ  ְמֹקָרב הַנֲ�ׂשָ  ְוהּוא ׁשְ

'ל ַ�ם יִמּדֵ  ִלְנֹסַ�  ַאְנׁשְ ֶהן קּוָפהּתְ בַּ  ּוְבִיחּוד, ׁשֹונֹות ְלָ�ִרים ּפַ ְרֵסם לֹא ןֲ�ַדיִ  ּבָ ת ְוָהָיה ִהְתּפַ ְתִחּלַ  ַאל וֹ ְרכּ ּדַ  ּבִ
ת ְסּגַ ֶאָחד. ַהַהְצָלָחה ּפִ ָ�יו ּבְ ּסָ ָ�ה, ִמּמַ ַ�ם ּתָ ַדְרּכוֹ  ּפַ כִּ  ּוְלַאַחר ּבְ ֵדי בַר  ְזַמן ַרְגָליו ֶאת תּתֵ ׁשֶ  ַ�ל תַלֲ�לוֹ  ּכְ

ֶרךְ  ֶלךְ  ּדֶ ָפר ַפֲאֵתיבְּ  ְצמוֹ ַ�  ֶאת ָמָצא, ַהּמֶ יּוִבלְ  ָקָטן ּכְ 'ל ֵמִאיר ר' ָהָיה ָ�ֵיף. רכָּ מ�  ּתִ  ָהָמה ְוִלּבוֹ  ַאְנׁשְ
ֲחִליִלים ָפר , בָרָ�  ֵמרֹב ּכַ ן ַהּכְ יַ� ּבֶ ְמָחתֹו ִהְצּבִ ים ַאַחד ַ�לּוְלׂשִ ּתִ ים ַהּבָ ַטּנִ ר, ַהּקְ י ְוִסּפֵ קֹום ּכִ  ַההּוא ַהּמָ

ׁש  ּמֵ ל  יּוַכל ּובוֹ  ,ָקָטן אֹוְרִחים לֹוןְמ  יןֵמֵ�  ְמׁשַ ה ְוַאף ָמזֹון ְמַנתְלַקּבֵ  ֵמִאיר ר' ִנְכַנס. ַלְיָלה ִלְמנּוַחת ִמּטָ
'ל ית לֶא  ַאְנׁשְ ָטן ַהַהֲאָרָחה ּבֵ ְנסוֹ  ְוִעם, ַהּקָ י ָרָאה ִהּכָ ְלָחנֹות ַאַחד ְלַיד ּכִ � ב ַהׁשּ דֹול ַרב יֹוׁשֵ ִנים ּואשׂ נְ וּ  ּגָ , ּפָ

ֶאָחד ִנְרֶאהָהָיה  הּוא ַאףׁשֶ  ְקלַ  ּכְ ּנִ 'ל ֵמִאיר ר' עּדַ וַ ִהְת . לוֹ ־לֹא ְלָמקֹום עׁשֶ , ָהאֹוֵרַח  ָהַרב ֶאל ַאְנׁשְ
ֵרר ּוְלַתְדֵהָמתוֹ  י, ִהְתּבָ הַה  ּכִ א ֵאינוֹ  ּלָ אֹונֵ  ֶאָחד ֶאּלָ י הּוא, ַהּדֹור יִמּגְ ַכי ַרּבִ יֶק  טנֶּ בַּ  ָמְרּדְ ָ�ה, ּבּוְרגׂשְ לְ ִמּנִ ּתָ  ׁשֶ

ַדְרּכוֹ  הּוא ַאף ִית ֶאל ְוִנְכַנס ּבְ ֵדי ַהּבַ ְרּכוֹ  ְמַ�ט ָלנּוַח  ּכְ ה ִמּדַ ׁשָ   .ַהּקָ

ַמח ָפר ּתֹוָרה־ּוֶבן רׁשֵ כָּ  ְיהּוִדי ִלְפּגֹש� ָהַרב ׂשָ ּכְ ח ּבַ ּדָ ד, ַהּנִ יָחה ּמוֹ ִע  ִנְכַנס ּוִמּיָ ִדְבֵרי ְלׂשִ נַ  ּתֹוָרה ּבְ ְ  םיִ ְוַהׁשּ
ְע  ּתַ עוּ ִהׁשְ ִדְבֵרי ׁשְ ָדה ֲהָלָכה ּבְ ךְ  ְוַאּגָ ֶמׁשֶ ָ�ה ּבְ ה ׁשָ ּכָ ֵהםכְּ , ֲאר� ם יםיִח ִס ְמ  ׁשֶ ְעּתָ ה ּדַ ּלָ ִביב ֵמַהֲהמ� ּסָ ּמִ  ׁשֶ

קֹום יֵא ּוִמבָּ  יְנַתִים. ַהּמָ רֹות ְמַ�ט ל'ַאְנׁשְ  ֵמִאיר ר' ָרַכׁש , ּבֵ ֵאין, ִניםצֹונְ  ּוַמִים ּפֵ ֶהם ׁשֶ ל ׁש ׁשָ ֲח  ּבָ , תרוּ ׁשְ כַּ  ׁשֶ
נַ  ְ ֵהם םבָּ לִ  ֶאת ָסֲ�דוּ  םיִ ְוַהׁשּ ׁשֶ ִלים ּכְ ל ְמַנּצְ יָחה ֶרַגע ּכָ ִדְבֵרי ְלׂשִ ְרתֹות ַאַחת ִנְכְנָסה, ֶפַתעלְ . ֹוָרהּת  ּבְ  ַהְמׁשָ

ק ֶאל ְנּדָ ָרֲאָתה, ַהּפ� ה ,ל'ַאְנׁשְ  ֵמִאיר ר' ֶאת ּוְכׁשֶ ׁשָ ה ֵאָליו ִנּגְ ַבר ְוָלֲחׁשָ ָאְזָניו ָמה־ּדְ ָניו. ּבְ ל ּפָ  ֵמִאיר ר' ׁשֶ
'ל ַבת ְורוּ ָח  ַאְנׁשְ יו ָנַפל ְוהּוא ַאַחת־ּבְ ְחּתָ פֹון ּתַ ִעּלָ ֵבד ּבְ י. ּכָ ַכי ַרּבִ ַפךְ  ִמֵהר ָמְרּדְ ֵדי ַמִים ָ�ָליו ְוׁשָ , ְלעֹוְררוֹ  ּכְ

ב ל'ַאְנׁשְ  ֵמִאיר ר' ַאךְ  ף ׁשָ ָ�ִמים ְוִהְתַ�ּלֵ י ִהְצִליַח  ַרב ָ�ָמלבְּ  ְוַרק, רּפָ ְס ִמ  ּפְ ַכי ַרּבִ יל ִעירוֹ ְלָה  ָמְרּדְ  ּוְלַהּצִ
יו ת ֶאת ִמּפִ   . תוֹ פוּ לְּ ַ� ְת ִה  ִסּבַ

י" ֶרֶתת, "ְרָ�ָדהּובִ  ַלַחׁש בְּ  ל'ַאְנׁשְ  ֵמִאיר ר' ָראָק ", ַרּבִ ֵביִתי ִניםָפ לְ  ָ�ְבָדה זוֹ  ְמׁשָ  ַהּטֹוב תַר כָּ ַה  תּוְכאוֹ , ּבְ
ָתה ּלְ י ִלי ּגִ ל ִמְתּכֹוְנִנים לוּ ְוַהלָּ , ִליְסִטים תַר ִלְמאוּ  ָנַפְלנוּ  ּכִ ִאיׁשֹון ָ�ֵלינוּ  ְלִהְתַנּפֵ  ֶאת לְוִלּטֹ  ַלְיָלה ּבְ

'ל ֵמִאיר ר'". נוּ ּפֵ ְס כַּ  יט ַאְנׁשְ ָרָאה ,ֹכהוָ  ּכֹה ִהּבִ ֵאין ּוְכׁשֶ ַכי יְלַרבִּ  ֶהְרָאה, ִאיׁש  ׁשֶ ַחת ֶאת טנֶּ בַּ  ָמְרּדְ  ָהַאְמּתַ
ִע  ּה  ,ּמוֹ ׁשֶ ל ֶאת ָאַגר ּבָ ְסּפוֹ  ּכָ הנַּ  הַמ . "ָהַרב ּכַ קֹול ַאלׁשָ "? ֲ�ׂשֶ יַצד, "דִנְפָח  ּבְ קֹום ִמן ַח ִלְברֹ  ַנְצִליַח  ּכֵ "? ַהּמָ

יט י ּבוֹ  ִהּבִ ַכי ַרּבִ ֵ�יַנִים ָמְרּדְ ֵלוֹות ּבְ בֶּ  ָגהָא ּדְ  ֵסרָה : "ְוָאַמר, ׁשְ טּוַח . ךָ ִמּלִ ַחְסֵד  ֲאִני ּבָ עֹוד, ַמִיםׁשָ  יּבְ  ַיֲ�ֶלה ׁשֶ
ָיֵדינוּ  אן ָלֵצאת ּבְ ִמים ִייםָח  ִמּכָ נוּ  ְוַאף, ְוַקּיָ ְסּפֵ ּפֹל לֹא הָר ָ� ׂשְ ַאף וְ  נוּ ּמָ ִע  ִיְהֶיה ּכַ  ר' ָחׁש ". ַאְרָצה נוּ ּתָ ֵמִא  ּתִ
'ל ֵמִאיר ְקד�  ַאְנׁשְ ָ ּבִ ל תוֹ ׁשּ ָפָניו ָהַרב ׁשֶ ּלְ ֵמ  ֲ�ַדִין ּוְבִלּבוֹ , ׁשֶ ָבָריו ַ�ל ּהַ ּתָ ה. "ָמהוּ אְמ  ָאַמר לֹא ַאךְ  ּדְ ּמָ ֶסף ּכַ  ּכֶ

ִדּיּוק ךָ לְ  ׁש יֶ  ַאל"? ּבְ י ׁשָ ַכי ַרּבִ 'ל ֵמִאיר ר' ֶאת ָמְרּדְ ה ׁשֶ  ּוְלַאַחר ,ַאְנׁשְ כּום ָנַקבַהּלָ ּסְ דֹול ּבַ ִע  ַהּגָ  ָאַמר, ּמוֹ ׁשֶ
י ַכי ַרּבִ ם ְסכּום ִלי ַאף: "ָמְרּדְ ּיָ ךְ  נוֹ יָ נְ ִמ וּ , ייִס כִ בְּ  ְמס� ב ָהָבה. ְוָכךְ  ּכָ ן, ֶזהבָּ  ֶזה נוּ ּפֵ ְס כַּ  ֶאת ּוְנַ�ְרּבֵ ּכֵ  זֹוְכִרים ׁשֶ
ל ָאנוּ  ְסּפוֹ  ְסכּוםֶאת  ֶאָחד ּכָ יָּ  ּכַ י ָנַטל, רוֹ בְּ ַד בְּ ". קַהְמד� ַכי ַרּבִ ֵני ֶאת טנֶּ בַּ  ָמְרּדְ כּוִמים ׁשְ , ֶזהבָּ  ֶזה םבָ בְּ ְר ִע , ַהּסְ

ן רּוְלַאַח  ְלָחן ַ�ל ֶהֱ�ִרים ִמּכֵ � ל ֶאת ַהׁשּ ֶסף ּכָ ף ַהּכֶ ּתָ ן רְלַאַח  ָמה ְזַמן. ַהְמׁש� י ֵהֵחל, ִמּכֵ ַכי ַרּבִ  רּדֵ ְלַס  ָמְרּדְ
ֶסף תַמ ֵר ֲ�  ֶאת הּוא, יוגָ סוּ לְ  ַהּכֶ ׁשֶ יַח  ּכְ ָטרֹות ֶאת ַמּנִ ְ ם ַהׁשּ ְדָלם ְלִפי ְלַבּדָ עֹות ְוֶאת, ּגָ ְטּבֵ ֲ�ֵרָמה ַהּמַ  ּבַ
יךְ הּוא ַמ  ָהֵ�ת ְוָכל, תֶד ִנְפֶר  ִדְבֵרי ֵרֵ�הוּ  ִעם ְלׂשֹוֵחַח  ְמׁשִ   . ּתֹוָרה ּבְ

ִאיׁשֹון ֶלת ְלֶפַתע ִנְפְרָצה, ַלְיָלה ּבְ ִית ּדֶ בוּ  ּבוֹ  ַהּבַ ְ  ָיׁשְ ל ּוָרהבֲח וַ , םיִ נַ ַהׁשּ ָפִלים יםנִ לָ זְ גַ וְ  רֹוְצִחים ׁשֶ  ׁשְ
ִניָמה ִנְכְנסוּ  ל ֶאת וּ נלָ  בוּ ָה . "ּפְ ֶכם ּכָ ְסּפְ ֲאגוּ " ּכַ ֵ�יֵניֶהם, יםנִ לָ זְ גַּ ַה  ׁשָ ּבְ ׁשֶ ָרק ּכְ ל ּבָ ה ׁשֶ ְראֹוָתם ְוַתֲאָוה ֶחְמּדָ  ּבִ

ֶסף ֶאת ֱ�ַרם ָהַרב ַהּכֶ ּנֶ ְלָחן ַ�ל ׁשֶ � ֵסֶדר ַהׁשּ ֶסף ֵריֲה . "ימֹוְפִת  ּבְ י ָאַמר", ִלְפֵניֶכם ַהּכֶ ַכי ַרּבִ  ֹולקבְּ  טנֶּ בַּ  ָמְרּדְ
ָבר, "ולֵ ׁשָ  י ּכְ ְרּתִ ל ֶאת ִסּדַ ָטרֹות ּכָ ְ עֹות ַהׁשּ ְטּבֵ ֵני, ָראּויכָּ  ְוַהּמַ י ִמּפְ ַדְעּתִ ּיָ ֲ�ִתיִדים ׁשֶ ם ׁשֶ  ַאךְ . ָלבֹוא ַאּתֶ

ׁש  ֶסף ֶאת קלֵּ ְלַח  ְרׁשּוְתֶכם ֶאת ֲאִני ְמַבּקֵ יֵני ַהּכֶ ְמָצא לֹא ְוִאם, םכֶ ּבֵ ה צּוַרת ּתִ ּקָ ֵ�יֵניֶכם ֵחן ַהֲחל�  ׁשּותָהְר , ּבְ
ֶיְדֶכם ֶסף ֶאת קלֵּ ְלַח  ּבְ ּטֹוב ַהּכֶ ֵ�יֵניֶכם ּכַ אוּ ". ּבְ ּלְ ְבֵרי ַ�ל יםנִ לָ זְ גַּ ַה  ִהְתּפַ ימוּ  ַאךְ , הּוִדיַהיְּ  ָהַרב ּדִ  ָריוִלְדבָ  ִהְסּכִ

י ַכי ְוַרּבִ קִח  ָמְרּדְ יֵניֶהם ּלֵ ֶסף ֶאת ּבֵ ם. ַהּכֶ ּיֵ ּסִ ׁשֶ ׁש , ּכְ ּקֵ 'ל ֵמִאיר ר'ֵמ  ּבִ יךְ  ַאְנׁשְ ִדְבֵרי ְלׂשֹוֵחַח  ְלַהְמׁשִ , ּתֹוָרה ּבְ
הַה  אּוָלם י"! ׁש ֶפ נֶ  אֹוָתנוּ  גרֹ ֲה לַ  ֵהם עֹוְמִדים ֲהֵרי: "ְוָאַמר ָצַ�ק ּלָ ַכי ְוַרּבִ יעוֹ  ָמְרּדְ  ָנא קּום: "ְוָאַמר ִהְרּגִ

ֵ�ינֶ  ּוְרֵאה ,דמֹ ֲ� וַ  'ל ֵמִאיר ר' ִנְדַהם, ַתעֶפ לְ ". ה' ְיׁשּוַ�ת ֶאת יךָ ּבְ י, ִלְראֹות ַאְנׁשְ ם יםנִ לָ זְ גַּ ַה  ּכִ ּלָ  מוּ לְ ֶא נֶ  ּכ�
ִלי םִלְמקֹוָמ  יםִר ּמָ ס� ְמ כִּ  ָ�ְמדוּ  ְוֵהם, ּדֹם ל יוֹ וּ וּ צִ  ְלִפי. ָלנּוַ�  ְיֹכֶלת ּבְ י ׁשֶ ַכי ַרּבִ ה, ָמְרּדְ  רֵמִאי ר' אֹוָתם ִהּכָ

'ל ָטָרה ּכֹחֹות ֶאת ְוִהְזִעיק ָממֹוָנם ֶאת םֵמֶה  ָנַטל, ָיֵרךְ  ַ�ל ׁשֹוק ַאְנׁשְ ׁשְ ְפִרי ׁשֶ  ,ַהּמִ ָנֵקל ּכִ ְמחּו ִלְלּכֹד ּבְ ָ ׂשּ
ל ֶאת  ׁשֵ יָלה יםנִ לָ זְ גַּ ַה  תַר וּ בֲח ּבָ ִהּטִ ִביָבה ַ�ל ָתּה ָמ יֵא  ֶאת ׁשֶ ּה  ַהּסְ ּלָ   .ּכ�

ָ�ָרה ךְ וֹ ׁש  רְלַאַח  יַר  ָאַמר, ַהּסְ ַכי ּבִ 'ל ֵמִאיר 'רלְ  ָמְרּדְ ע: "ַאְנׁשְ ֶאת, ְלךָ  ּדַ י יׂשַ ֲ� ַמ  ׁשֶ ֲ�ֹקב ָלַמְדּתִ  ָאִבינוּ  ִמּיַ
לֹום ָ�ָליו ָ כַּ , ַהׁשּ רׁשֶ ַלח ֲאׁשֶ ָידוֹ  הלָ ָ� , ִמְנָחה ָאִחיו וׂשָ ְלֵ�  ׁשָ לֹ  ְלַהְכִניעוֹ  ּבְ ּלֹא ָ�ָליו טְוִלׁשְ  ְלָהַרע יּוַכל ׁשֶ

ָ�  ָהָיה ְוָכךְ , לוֹ  ׁשָ י הּבְ ַתּתִ ּנָ מֹון תִמְנַח  ֶאת יםנִ לָ זְ גַּ  ְלאֹוָתם ׁשֶ ָכךְ , ַהּמָ י ּבְ  יִד יָ בְּ  ִנְמְסרוּ  ְוֵהם אֹוָתם ִהְכַנְעּתִ
ֶהם ַלֲ�ׂשֹות ָפִטים ּבָ ְבִחיַנת, ׁשְ דֹוׁש  ַהרּזֹ בַּ  מּוָבא ַאף ְוָכךְ . "ְלָבִנים ןִסּמָ  ָאבֹות הַמֲ�ׂשֵ  ּבִ י, ַהּקָ  ָהָיה ִאּלוּ  ּכִ

ַ�ל הַמ  ַ� יֹוֵד  וׂשָ ֵ�  ִליַחת ָאִבינוּ  ַיֲ�ֹקב ּפָ ׁשְ ְנָחה ּבִ יו ְצמוֹ ַ�  ֶאת ְלַהְטִמין ִדיףֲ� ַמ  היָ ָה , ַהּמִ ַחּיָ ֶבר ּבְ ּקֶ ֵדי, ּבַ  ּכְ
ּלֹא ל ִיְסּבֹל ׁשֶ ךְ ־ּכָ ַלת בֹותְק ִע בְּ  ּכָ ְנָחה ַקּבָ דוֹ  ַהּמִ י, ִמּיָ ָכךְ  ּכִ ּלֹא ַ�ד ַיֲ�ֹקב ִהְכִניעוֹ  ּבְ קוּ  לוֹ  ָהְיָתה ׁשֶ �   .ָמהּתְ

  
  

י   ל"ַזּצַ  'יץזִ ְד וֹ ּמ ִמ  ֶאְלָ�ָזר ְיִדיְדָיה לאוּ ׁשָ  ַרּבִ
ִכְסֵלו תש"ח ַהִהּלּוָלא ְליֹום   ט"ז ּבְ

  

ִני ר"ָהַאְדמוֹ  ֵ ֶלת ַהׁשּ ְלׁשֶ ׁשַ נוֹ , 'יץזִ ְד מוֹ  ּבְ ל ּבְ י ׁשֶ  ַרּבִ
ָרֵאל י בֶּ  ,'יץזִ ְד וֹ ּמ ִמ  ִיׂשְ מּוֵאלן ַרּבִ , יןלִ וָ זְּ ִמ  הוּ ִליָּ ֵא  ׁשְ

נוֹ  ל ּבְ י ׁשֶ ְרָסם. ְזִמירִמּקוֹ  ְיֶחְזֵקאל ַרּבִ  ִעיםנְ "כִּ  ְמפ�
ָרֵאל ְזִמירֹות ל םינָ ִח לְ ַמ וּ " ִיׂשְ ִים ׁשֶ ַאְלּפַ . ִנּגּוִנים ּכְ

דֹורוֹ  ָיִחיד ָרֵאל ַאֲהַבתוְ  ְנִגיָנה, הֲ�בֹוָד , תֹוָרהבְּ  ּבְ . ִיׂשְ
דֹול יֹותוֹ ְה בִּ  ּתֹוָרה ּגָ ל, ּבַ נּות ִהְתַקּבֵ ה ְלַרּבָ ּמָ  ְקִהּלֹות ּכַ

ָרֵאל ִיׂשְ ַנת, ּבְ ב ט"תרפ ּוִבׁשְ ֵ  םׁשָ , קְצ ווֹ ְט אוֹ בְּ  ִהְתַיׁשּ
ָרֵאל ֵ�ָדה ִהְנִהיג ִיׂשְ ים ּבְ יב ְוַרּבִ ֹכַח  ֵמָ�ֹון ֵהׁשִ  ּבְ

ִגיָנה ְפלָ  ַהּנְ ּלוֹ  אַהּנִ נֹות. ׁשֶ ׁשְ ֹוָאה ּבִ  ִנְמַלט ַהׁשּ
ַ�ל םְוׁשָ , ְלִויְלָנא  יםיִט לִ ּפְ ַה  יֲהמֹונֵ  ְלַמַ�ן ַרּבֹות ּפָ

יבֹות ּוְבֵני לוּ  ּוִבְזכּותוֹ , ַהּגֹוִלים ַהְיׁשִ חּוֵר  ִנּצְ  יּבַ
יַבת לוּ  ִמיר ְיׁשִ ּגָ ִסין איַח נְ ׁשַ לְ  ׁשֶ ּבְ  ׁש "ִאי זֹוןֲח ַה . ׁשֶ

ף ּתֵ ּתַ א, תוֹ יָ וָ לְ בִּ  ִהׁשְ ּטֵ י ְוִהְתּבַ  ַהּטֹוב תַר כָּ ַה  זֹוִהי ּכִ
יָלּה לְ  ל ַמּצִ ַחְסֵד . ַהּתֹוָרה םעֹוַל  ׁשֶ  הָל ָ� , ַמִיםׁשָ  יּבְ

ָידוֹ  יַ�  ּבְ ִרית ְלַאְרצֹות ְלַהּגִ ה רּוְלַאַח  ַהּבְ ּמָ ִנים ּכַ  ׁשָ
ק ַאךְ , ַאְרָצה ָ�ָלה ּלֵ ּה  ִהְסּתַ קּוָפה רְלַאַח  ּבָ  ָרהצָ ְק  ּתְ

יִתים. ְוָהָיה ֵמַא  ַהר ַהּזֵ ִרים ּבְ ְקּבָ  ְבִריָחתוֹ בִּ ֲחרֹוֵני ַהּנִ
ָזה, ְלִויְלָנא ְפּגְ ָרה ה� ּיָ ַ ּה  ַהׁשּ  יֵס טוֹ ְמ  ֵמֵאׁש  ָנַסע ּבָ
ָ�ה ּוְבאֹוָתּה , ָהאֹוֵיב ר ׁשָ ְלִאית ְיִציָרה ִחּבֵ  ַ�ל ּפִ

סּוק יֶּ , ר'צַ ַהּמֵ ־'ִמן ַהּפָ ּה  ׁש ׁשֶ  ֲחָזָקה ְנִעיָמה ּבָ
יָרה ְזּכִ ָרה ּבוֹ  ָהֵארּוַ�  ֶאת ַהּמַ ִויְלָנא. ִהְתַחּבְ אוּ  ּבְ  ּבָ

ֵני יםבִּ ַר  ֵאָליו יבֹות ִמּבְ ּלֹא ַהְיׁשִ לוּ  ׁשֶ ְרּגְ ְלָחנֹות  ה� ׁש� ּבְ
ל ַאְדמֹו"ִרים,  רׁשֶ  ֶאת ַהֲחִסיִדים ָחְטפוּ  ְוַכֲאׁשֶ

יַר  ִ אוּ  הּוגנָּ כַּ  םיִ ַהׁשּ ּלְ לוּ  ִהְתּפַ  ָאַמר. ֶזה ִמְנָהג ַ�ל ַהּלָ
יַר  סֹוד ֶאת ָהעֹוָלם ָיַדע ִאּלוּ : "יָהַרבִּ  ָלֶהם ִ , םיִ ַהׁשּ

ְלָחָמה הָת יְ ָה  ֶמת ַהּמִ ּיֶ ם תיַא לִ ְפ ִל ". ִמְסּתַ ּלָ יר ּכ� : ִהְסּבִ
יַר  סֹוד" ִ , ַלֲאֵחִרים ּוְלהֹוִתיר ְמַ�ט תָלַקַח  הּוא םיִ ַהׁשּ

ּה  ָהֱאנֹוׁשּות ְוִאם ּלָ , ֶזה לָל כְּ  ְלִפי ּפֹוֶ�ֶלת ָהְיָתה ּכ�
 "...ללָ כְּ  עֹוָלםבָּ  ִמְלָחמֹות ְרצֹותּפוֹ  ָהיוּ  לֹא

  
ִהוא לאחר פטירת רחל העמיד יעקב מצבה על קבורתה, "

". בימי קדם לא נהגו להעמיד ַהּיֹום־ָרֵחל ַעד־ַמֶּצֶבת ְקֻבַרת
אין "מצבות על כל המתים, שכן אמר רשב"י בירושלמי 

הן זכרונם", ולרחל ־עושין נפשות לצדיקים, דבריהם הן
ב מצבה כי שם עתידים ישראל לעבור בגלות. העמיד יעק

משום כך פסק הרמב"ם שאין להעמיד מצבה למת, 
והחיד"א כתב שיש להעמיד מצבה רק לצדיקים 
מפורסמים כמו האר"י והרמ"ק, אולם הרשב"א כתב שיש 

ום שבזה משום כבוד למת וכן כתב האריז"ל שיש בזה מ
תיקון לנפש. בעקבות זאת התפשט המנהג להעמיד 

צבות על הנפטרים אף לאלו שאינם צדיקים, וביאר רבי מ
משה פיינשטיין את הנאמר שאין עושין נפשות לצדיקים, 
שאין חיוב לעשות כן אבל אין בזה איסור. אחרים התירו 
מפני שהמטרה היא לטובת אחרים, שייקחו מוסר שסוף 
האדם למות. על רוב מצבות הקודש העתיקות אין כלל 

פה מדור לדור על זהות ־רה בעלכתובת, והמסורת עב
המתים הטמונים שם. סמך לזה מצאו בדברי חז"ל 
בהוריות שיש עשרה דברים הקשים ללימוד, ו'יש אומרים 
אף הקורא כתב שעל גבי הקבר', אולם במשנת חסידים 
נאמר שהכוונה רק לכתב בולט ולא שקוע. בודדות הן 
הכתובות העתיקות, כגון הכתובת שנמצאה על קברי 

כהנים בני ֵחזיר בשיפולי הר הזיתים, וכן מספר רבי ה
שמואל ב"ר שמשון שראה בשנת ד' תתק"ע על קברו של 
עובדיה הנביא את הכתובת: "זה קבר עובדיה הנביא, 
הירא את השם מנעוריו שנפטר בשנת תק"ע ליציאת 
מצרים". בדעת זקנים מובא "אני הלל ראיתי לקבר אלדד 

לדד ומידד אחי אהרן מן האב ומידד והיה כתוב עליהם 'א
ולא מן האם'", וכן אמרו שעל קברו של חבקוק הנביא 
שבגליל היה חרות שמו, וכן על מצבתו של רבי יהודה 

 יהודההנשיא בציפורי נחרת 'רבנו הקדוש' ואצל נכדו 'ר' 
ש'מוסכם הוא  ,נשיאה מציפורי'. רבנו ידעיה הפניני כתב
למשמרת לאות באומה לפתח על המצבה את שם הנקבר, 

  ולא יישכח בעיר'.  ,לאלף דור לדעת מי הוא זה ואי זה הוא
  

ַ�ת  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות



 

 

  

ָרה ִעים ּוָפִרים ֲ�ׂשָ רֹות ַאְרּבָ ים ּפָ לֹש5ִ ים ֵמיִניקֹות ּוְבֵניֶהם ׁשְ ַמּלִ   ּגְ

ל ָרּה ָד ֲה וַ  הֹוָדה ר, רֵפ וֹ ס ם"ַת ַהֲח  ָרןָמ  ָהָיה ְרָיהְנגַּ ה�  ַיֲהדּות ׁשֶ תֹוָרתוֹ  רוֹ ּדוֹ  יֵמ ׁשְ  ֶאת ֵהִאיר ֲאׁשֶ  ּבְ
מוֹ , ּוְבִצְדקּותוֹ  ֲא  ְכרוֹ ּוְלזִ  ְוִלׁשְ ר תוֹ יבָ ׁשִ יְ . ָנֶפׁש ־ַותּתַ ּבוֹ ְפ בִּ  ֲאׁשֶ יָרה ְרגֶרׁשְ ְ  נֹוְדָ�ה ַהּבִ ׁשּ ָבה ִריםָ� ּבַ ֵאם ְוֶנְחׁשְ  ּכְ
יבֹות ה�  ַהְיׁשִ חּוֵר  ָנֲהרוּ  ְוֵאֶליָה , ְרָיהְנגַּ ּבְ רֹוב דֶמ ֶח  יּבַ יָבה ַהְצָלַחת. קחוֹ ּוֵמָר  ִמּקָ ֵ�יֵני יםינִ נִ צְ לִ  ָהְיָתה ַהְיׁשִ  ּבְ

ֲ�לוּ  ְוֵהם, תַהּדָ  יֵס ְר ָה ְמ  ֵדי תאוּ לֵ  ְללֹא ּפָ ית ּכְ ּבִ ּה  ְלַהׁשְ ַ�ם. ַהּתֹוָרה קֹול ֶאת ּבָ ִעילּות רְלַאַח , ּפַ ֶצת ּפְ ּמֶ  ְמא�
נֹות זּויֹות ְוַהְלׁשָ זֵ  עַמ ְלׁשֵ  ְרָיהְנגַּ ה�  יְיהּוֵד  עוּ זְ ְע ּדַ זְ ִה , ּבְ ה ָרהַהּגְ ְרֵסם ַהֲחָדׁשָ ּפִ ר ׁשֶ ִריַהה�  ַהִחּנּוךְ  ׂשַ  ָה יּוְלִפ , ְנּגָ

יבֹותיְ בַּ  ּתֹוָרה ִלּמּוד ִאּסּור ָחל ָכל ׁשִ ְמָלָכה ַרֲחֵבי ּבְ ִריתה� ־רוֹ ְט ְס אוֹ ָה  ַהּמַ ּמּוד ְנּגָ ּנּוי ִסְדֵרי ַהּלִ ׁשִ א ּבְ , ֶאּלָ
ים ָלִלּיִ ּלּוב ִלּמּוִדים ּכְ זֵ . ְוׁשִ ְמָלָכה ְיהּוֵדי ַ�ל ָנְפָלה ָרהַהּגְ ַרַ�ם ַהּמַ ם, ּכְ ּלָ ּה  ָראוּ  ְוכ� ךְ  ָנהַסכָּ  ּבָ  ִקּיּום ְלֶהְמׁשֵ

ָרֵאלּוָמֹסֶר  ַהּתֹוָרה ָלנֵ . ת ִיׂשְ ַתּדְ ה יׁשְ ִהּלָ ְדָרִכים ִלְפעֹל ֵהֵחּלוּ  ַהּקְ ֵדי ׁשֹונֹות ּבִ ל ּכְ זֵ  ֶאת ְלַבּטֵ  ִנּסוּ  ְוַאף, ָרהַהּגְ
ל ר לצֶ ֵא  ְלֵרָאיֹון ְלִהְתַקּבֵ ַ הַה  אּוָלם, ַהׂשּ עּותוֹ בְּ  בֵסַר  ּלָ ֵני ִלְראֹות ִרׁשְ י ְוהֹוִדיַ�  יׁש ִא  ּפְ  ּמוֹ ִע  ְוָגמּור ָמנּוי ּכִ
זֵ  ֶאת ְלהֹוִציא ה ָרהַהּגְ סֹופוֹ . ָמה ִויִהי, ַהּפַֹ�ל ֶאל ַהֲחָדׁשָ ל ּבְ ָבר ׁשֶ ָאה ּדָ ָלנּות ָנׂשְ ַתּדְ ְ ר, ִריּפֶ  ַהׁשּ ַ  ֵנאֹות ְוַהׂשּ

ל יָבה ְנִציֵגי ֶאת ְלַקּבֵ ֵביתוֹ  ַהְיׁשִ א, ּבְ רֹב ֶאּלָ ּבְ ֲאָותוֹ  ׁשֶ י ִדיַ� הוֹ  ּגַ ָידוֹ  יוָת וֹ ּת ִע  ֵאין ּכִ  ְלָנכֹון רֹוֶאה הּוא ְוֵאין ּבְ
יׁש  ַמּנוֹ  ְלַהְקּדִ ָקר ִמּזְ ִמיַ�ת ַהּיָ ְבֵרי ִלׁשְ ַתּדְ  ּדִ ְ ל הּוא יםכִּ ְס ַמ  רָ� צְ ִמ לְ וּ , ָלִניםַהׁשּ ֵניֶהם ֶאת ְלַקּבֵ ֵ�ת ּפְ הּוא ּבָ  ׁשֶ

ֲארּוַחת ִלּבוֹ  ֶאת סֹוֵ�ד ל ָרָזהַהכְ  זוֹ  ָהְיָתה. ּבֶֹקר ּבַ ּדוֹ  ַהְתָרָסה ׁשֶ ל ִמּצִ ר ׁשֶ ַ ׁש , ַהׂשּ ּקֵ ּבִ יל ׁשֶ ּפִ ָכךְ  ְלַהׁשְ  ֶאת ּבְ
הּוִדים יוינָ ִת נְ  לוּ  אּוָלם, ַהּיְ ְלעוּ  ַהּלָ ָלה ֶאת ּבָ ּפָ ֵרָרה ּוְבֵלית ַהַהׁשְ ימוּ  ּבְ הגִ ּפְ ַה  ְזַמן ַ�ל ַנאיּתְ לַ  ִהְסּכִ   .יׁשָ

ל ֵצאָתם ֶטֶרם ַלַחת ַחְבֵרי ׁשֶ ׁשְ ה לֶא  ַהּמִ ִגיׁשָ יתוֹ  לֶא  לוּ ָ� , יתלִ ָר וֹ גּ ַה  ַהּפְ ל ּבֵ  תְמנָ ־ַ�ל רֵפ וֹ ס ם"ַת ֲח ַה  ׁשֶ
ל ל תוֹ כָ ָר ְד ַה  ֶאת ְלַקּבֵ אֹון ׁשֶ ֵרךְ  ּוִבְקׁשוּ , ַהּדֹור ּגְ יו ְלִהְתּבָ י ִמּפִ ם ה' ַיְצִליַח  ּכִ ְרּכָ ה. ּדַ  רֵפ וֹ ס ם"ַת ַהֲח  ָ�ׂשָ

ָתם ׁשָ ַבּקָ ֶרךְ  ֶאת ֶהםלָ  הֹוָרה, ּכְ ֵ�יֵני טֹוב לכֶ ְוׂשֵ  ֵחן ִלְמצֹא, ִלּבוֹ  ֵמֹעֶמק םכָ ְר בֵ וּ  ּה בָ  כוּ ֵילְ  ַהּדֶ  ְוָאָדם ֱאלִֹקים ּבְ
ָיָדם ה' ץֶפ ְוֵח  ִסיּ . חְצלָ יִ  ּבְ ָבָריו ּוםּבְ ט רֵפ וֹ ס ם"ַת ַהֲח  הֹוִסיף, ּדְ ּפָ ׁש  ָסתּום ִמׁשְ ֵמר םֵמֶה  ּוִבּקֵ ָ ֵ�ת ְלִהׁשּ  ּבְ
ַ  ִעם םָת יׁשָ גִ ּפְ  ל רַהׂשּ ל ַ�ל רמֹ ׁשְ לִ  ְוִהְזִהיָרם ִאּסּור לׁשֶ  ֶסֶרךְ  ִמּכָ ָבִרים. סֹוְפִרים ְוִדְבֵרי ַהּתֹוָרה תִמְצוֹ  ּכָ  ַהּדְ

מּוִהים ָהיוּ  ֵ�יֵני ּתְ ַת  ּבְ ְ ן, ָלִניםּדְ ַהׁשּ ּכֵ יִדים ׁשֶ ִמיד ָהיוּ  ַמְקּפִ ה ַ�ל ּתָ ַבֲחמּוָרה ַקּלָ  ַ�ל ֵהם ֲחׁשּוִדים ְוֵכיַצד ּכְ
ִהי ֲ�ֵבָרה ְלׁשֶ ָבִרים ֶאת ְמרוּ ׁשָ  ַאךְ , ּכָ ם ַהּדְ ִלּבָ ֵני ֵמֵאת ְוָיְצאוּ  ּבְ ם ַהּקֶֹדׁש  ּפְ ַדְרּכָ ר ֶאל ּבְ ַ   . ַהׂשּ

ַלַחת ַחְבֵרי ָ�לוּ  ּוְרָ�ָדה ליִח בְּ  ׁשְ תוֹ  לֶא  ַהּמִ ּכָ ל ִלׁשְ ר ׁשֶ ַ ְכְנסוּ , ַהׂשּ ּנִ רּוַ�  הוּ אוּ צָ ְמ  ְלָפָניו ּוְכׁשֶ תוֹ  ַ�ל ׂשָ  ִמּטָ
 �ֵ ע וׂשָ ּכְ יו ֶאת ּוַמְלִעיט, וֹ תָ� ׁשְ בִּ  ָהָרׁשָ ַמ  ּפִ ֶ�ְרמוּ  עֹוָלם ינֵּ ֲ�ַד ּבְ ּנֶ ר. ְלָפָניו ׁשֶ ַ ָכל ָאַכל ַהׂשּ ה ּבְ ִלי ּפֶ  ִנימּוס ּבְ

ָרָאה, ֶאֶרץ ְוֶדֶרךְ  הּוִדים ֶאת ּוְכׁשֶ ָ�ְמדוּ  ַהּיְ ְפָסל ַ�ל תבֶ ׁשֶ לָ  ָלֶהם הֹוָרה, ְלָפָניו ׁשֶ בַ , וֹ דּ גְ נֶ כְּ ׁשֶ  ַהּסַ  ְקׁשוֹ ּבְ
יל ּפָ ַה  תֶא  ְלַהְגּדִ ֵ�ת ְלָפָניו םָת יבָ יׁשִ בִּ  םָת לָ ׁשְ צוּ  ֶטֶרם. תוֹ ּדָ ְס��  ּבְ הּוִדים ּפָ יֶהם ֶאת ַהּיְ ִעְניַ  ּפִ זֵ  ןּבְ  ַ�ל ָרהַהּגְ

ּטּול ַרֲחֵבי ַהּתֹוָרה ּבִ ְמָלָכה ּבְ רוְ , ַהּמַ ַ ְרָתיו ָראָק  ַהׂשּ ה ִלְמׁשָ יׁש  ֲ�ֵליֶהם ְוִצּוָ  ִעם ָקֶפה ילֵ ְפ ִס  אֹוְרִחיםלָ  ְלַהּגִ
ַלַחת ַחְבֵרי. ָחָלב ׁשְ יטוּ ֵהם וְ  כוּ בוֹ נָ  ַהּמִ ֹחֶסר ֶזה ַ�ל ֶזה ִהּבִ ָבָריו. אֹוִנים ּבְ ל ּדְ םַר  ׁשֶ  רֵפ סוֹ  ם"ַת ַהֲח  ּבָ

ֵמר ָ ל ְלִהׁשּ ָאְזֵניֶהם לְלצֵ צַ לְ  ֵהֵחּלוּ , ִאּסּור ִמּכָ ׁשוּ  ַאף־ְוַ�ל, ּבְ ָחׁשְ ל ֵמֲחָמתוֹ  ׁשֶ ר ׁשֶ ַ ל ֵהֵחּלוּ , ַהׂשּ  ְלִהְתַנּצֵ
ִנימּוס ְוֵסְרבוּ  ָפָניובְּ  ּת  ּבְ ֶפה ֶאת ֹותִלׁשְ ׁש  ַהּקָ ּגַ ה� ם ֵאין ַמּדּוַ� . "ִלְפֵניֶהם ׁשֶ ַ  ַאלׁשָ "? ׁשֹוִתים ַאּתֶ  ְוַחְבֵרי, רַהׂשּ

ַלַחת ׁשְ יבוּ  ַהּמִ י לוֹ  ֵהׁשִ ה רֱאַס נֶ  ם"ַ�ּכוּ  בלֵ ֲח  ּכִ ִתּיָ ׁשְ ָרֵאל ןְלבֶ  ּבִ ׁש , ִיׂשְ א ֵמֲחׁשָ ּמָ . ָטֵמא ָלבָח  ּבוֹ  ִהְתָ�ֵרב ׁשֶ
ת חֹון ֲאֶרׁשֶ ָניו ַ�ל ָ�ְלָתה ִנּצָ ל ּפָ ר ׁשֶ ַ ה אוּ ְר : "ְוָאַמר הַנֲ�נָ  ְוהּוא, ַהׂשּ ּמָ ְבֵרי ּכַ טּות ּדִ תֹוַרְתֶכם ֵיׁש  ׁשְ  ַוֲהֵרי. ּבְ

א יִת לוּ ֲ� בַ בְּ  ֵאין רֹות ֶאּלָ ם ַמֲ�ִלים ְוֵכיַצד, תבוֹ לְ חוֹ  ּפָ ֶכם ַ�ל ַאּתֶ ְעּתְ ָחָלב ּדַ ּבֶ י ׁשֶ ּלִ ם עָֹרבְמ  ׁשֶ ל ָחָלב ּגַ  ׁשֶ
ל גוֹ לוּ גְ לִ  "?ְטֵמאֹות ַחּיֹות ר ׁשֶ ַ ַסק לֹא ַהׂשּ ה ַ�ד, ֶרַגעלְ  ּפָ ּמָ ּכַ ַלַחת ֵמַחְבֵרי ׁשֶ ׁשְ ָבר ַהּמִ  זּמֵ ְלַר  ֵהֵחּלוּ  ּכְ

י, ְלַחְבֵריֶהם חּוק רּתֵ ֶה  ָלֶהם ֵיׁש  אּוַלי ּכִ ּת  ּדָ ֵדי ֶהָחָלב ֶאת ֹותִלׁשְ ַ  ֶאת ֹותצּ ְלַר  ּכְ ָכךְ  לוֹ  ַהְראֹותּולְ  רַהׂשּ  ֶאת ּבְ
בֹוד ֵהם ַהּכָ זַּ  ְקָוהִת בְּ , לוֹ  יםׁשִ ֲח רוֹ  ׁשֶ ָ יִ  ֲ�מוֹ ׁשֶ ךְ  בֶק ֵ�  ךְ כַ ׁשּ ם זֹאת בֹותְק ִע בְּ  ְואּוַלי ּכָ ל ּגַ זֵ  ֶאת ְיַבּטֵ  ַאךְ , ָרהַהּגְ

ין ַהֲחׁשּוִבים ּבֵ לוּ  ַהֲחֵבִרים ׁשֶ ּטְ ְבֵריֶהם ֶאת ּבִ ֵאֶלם ּדִ ירְלַהְס  ְוֵהֵחּלוּ , קֹול ּבְ ַ לַ  ּבִ י רׂשּ ל ָהִאּסּור ּכִ  ּגֹוי בלֵ ֲח  ׁשֶ
ָכל ָחל א, ִמְקֶרה ּבְ ּמָ ָכל ׁשֶ   .ָטֵמא ָחָלב ּבוֹ  ְמעָֹרב זֹאת ּבְ

ְבֵריֶהם עַמ ׁשֵ לְ  ל ּדִ הּוִדים ׁשֶ ָפָניו ַהּיְ ּלְ ֲ�ָרה, ׁשֶ ל ֲחָמתוֹ  ּבָ ר ׁשֶ ַ ִחית ַ�ד ַהׂשּ ָניו. ְלַהׁשְ ַ�ס קוּ ְמ ָס  ּפָ  ִמּכַ
ֶצף ָפָתיו לַ�  ָ�ָלה ְוַהּקֶ הּוִדים ּוְבעֹוד, ׂשְ ִבים ַהּיְ ָ�ֶלה ְורֹוֲ�ִדים ְלָפָניו יֹוׁשְ ה, ףִנּדָ  ּכְ  ֶאת ְלָפָניו ְזִעיקְלַה  ִצּוָ

ִמְטבַּ  יתנִ לָ ׁשְ בַּ ַה  ּבְ תוֹ  חׁשֶ ּכָ ַאג ִלׁשְ ִרי: "ָרּה בְ ֶ� לְ  ְוׁשָ הּוִדים ָנא ַסּפְ ּתְ  אֹותוֹ  ֶהָחָלב קֹורְמ  ַ�ל ָהֵאּלוּ  ַלּיְ ׁשְ  ִהּגַ
ַ  תיַא לִ ְפ לִ ! "םָלֶה  הֵח ֵה , ּוְלַתְדֵהָמתוֹ  רַהׂשּ ֶרֶתת ּלָ ם ַהְמׁשָ ְתׁשּוָבָתּה  ְלַגְמּגֵ ָלה ּוְלַאַחר, ּבִ ּתְ ִהְתּפַ ָכה ׁשֶ ּבְ  ְוִהְסּתַ

ְלׁשֹוָנּה  ְלָטה ּבִ ָרה בלֵ ֲח  הּוא ֶהָחָלב: "ַחדַפ וָ  ֵאיָמהבְּ  ּפָ א, ּפָ עָֹרב ֶאּלָ ּמְ ם ּבוֹ  ׁשֶ ים בלֵ ֲח  ּגַ ַמּלִ  בלֵ ֲח  ןכֵּ ׁשֶ , ּגְ
רֹות ח ָאַזל ַהּפָ ְטּבָ רֹות רְלַאַח  ֵמַהּמִ ַהּפָ ְרֶ�ה ֶאל ָיְצאוּ  ׁשֶ ר, ַהּמִ ְרִתיםַהְמ  ֶאת ּתָ ְק ַ� זְ ִה  ְוַכֲאׁשֶ יׁש  ׁשָ  ָחָלב ְלַהּגִ

י, ָלאֹוְרִחים ּנֹוַתר ֶהָחָלב ְלתֹוךְ  ָמַזְגּתִ ים בלֵ ֲח  ְמַ�ט ׁשֶ ַמּלִ י ּגְ ַטְלּתִ ּנָ ְת  נוּ נֵ כֵ ׁשְ  ֵמֵאת ׁשֶ ּמִ מּוךְ  ֹוֵררגּ ׁשֶ ּסָ ר ּבַ , ֲאׁשֶ
ים ַמּלִ ת ּגְ ַבֲ�לּותֹו ַחּוַ י־ַ�ל יִתיֶהֱ�לֵ  לֹא .ּבְ ְעּתִ הוּ  ּדַ יׁשֶ ּמִ ַ�ם ַיְבִחין ׁשֶ ּטַ ֹוֶנה ּבַ ל ַהׁשּ ן, ֶהָחָלב ׁשֶ ּכֵ  ֲ�מוֹ ַט  ׁשֶ

ל ים בלֵ ֲח  ׁשֶ ַמּלִ ח ּגְ ּבָ   ". ְמֹאד ַ�ד הּוא ְמׁש�

ָניו ל ּפָ ר ׁשֶ ַ יט אְוהוּ  ידּסִ כַּ  ְורוּ ָח  ַהׂשּ ַלַחת ַחְבֵרי ַ�ל ִהּבִ ׁשְ ַתְדֵהָמה ַהּמִ ב ָארֹךְ  ְזַמן רְלַאַח . ּבְ ּבּורוֹ  ׁשָ  ּדִ
ַ�ם, ֵאָליו ר הּוא. ַלֲחלּוִטין ׁשֹוֶנה קֹולוֹ  ָהָיה ְוַהּפַ ּבֵ יַ�  עְוִנְכנָ  ולֵ ׁשָ  ֹולקבְּ  ּדִ  ִמּתֹוַרת תוֹ לוּ ֲ� ּפַ ְת ִה  ֶאת ְוִהּבִ

ָרֵאל דֹוָלה ּוֵמָחְכָמָתם ִיׂשְ ל ַהּגְ ם ַהּתֹוָרה זֹוִהי ִאם. "לֹוְמֶדיָה  ׁשֶ ַאּתֶ יָבהיְ בַּ  לֹוְמִדים ׁשֶ ֲאִני ֲהֵרי, "ָאַמר" ׁשִ  ׁשֶ
ל זֵ  ֶאת ָהֶרַגע ֶזהבָּ  ְמַבּטֵ י ָרהַהּגְ ַזְרּתִ ּגָ זוֹ  ּתֹוָרה ןכֵּ ׁשֶ , ְלַהְפָסַקת ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ׁשֶ ְמְסָרה ּכָ ּנִ י ׁשֶ  ַהֲחָכִמים ִמּפִ
ר ד ָראּוי, תצֹוִפּיוֹ  םֵ�יַניִ  ָלֶהם ֲאׁשֶ ל ֶאת ְלַלּמֵ ִדיָנה ְצִעיֵרי ּכָ ימוּ  ְלַמַ�ן, ּוְנִתיֶניָה  ַהּמְ  ָיָדּה ־ַ�ל ֵהם ַאף ַיְחּכִ

י, םיכֶ ֵת וֹ בּ ַר כְּ  ּוְנבֹוִנים ֲחָכִמים ִלְהיֹות ְוֵיָהְפכוּ  תֹוַרת ֵאין ּכִ ָרֵאל ּכְ ֲחָכֶמיָה  ְוֵאין ִיׂשְ �                     ".ּכַ

  
 

  

ְבֵרי ים ָהאֹור ִמּדִ ה ַ�לדֹוׁש ַהּקָ  ַהַחּיִ ָרׁשָ   ַהּפָ
  

יָקטֹ  ְך  ְוַאַחר ַהֲחָסִדים לִמּכֹ  אֹוְמרוֹ  - 'ְוגוֹ  ְנּתִ ּכָ
ל ים לוֹ  ָהָיה ָהָראּוי ּוִמן, ֱאֶמתָה ־ִמּכָ ְוַאַחר ָהֱאֶמת ְלַהְקּדִ

ךְ  הּוא ַהֶחֶסד ּכָ ּוַרת ִלְפִנים ׁשֶ ין ִמׁשּ ן, ַהּדִ ּוֵ לֹוַמר ִנְתּכַ
ֶחֶסד ְוֵאָליו ,ֶ&ְליֹון ְלֵאל םּלֵ ְלׁשַ  ָאָדםבָּ  ּכַֹח  ֵאין -  לֵא  ׁשֶ

י ֱאֶמת אֵר ִיּקָ  לּום לוֹ  ֵאין ּכִ ׁשְ אוֹ  ,ֵמָאָדם ּתַ ָצַדְקּתָ  ִאם ְמרוֹ ּכְ
ּתֶ  הַמ  ל ֶחֶסד אֵר ִיּקָ  ֶזה ּוְכִפי, לוֹ  ןּתִ ךְ ֶר ּדֶ  ַ&ל ֱאֶמת ׁשֶ

ִתים ִעם ֶהָ&ׂשּוי ֶחֶסד ל"זַ  אֹוְמָרם ל ָקרּוי ַהּמֵ  :ֱאֶמת ׁשֶ

ן עֹוד ָרֵט  ינֵ ׁשְ  לֹוַמר ְיַכּוֵ ד ַהֶחֶסד דָח ָהֶא , ֲהָטָבה יּפְ ְתַחּסֵ ּנִ ׁשֶ
רֹב ה' ּמוֹ ִע  ֵ , בטוּ  ּבְ ֶהֱ&ִמידוֹ  ִניְוַהׁשּ ָידוֹ  ׁשֶ ְלָלָבן נוֹ ָת נְ  ְולֹא ּבְ
ַמר סוֹ ְמ ָח ְל וּ  לוֹ זְ גָ ְל  רּוׁש , ָהֱאֶמת לוֹ  ְוׁשָ ֶהֱ&ִמיד ּפֵ ָידוֹ  ׁשֶ ּבְ

י ,ָלַדַ&ת ְלָך  ׁש ְויֶ  .ַהֶחֶסד ֶאת ד ִלְפָ&ִמים ּכִ ִעם ה' ִיְתַחּסֵ
ִחיִר  ִלְהיֹות ֵמַהּזּוַלת לִנְגזָ  ְוִיְהֶיה ָאָדם ְיַרֲחֵמהוּ  ּובָיׁש  ה'וַ  יּבְ

מּוַרת ֱחָסר ּתְ ה, ַהּנֶ ,ְגָזלנִּ ַל  ֶנָחָמה ִציֲח  הּוא ֶזה תְמִציאוּ  ְוִהּנֵ
י ,ָמהֵל ׁשְ  ֶנָחָמה ְולֹא ִמיד ּכִ ב ּתָ ֶחְסרֹונוֹ  חֹוׁשֵ ר ּבְ לוֹ זָ גְּ  ֲאׁשֶ

ְזָלן ּתֵ ִל  ַהּגַ ְחׁשֹב תַח ָהַא  .ִסּבֹות יׁשְ ּיַ י ׁשֶ לוֹ זְ וֹ גּ  ָהָיה לֹא ִאם ּכִ
זּול ְלתֹוֶסֶפת לוֹ  ָהָיה הְוַה . ְוַהּנֹוָסף ַהּגָ ִנּיָ ְ ל־ַ&ל ׁשּ ִנים־ּכָ ּפָ

ְזָלן ַ&ל ִלּבוֹ  ִיְכַאב ר ַהּגַ ה ֲאׁשֶ ֶ ־הַמ  ,ְוִהְצִליַח  ָ&ׂשָ ן ֵאיןׁשּ ּכֵ
ה ִאם ָל ַה  ה' ַיֲ&ׂשֶ ְזָלן הָל זֵ גְּ ַה  תַמ ׁשְ ּיֹוִציא ,ַ&ְצמוֹ  ֵמַהּגַ ׁשֶ

יו עוֹ ְל בָּ  ֶ  הַמ  ּואְוה, ֶנָחָמה זוֹ  ֶנָחָמה ִמּפִ הׁשּ ַיֲ&ֹקבְל  ָ&ׂשָ
ָהָיה ם ׁשֶ ּלֵ ְכֵסי לוֹ  ְמׁשַ ְזָלן ִמּנִ ְכִתיב ,ָלָבן הּוא ,ְצמוֹ ַ&  ּגַ ּדִ

ל ֱאלֹ  ּצֵ ן־ים ֶאתִק ַוּיַ ּתֶ ָהָיה ִלי־ִמְקֵנה ֲאִביֶכם ַוּיִ מֹוִציא ׁשֶ
ל ְלעוֹ בָּ  יו ןבָ ָל  ׁשֶ ל ָממֹונוֹ  ּוַמֲחִזיר ִמּפִ ְוהּוא, ַיֲ&ֹקב ׁשֶ

לּוִמ  אֹוְמרוֹ    :ְוָנכֹון, ָהֱאֶמת־ּכָ
� 

יֵלִני ן עֹוד - ָנא ַהּצִ יר ְיַכּוֵ ל תוֹ עוּ ׁשְ ִר  ְלַהְזּכִ ַחת ַא ָה  .וׂשָ ֵ&  ׁשֶ
ׁש  ְוהּוא -  ָאִחי דִמיַּ  ע ֵיׁש  ַהִאם ,ָאִחיו ֶאת גרֹ ֲה ַל  ְמַבּקֵ ָרׁשָ

ֶזה -  וׂשָ ֵ�  דִמיַּ , ְועֹוד. ַיֲ&ֹקב ִלְפֵני ילוֹ ּפִ ׁשְ ַה ְל  יןּדִ בַּ  ְוֵיׁש  ?ּכָ
ְרָסםׁשֶ  פ1 ע ּמְ ֶרׁשַ יק טוֹ ִיּמ  ְולֹא ,ֶזה ֵמָ&ֹון ְלַבד ּבְ ִלְפֵני ַצּדִ
  :עׁשָ ָר 

� 

  
  

יעקב אבינו נולד בשנת ב'ק"ח, כשאביו יצחק היה בן 
, 15שנה. בשנת ב'קכ"ג, כשהיו יעקב ועשו בני  60

. באותו יום מכר עשו 175נפטר אברהם זקנם בגיל 
עקב את את הבכורה ליעקב. בשנת ב'קע"א, קיבל י

, ובאותו זמן נולדו 63הברכות מיצחק בהיותו בן 
לאה ורחל כתאומות. בשנה זו יצא יעקב מבית אביו, 

שנה בבית מדרשו של עבר, עד שנת  14ונטמן 
, 77ב'קפ"ה. באותה שנה יצא יעקב לחרן בהיותו בן 

  שנים בעבור רחל.  7ושם עבד 
� 

 תן רימהו לבן ונ, 84בשנת ב'קצ"ט, בהיות יעקב בגיל 
גם את רחל, ושתיהן נשא ולאחר שבוע  ,את לאהלו 

שנה. לאחר חתונתן, עבד  21היו באותה שעה בנות 
שנים בעבור רחל, ונשא גם את שתי השפחות  7עוד 

בלהה וזלפה, שהיו שתיהן בנות לבן מפילגש. כל 
שנים שעבד את לבן,  7ילדיו של יעקב נולדו באותן 

  ץ ישראל.  חוץ מבנו בנימין שנולד בדרכו לאר
� 

שנות העבודה של יעקב בשתי נשיו, עבד  14לאחר 
ב'ר"ה עד שהיה בן  –שנים בין השנים ב'קצ"ט  6עוד 

. בשנת ב'קצ"ט נולד יוסף לאחר שרחל היתה 97
. בשנת 91ויעקב בן  28שנים, והיתה אז בת  7עקרה 

ב'ר"ה ברח יעקב מלבן ובאותה שנה פגש את עשו. 
בסוכות, ועוד שנה לאחר מכן שהה שנה ומחצה 

  ומחצה בבית אל. 
� 

בשנת ב'ר"ו, הגיע יעקב לשכם ואז אירע מעשה 
וכשילדה את אסנת היתה  7דינה. היא היתה אז בת 

שנים. לאחר מעשה שכם בן חמור, נשא שמעון  8בת 
את דינה ונולד להם שאול בן כנענית, הוא זמרי בן 

  סלוא והוא שלומיאל בן צורישדי. 
� 

, ולאה נפטרה 36ת ב'ר"ז בהיותה בן רחל נפטרה בשנ
  בשנת ב'רט"ו. באותה עת נפטרה גם רבקה.  45בת 

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ
 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

  
  
  

ֵאַלת זֹאת": ייֵ ְח בַּ  נוּ ַרבֵּ  בַת כָּ ", ש�ּבֹ לְ לִ  דגֶ ּובֶ  לכֹ ֱא ֶל  םֶח לֶ  ִלי ְוָנַתן" ָאִבינוּ  ַיֲ�ֹקב תׁשַ ּקָ בַּ  ַ�ל יִקים ׁשְ ּדִ ֵ  ֵמֵאת ַהּצַ , םַהׁשּ
ֲאלוּ  לֹא ָבר ַרק ַהּמֹוָתרֹות ִיׁשְ ְלַבד יִח ֵר כְ ֶה ַה  ַהּדָ ר יִא ׁשֶ , ּבִ ְלָ�ָדיו ָאָדםלָ  לוֹ  ֶאְפׁשָ   ". ּבִ

�  
ִמּדַ  ׁש "ִאי זֹוןֲח ַה  ָהָיה דֹולגָּ  קּות תּבְ ּפְ מ�  ַהִהְסּתַ ַ�ם. ָ�טּבְ יַ�  ּפַ יַר  ֶהָחִסיד ִהּגִ ה ּבִ ֶ�ָ�ַסק, ריֶמ וִ ׁשְ  ֹמש ִמְסַח ְמַ�ט  ׁשֶ  רּבְ
ָנה ָחָדׁש  ּכֹוַבע ׁש "ִאי זֹוןֲח לַ  ְוֵהִביא, יםִע בָ וֹ כּ  ַמּתָ יט, ַהּכֹוַבע ֶאת ׁש "ִאי זֹוןֲח ַה  ָנַטל. ּבְ יחוֹ  ְמַ�ט וָ�ָלי ִהּבִ  ַ�ל ְוִהּנִ

ְלָחן � ן רְלַאַח . ַהׁשּ ׁשָ  ַהּכֹוַבע ֶאת ֵהִסיר ִמּכֵ ּלוֹ  ןַהּיָ ָהָיה ׁשֶ ְרׁשּותוֹ  ׁשֶ ָבר ּבִ ִרים ּכְ ֶ�ׂשְ ָנה ּכְ יט, ׁשָ ל ָ�ָליו ִהּבִ ָדִדים ִמּכָ  ַהּצְ
ֵדי ן רּוְלַאַח , בוֹ ַמּצָ  ֶאת ֶלֱאֹמד ּכְ יחוֹ  ָחַזר ִמּכֵ ָנה ָאז. רֹאׁשוֹ  ַ�ל ְוִהּנִ יַר לְ  ּפָ ִביל: "ְוָתַמּה  הש�ֶ מֹ  ּבִ ׁשְ ִמי"? ָמה ּבִ  ּכְ

אֹוֵמר ן ַהּכֹוַבע ֲ�ַדִין ,ׁשֶ ׁשָ ה ָראּוי ַהּיָ ן ִאם, יפוֹ לִ ֲח ַה ְל  ךְ ֶר צֹ  ְוֵאין ַלֲחִביׁשָ גֶ  ֶזה ֲהֵרי ּכֵ  ֶאת ֹוֵתןנּ לַ  ִזירֱח ְוֶה , רֹותָת וֹ מ רֶד ּבְ
נּות. ּכֹוָבעוֹ  ּמְ ִהְזּדַ א ַאַחת ּבְ ּטֵ י ְלַתְלִמידוֹ  ׁש "ִאי זֹוןֲח ַה  ִהְתּבַ ל: "ְוָאַמר הּוְרִביץ ַאְבָרָהם ַרּבִ ין ַהֶהְבּדֵ ַ ַה  ַהּכֹוַבע ּבֵ  יִת בָּ ׁשּ

י ּלִ ל ַלּכֹוַבע ׁשֶ ה, ֹחל יֹום ׁשֶ ּזֶ ים ןבֶּ  ׁשֶ ִ�לֹש ָנה ׁשְ ל ׁשָ ת ְוׁשֶ ּבָ ִרים ןבֶּ  'ַרק' הּוא ׁשַ ָנה ֶ�ׂשְ י. "ׁשָ ר ֶזה ַאְבָרָהם ַרּבִ  ִסּפֵ
ַ�ם ֶאָחד יכִּ , ּפַ י וֹ בּ ַר  הָא ָר , ׁש "ִאי זֹוןֲח ַה  וֹ בּ ַר  לצֶ ֵא  יוָר וּ ּק בּ ִמ  ּבְ יט הּוא ּכִ ָ ְממ�  ַמּבִ ַרְגָליו כֹותׁשּ י ְוֵהִבין, ּבְ ֵמ  ּכִ  הּוא ּהַ ּתָ

ּלֹוֵבׁש  ַ�ל ָבר יֹותלוּ בְּ  תאוֹ ָל יּפִ נְ ַא  ְלַרְגָליו הּוא ׁשֶ ּכְ ּמּוׁש  ֵמרֹב וּ לּ בַּ ְת ִה  ׁשֶ ֶהם ְוַנֲ�ׂשוּ  ׁשִ ָנה. ָקִביםנְ  ּבָ  זֹוןֲח ַה  ֵאָליו ּפָ
ֶדֶרךְ  לוֹ  ְוָאַמר ׁש "ִאי בֹודוֹ  ְלִפי ְוֵאינוֹ  ָזֵקן, ּה ַא : "תחוּ ַצ  ּבְ  'ָזאְקן' ִנְקָראֹות תאוֹ לָ יּפִ נְ ַא ָה  ןכֵּ ׁשֶ , ָלׁשֹון ַ�ל נֹוֵפל ָלׁשֹון", ּכְ
ַנז ׁשֹוןלְ בִּ  ּכְ ר .ַאׁשְ י ִסּפֵ מּוֵאל ַרּבִ ִוי ׁשְ י, רנֶ זְ ווֹ  ַהּלֵ ִטיָרתוֹ  רַאַח ְל  ּכִ ל ּפְ אוּ , ׁש "ִאי זֹוןֲח ַה  ׁשֶ ה ּבָ ָ�לֹש אֹוִנים ׁשְ  ּגְ

ְחּתוֹ  ּפַ ׁשְ י ָאִחיו, ִמּמִ יסֹו , ָקֶרִליץ ֵמִאיר ַרּבִ יּגִ מּוֵאל ַרּבִ י ,ןַמ ינִ יְ ֵר גְּ  ׁשְ י ֵמִאירל ׁשֶ  נוֹ ָת ֲח ֲחַתן  ןַפיְ  ְראּוֵבן ְוַרּבִ  ׁשוּ ּוִבְק , ַרּבִ
ָ ר� יְ  ֶאתְלָפָניו  רּדֵ ְלַס  ל תוֹ ׁשּ ה. ׁש "ִאי זֹוןֲח ַה  ׁשֶ ִחּלָ י ָ�ַמד ּתְ  ס"ׁשַ  ֲאִפּלוּ  ָהָיה לֹא ׁש "ִאי זֹוןֲח ַה  ְלָאִחי: "ְוָאַמר ֵמִאיר ַרּבִ
ֶ ִמ  ל ָלַמד ְוהּוא, וֹ לּ ׁשּ ַ  ָיָמיו ּכָ ׁשּ י ס"ּבַ ּלִ פּוס ׁשֶ ה ִמּדְ יָון. ַוְרׁשָ ַתב ּוִמּכֵ ּכָ ים םׁשָ  ׁשֶ יֹון ַ�ל ְיָקִרים ִחּדּוׁשִ ּלָ ׁש , ַהּגִ  ִניֲא  ְמַבּקֵ

ַ  ֶאת ֲחָזָרה ס"ַהׁשּ ן רְלַאַח ". ּבַ ְררוּ  ִמּכֵ יָרתוֹ  אֹודֹות ּבֵ י, ּדִ מּוֵאל ְוַרּבִ ם ,ָאַמר ןיַמ נִ יְ ֵר גְּ  ׁשְ ּגַ יָרה ׁשֶ  ָהְיָתה לֹא ַהּדִ
ַבֲ�לּותוֹ  ן ָה , ּבְ ּכֵ ר היָ ׁשֶ ִאיל יָרהִד בְּ  ּדָ ִהׁשְ ן רְלַאַח . ֵמָאֶמִריָקה ָיָקר ְיהּוִדי לוֹ  ׁשֶ י ֶנֱ�ַמד ִמּכֵ לַּ  ְוָאַמר ְראּוֵבן ַרּבִ  זֹוןֲח ׁשֶ

מוֹ  ָראּוי ְמָקֵרר ֲאִפּלוּ  ָהָיה לֹא ׁש "ִאי ֵאין ןְוָיׁשָ  ָקָטן ְמָקֵרר ַרק, ִלׁשְ ֵרר. ׁשִֹוי ׁשּום לוֹ  ׁשֶ י, ִהְתּבָ ל ּכִ ָ ְיר� 'ַה  ּכָ  'הׁשּ
הֹוִתיר א ֵאיָנּה , ׁש "ִאי זֹוןֲח ַה  ׁשֶ הוּ  ָקָטן ִמְגָרׁש  ֶאּלָ יׁשֶ ּמִ ַתב ׁשֶ ּה  ָהָיה לֹא ַאךְ , מוֹ ׁשְ  ַ�ל ּכָ ֵדי ּבָ   . הּקָ ֲחל�  ּכְ

�  
י ל ּדֹב ִמיָכֵאל ַרּבִ יַבת רֹאׁש  ַוְיְסַמְנּדֶ ְלִמיָדיו ּתֹוֵבַ�  היָ ָה , אָר ְט יְ נַ  ְיׁשִ ק ִמּתַ ּפֵ ֵני ַ�ל ְוֵהִעיד ָ�טּמ� בַּ  ְלִהְסּתַ  רוֹ ּדוֹ  ּבְ

ַ�ת ׁשְ ּבִ יבֹותיְ בַּ  םָד וּ ּמ לִ  ׁשֶ יבְּ  םייִ רוּ ׁשְ  ָהיוּ  ׁשִ אוּ  ְולֹא ַצַ�ר ַחּיֵ ים ּבָ יָבה' ְנְטֵרסק� בְּ . ְלִפיֶהם ַמֲ�ַדּנִ ּוב'  ַהְיׁשִ ׁשּ ַתבְוַהּיִ ּכָ  ,ׁשֶ
ר הּוא י ַ�ל ְמַסּפֵ ה  ַרּבִ ַ�ל טיְ לוֹ ּפְ  לבְ יְ ַפ ִחְזִקּיָ ים־ןבֶּ  ָחֵבר ּוֵטיִלּק " ּבַ ֵהִעיד", ַחּיִ י ְצמוֹ ַ�  ַ�ל ׁשֶ  ּתֹוָרה ִלְלֹמד אוֹ בוֹ בְּ  ּכִ
ךְ  לוֹ  ָהְיָתה לֹא, רֵפ וֹ ס ם"ַת ַהֲח  ָרןָמ  ִלְפֵני ֶמׁשֶ קּוָפה ּבְ ה ּתְ ּכָ ה ֲאר� ב ִמּטָ ּכַ ף ַ�ל ןָיׁשֵ  היָ ָה וְ , ָ�ֶליָה  ִלׁשְ ל ּדַ  .ֵ�ץ ׁשֶ

ה תוֹ גָּ לְ ִמ  ּלָ יָקה ַהּדַ ֹחר ֶחםלֶ לְ  ַרק לוֹ  ִהְסּפִ ת ָאַכל אֹותוֹ  ׁשָ ּבָ ַ תׁשַ לְ  ִמׁשּ דֹוָלה ַאֲהָבתוֹ  ַאף־ַ�ל ְוזֹאת, ּבָ  ם"ַת ַהֲח  לׁשֶ  ַהּגְ
ַ�ם. ְלַתְלִמיָדיו רֵפ וֹ ס הֹוְצ  ָהְרָוָחה ָהְיָתה, ּפַ יָבה אֹותּבְ ים, ַהְיׁשִ ּנִ יָבה חִמְטבַּ  ַ�ל ְוַהְממ�  חּוִריםבַּ ַל  קלֵּ ְלַח  ֵהֵחּלוּ  ַהְיׁשִ

ּפּוִזים ִמיץ ֲארּוַחת ּתַ קּוָפה ַאֲחֵרי. ּבֶֹקרַה  ּבַ י ָחׁש  ָרהצָ ְק  ּתְ י, ּדֹב ִמיָכֵאל ַרּבִ ֵבית ַהּתֹוָרה ּכַֹח  ֱחַלׁש נֶ  ּכִ ְדָרׁש  ּבְ , ַהּמִ
ַ�ד ְלַאַחר ַסק לֹא ָאז ׁשֶ ךְ  ַהּתֹוָרה קֹולּבֹו  ּפָ ֶמׁשֶ ל ּבְ עֹות ּכָ א. ַהְיָמָמה ׁשְ ּטֵ ְך ָהַרב ְוָאַמר,  ִהְתּבַ יַ�ל ּכָ ה ְלַדְעּתוֹ  ּכִ ּבָ  ַהּסִ

ֵני ִהיא ֵהֵחּלוּ  ִמּפְ ים קלֵּ ְלַח  ׁשֶ יר, יָבהַהְיׁשִ  יְלַבחּוֵר  ַמֲ�ַדּנִ ְלִמי ל"ֲחזַ  רַמֲאַמ  ֶאת ְוִהְזּכִ ְירּוׁשַ ָאָדם 'ַ�ד ּבַ ל ׁשֶ ּלֵ  ִמְתּפַ
ֵנס ּכָ ּיִ ל, ּגּופוֹ  ְלתֹוךְ  ּתֹוָרה ׁשֶ ּלֵ ּלֹא ִיְתּפַ ְנסוּ  ׁשֶ ים ִיּכָ ם, ּגּופֹו' ְלתֹוךְ  ַמֲ�ַדּנִ ְ ִמ : "ְוִסּיֵ ּפּוִזים ִמיץ תיַּ ִת ׁשּ ֵדִלים לֹא ּתַ  ִלְהיֹות ּגְ

ְלִמיֵדי ָבָריו ".ֲחָכִמים ּתַ יעוּ  ּכֹה ּדְ ּפִ חּוִרים ַ�ל ִהׁשְ ֲאִפּלוּ  ַ�ד, ַהּבַ ֶ  הַמ  ׁשֶ ֵ�יֵניֶהם ִנְרֶאה ָהָיה לכֹ ֲא ֶל  ָלֶהם וּ נְת נָּ ׁשּ  ּבְ
מ ָבר הּוַמ . רֹותָת וֹ ּכְ ֲארּוַחת ָאְכלוּ  ּכְ ן םֶח לֶ ? ּבֶֹקר ּבַ לוּ  ָיׁשָ ּבְ ּקִ יַר  ׁשֶ ׁשִ ֶ  הַמ  םיִ ּכְ ר ּלֹאׁשּ  ֶמןׁשֶ בְּ  לבָּ ט� ְמ , קוּ ׁשּ בַּ  ִנְמּכַ

לוּ  ּבְ ּקִ ָלה ׁשֶ ְמׁשָ ַ�ם ְוַרק, ֵמַהּמֶ ֹחֶדׁש  ּפַ לוּ  ּבְ ת. ֶחְמָאה ִקּבְ ּדַ לוּ , ָהֶ�ֶרב ִלְס�� בּוַ�  ַמִיםֲ� ּפַ  ַרק ִקּבְ ׁשָ , יםיִּ ִר ׂשָ בְּ  ַמֲאָכִלים ּבְ
ִאּלוּ  ָחׁשוּ  ְוָהאֹוְכִלים ים ּכְ  ךְ כָ בְּ  ַ�ְוָלה ֵהם עֹוׂשִ

ֵהם יםַמֲ�ַד  אֹוְכִלים ׁשֶ ר. ֵאּלוּ כָּ  ּנִ ֲאׁשֶ  ִהְתאֹוֵנן ּכַ
ַ�ם ְלָפָניו ית ַ�ל הנֶּ ְממ� ַה  ּפַ יל ּבֵ ְבׁשִ ֵאין ַהּתַ  לוֹ  ׁשֶ

 ַמּה ּתָ , ֶ�ֶרב ַלֲארּוַחת לכֹ ֱא ֶל  חּוִריםבַּ ַל  ֵתתּלָ  הַמ 
ָפָניו ַאל ּבְ  ֵהִביאוּ  ִדיםֲאָח  ָיִמים ִלְפֵני ֲהלֹא: "ְוׁשָ
ק ְלָכאן דֹול ׂשַ ל ּגָ ל"? ֹאֶרז ׁשֶ : ְוָאַמר ָהִאיׁש  ִהְתַנּצֵ

ל חּוִריםבַּ ַל  ָלֵתת ֲאִני לוֹ ָיכ ְוִכי" , זֶר ְואֹ  זֶר אֹ  יֹום ּכָ
יט"? ֹאֶרז ְוׁשּוב ? לֹא ַמּדּוַ�  ְוִכי: "ְוָאַמר ָהַרב ּבוֹ  ִהּבִ

יָבהיְ בַּ  רחוּ בָּ  יטּלְ  הַמ  לוֹ  ֵאין ׁשִ ְדָבִרים ַהּבִ , ֵאּלוּ כָּ  ּבִ
ֵדי ֶלֱאֹכל ָצִריךְ  הּוא יּ  תְמנָ  ַ�ל ַ� ּבֹ ׂשְ לִ  ּכְ  לכַ וּ ׁשֶ

ׁש  לוֹ  ְוֵאין, ּתֹוָרה ִלְלֹמד ֲ�נּוִגים ְלַבּקֵ   ".ּתַ
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יתוֹ  לֶא  ל ּבֵ י ׁשֶ יעוּ  רֶמ ְט ּסַ ִמ  יֹוֵאל ַרּבִ  יֵ� וֹ ׁש  ִהּגִ
ִדים ַמְנִהיִגים, עֹוָלם ֵר  ִנְכּבָ ָלה יְוׂשָ  ְלַצד, ֶמְמׁשָ
ִנים ְרָסִמים ּוְגאֹוִנים ַרּבָ ִית. ְמפ�  ליכִ ֵמָה  רצַ  ָהָיה ַהּבַ
י אּוָלם, יֹום־ַהּיֹום ייֵּ ְלַח  ֲאִפּלוּ  ֹמַ�  ֵמֵאן ָהַרּבִ  ִלׁשְ

יו ַצתֲ� לַ  ׁשָ ּמְ יל ַהּצֶֹרךְ  ַ�ל ְמׁשַ ִית ֶאת ְלַהְגּדִ , ַהּבַ
ר ְמהוּ  ְוַכֲאׁשֶ ָפָניו ּתָ יַצד ּבְ ר ּכֵ ִית ְלַהְנִהיג ֶאְפׁשָ  ִמּבַ

נּות ַצר ּכֹה דֹוָלה ּכֹה ַרּבָ ר, ּגְ  ָה יֶת רוֹ ֵא ּפְ  ֲאׁשֶ
ֲ�ִפים יִפים ִמְסּתַ  ָהָיה לֹא, עֹוָלם ְזרֹועֹות ּוַמּקִ

ִאּלוּ  ללָ כְּ  ָאְזנוֹ  הַמּטֶ  ִרים ֵאָליו לֹא ּכְ ַנת. ְמַדּבְ ׁשְ  ּבִ
ר, ב"תשי ֲאׁשֶ  ֶאָחד ִנְכַנס, ןּפֶ ְר וֶ ְט נְ ַא  ִעירָל  ָנַסע ּכַ

ִליל ּוְבָידוֹ  ְלַחְדרוֹ  יובָ ָר קֹ ּמְ ִמ  ל ּגָ ד ׁשֶ י ּבַ . ֶמׁשִ
ּתִ " נוּ  זֹאת יָרַכׁשְ ַדְרּכֵ ֵ�ת, ּבְ ָ�ַבְרנוּ  ּבָ ָפִריז ׁשֶ ר", ּבְ י, "ָהִאיׁש  ִסּפֵ נוּ  רּפֹ ְת לִ  ּוְבַדְעּתִ י־ַ�ל ָחָדׁש  דגֶ בֶּ  ְלַרּבֵ ". ֹוָתיוִמדּ  ּפִ

ַמּה  י ּתָ ַאל ָהַרּבִ ִביל: "ְוׁשָ ׁשְ ד ֶאת ִלְקנֹות ָ�ֶליךָ  ָהָיה ָמה ּבִ יםבּ ְל ַמ  ִלי ׁש יֶ  ַוֲהֵרי? ַהּבַ  ֲאָבל: "הְוַנֲ�נָ ", ירְלַמְכבִּ  ּוׁשִ
ד ֶאת ָמָצאִתי ה ַהּבַ ְמִחיר ַהּזֶ י, ְמֹאד מּוָזל ּבִ ְמּתִ ּלַ ִרים ָ�ָליו ׁשִ ְלַבד דֹוָלִרים ֶ�ׂשְ י ִהְתַמְרֵמר". ּבִ ֲאָבל : "ְוָאַמר ָהַרּבִ

ה ּמָ רּוֵתנוּ  ָהָיה ְיהּוִדים ּכַ ֶאְפׁשָ ְסכּום ֶזה ְלַהֲחיֹות ּבְ   ". ּבִ
    

ךְ " ה ָאַמְרּתָ ֵהיֵטב ֵאיִטיב ִעּמָ י ָחׁש  ָהֵ�ת לְוָכ  ה"ּבָ ּקָ ַל  הֹוָדָיה ָמֵלא ָהָאָדם ִאם -  "ְוַאּתָ ר, טֹוָבה רֹב ָ�ָליו ַמְרִעיף 'ה ּכִ ָא  ְוַכֲאׁשֶ   , טֹובּבְ  עֹוֶנה בוֹ ַמּצָ  ַ�ל הּוא לִנׁשְ
ּבָ ַה  לוֹ  אֹוֵמר ֲאַזי ה" ה"ּקָ ה ִאם", ֵהיֵטב ָאַמְרּתָ  ְוַאּתָ ּטֹוב אֹוֵמר ַאּתָ יַ�  -" ךְ ּמָ ִע  ֵאיִטיב" ֲאַזי, ךָ ְל  ׁשֶ ּפִ    (רבי יחזקאל מקוזמיר)! ְפַלִיםּכִ  ֵכֶפלּבְ  טֹוָבה ְלךָ  ַאׁשְ

  
א ֶאָחד ליּכִ ׂשְ ַמ  ַ�ם ּבָ יְל  ּפַ  תוֹ ָל ֵא ׁשְ וּ  ָחִריף ילזִ יְ ַא  ַרּבִ
ַיֲ�ֹקב: "ֲחַז"ל ָאְמרּו ִפיוּבְ  ּלְ ים ָהיוּ  ָאִבינוּ  ׁשֶ ִ ׁשּ  ִרּבֹוא ׁשִ

ָלִבים ְמרוּ  ּכְ ָ ׁשּ ַלח םֵמֶה ָהַרב  צֹאנוֹ  ֶאת ׁשֶ ִמְנָחה  ׁשָ
יַצד ֲאִני ּהַ ֵמ ָת ְו , וׂשָ ְלֵ�  ָידוֹ  ָ�ָלה ּכֵ ל ּבְ  ְלַהֲחִזיק ַיֲ�ֹקב ׁשֶ

דֹול ּכֹה ַמֲחֶנה ל ּגָ ָלִבים ׁשֶ  ֲאִכיָלםְלַה  ִהְצִליַח  ְוֵכיַצד? ּכְ
קֹוָתם י ּבוֹ  ֵהִציץ"? ּוְלַהׁשְ ֵאין ְוָרָאה ילזִ יְ ַא  ַרּבִ ּוָ  ׁשֶ  ָנתוֹ ּכַ

א ְבֵרי ַ�ל גֵל גְ ַל ְל  ֶאּלָ אי: "וֹ ּת ְל ּוַ ִא ּכְ  לוֹ  ְוָ�ָנה ל"ֲחזַ  ּדִ  ַוּדַ
ְבֵרי ְלָך  ְידּוִעים ִמְצַרִים ל"ֲחזַ  ּדִ ּבְ ִ ׁשִ ּו ְלדיָ  ׁשֶ  ִרּבֹוא םיׁשּ

ָכֵרס ֶאָחד, ְו  ה ָנהּוָ ַהּכַ ּבְ ָהָיה נוּ ַרּבֵ  ְלֹמש5ֶ ֶנֶגד לקוּ ׁשָ  ׁשֶ  ּכְ
ִ ׁשִ  ן ִאם. ִרּבֹוא יםׁשּ ם, ֵאפֹוא ּכֵ ֶלב ָהָיהָאִבינּו  ְלַיֲ�ֹקב ּגַ  ּכֶ

דֹול מֹוָך  ּגָ ָה  ,ּכָ ֶנֶגד לקוּ ׁשָ  ָיהׁשֶ ים ּכְ ִ ׁשּ ָלִבים אוֹ בּ ִר  ׁשִ   "...ּכְ

  

  

  
ַמּסֶ  ֶרד ל"ֲחזַ  ָאְמרוּ  ִחיםָס ּפְ  תֶכ ּבְ יֵמי 'ּפֶ , ָהָיה' ָנהֲ�  ּבִ

ָפ  ּוָבאּמ ּכַ  ֵתנוּ ּבְ ר ֲ�ָנה הּוא" ָרׁשָ ִמם־ֶאת ָמָצא ֲאׁשֶ  ַהּיֵ
ר ְדּבָ ּמִ ַהְרׁשָ ". ּבַ , ינִ קוּ זְ ִח ַה  תיַ ׁשְ ק3  ֶאת ֵמִביא א"ַהּמַ

ֲהֵרי ָבר ׁשֶ יֵמי ּכְ ֵרדֹות ָהיוּ  ִיְצָחק ּבִ ִמְדָר  ּוָבאּמ ּכַ , ּפְ  ׁש ּבְ
ָהיוּ ה ַרּבָ  ל יוָת דוֹ ֵר ּפְ  ֶזֶבל אֹוְמִרים 'ׁשֶ  ְולֹא ִיְצָחק ׁשֶ

ְסּפוֹ  ל ּוְזָהבוֹ  ּכַ ּמְ  ְוֵיׁש ? ַיֲ�ֹקב' ׁשֶ ְרָסה ִציםְר ָת ׁשֶ ַהּגִ  ׁשֶ
כֹוָנה ִדְבֵרי ַהּנְ ְדָרׁש  ּבְ ל יוָת מוֹ ֲה ּבַ  'ֶזֶבל ִהיא ַהּמִ  ׁשֶ
ל םָת ָס ְר גִּ  ְוָכְך , יו'ָת דוֹ ֵר 'ּפְ  ְולֹא ִיְצָחק' ֲ�ֵלי ׁשֶ  ּבַ

ַמּסֶ  ַהּתֹוָספֹות  ִציםְר ָת ְמ . ֲאֵחִרים ְמִציָ�א אָב ּבָ  תֶכ ּבְ
ֶרד ַהּפֶ ָבר ׁשֶ ת ִנְבָרא ּכְ ׁשֶ ׁשֵ ה ְיֵמי ּבְ ֲ�ׂשֶ א, ַהּמַ  ֶאּלָ

ּבִ  ר ָמָצא ָנהֲ�  יֹותְה ׁשֶ ְדּבָ ּמִ ֶרְך  ֶאת ּבַ , אֹוָתם ְלהֹוִליד ַהּדֶ
ֶזה סּולְפ ּבִ  נֹוַלד ַ�ְצמוֹ  הּוא ַאף ןּכֵ ׁשֶ   ֶזה ֶרדּפֶ . ּכָ

ּנֹוַלד ִאּסּור ׁשֶ ְדָרׁש  ּוָבאּמ ּכַ  ְלהֹוִליד לוֹ ָיכ ֵאינוֹ  ּבְ ּמִ , ּבַ
אֹון איַה  בְוַר  ַתב ּגָ ֵכן ּכָ ּלָ ֶרד ִנְקָרא ׁשֶ , דִנְפָר  ׁשֹוןִמּלְ  ּפֶ

הּוא עֹוָלמוֹ  ָיִחיד ׁשֶ אן, דֹותָל ְו  לוֹ  ְוֵאין ּבָ ּטּוי ּוִמּכָ  ַהּבִ
ֶרד אוֹ  זּוג" ָבר" ּפֶ ּכְ ר ׁשֶ ְזּכָ מֹוֵר  מ3   .  ִכיםְנבוּ  הּבְ

  

ַחץ   לב, ח)( ַוּיַ�

ַטַ�ם ֵרׁש  ְזָלאַא  ּבְ ת תוֹ ָר וּ צּ ׁשֶ  ּגֵ ֶקׁשֶ  ְלִדְבֵרי זּמֵ ְלַר , ּכְ
אּור  ֲ�ֹקבִמְדַרׁש ַהּבֵ ּיַ ָניו ֶאת ֶהֱ�ִמיד ׁשֶ ֶקׁשֶ  ּבָ בת ְו ּכְ  ָיׁשַ

ה עַצ ְמ ֶא ּבָ  ְתִפּלָ ּבָ ַה  ִלְפֵני ּבִ ַבת םגַּ . ה"ּקָ י ּתֵ ְנּתִ  ָקֹט�

ַא  ֵרׁש  ְזָלאּבְ ת ל"ֲחזַ  ְלִדְבֵרי זּמֵ ְלַר , ּגֵ ּבָ ׁשַ  ַאל 'ְלעֹוָלם, ּבְ
ָנה קֹוםְמ ּבִ  ָאָדם ַיֲ�ֹמד ים לֹוַמר ַסּכָ עֹוׂשִ , ֵנס לוֹ  ׁשֶ
א ּמָ ים ֵאין ׁשֶ ים ְוִאם, לוֹ  עֹוׂשִ  לוֹ  יםּכִ נַ ְמ  עֹוׂשִ

ֱאַמר, יוָת וֹ יּ כ3 זְ ִמ  ּנֶ יָקטֹ  ׁשֶ  ְוָלֵכן. ַהֲחָסִדים' לִמּכֹ  ְנּתִ
ְטָ�ם ַא  מ3 ֵרׁש  ְזָלאּבְ ִריְך , ְוִסּלּוק ִהּלּוְך  ׁשֹוןְל , ּגֵ ּצָ  ׁשֶ
ָנהן ַה ִמ  ְצמוֹ ַ�  קּלֵ ּוְלַס  ָלֶלֶכת ָהָאָדם ּכָ   (תפוחי חיים) .ּסַ

�  

ים ר ַהְיָלִד�   לג, ה)( ַוּיֹאַמ�

י ּתֵ בֹות ׁשְ ַטַ�  ַהּתֵ דֹול ףָזֵק  םּבְ ֵני, ּגָ ֵ�  ִמּפְ ַמּה  וׂשָ ׁשֶ  ַ�ל ּתָ
ַלְחּתָ  ַמּדּוַ�  ַיֲ�ֹקב יֶּ  ִלי לֹוַמר ׁשָ , רמוֹ ֲח ַו  ׁשֹור ָך ְל  ׁש ׁשֶ

ְפָחה דֶב ְוֶ�  צֹאן ִנים ְוַ�ל, ְוׁשִ ֵהם ַהּבָ ר ׁשֶ  לֹא ָהִעּקָ
ה ִמי" וׂשָ ֵ�  לוֹ ָא ׁשְ  ְוָלֵכן ?ָמהוּ אְמ ִלי  ָאַמְרּתָ  ? "ְך ָל  ֵאּלֶ

ּתֹוֵמ  יבּלְ  הַמ  ָיַדע ְולֹא ְמַ�ט ַיֲ�ֹקב םִהׁשְ  ַ�ל לוֹ  ָהׁשִ
ְך  ים ְוָאַמר ָחַזר ְוָלֵכן, ּכָ ִנּגּון ַהְיָלִד� ֵדי ּבְ  ְלַהֲאִריְך  ּכְ

ַמן ּזְ ב ּוֵביְנַתִים, ּבַ א ְלָך  ָ�ִניִתי לֹא': ְוָ�ָנה ָחׁשַ  ַ�ל ֶאּלָ
ָבִרים ר ַהּדְ אוּ  ֲאׁשֶ ֶדֶרְך  יַל ֵא  ּבָ ַבע ּבְ ֶהם, ַהּטֶ יָיגַ  ּבָ  ְעּתִ
ִנים אּוָלם, ּוָמָצאִתי ַנת ַהּבָ ם ַמּתְ ּבָ ֵמַה  ִלי ֵהם ִחּנָ  ה"ּקָ

י לֹא ְוָלֵכן   (רבי שמואל די אוזידא). 'ֲ�ֵליֶהם ְלָך  הֹוַדְעּתִ
�  

ם ּו ֲאחֹוָתֽ א� ר ִטּמְ � יר ֲאׁשֶ ּזּו ָהִ!  ֹב�   לד, כז)( ַוּיָ

יר א ָהִ!  ֶאְתַנְחּתָ ְזזוּ , ּבְ ֵדי ִעירָה  ֶאת ּבָ  ֲאֵחִרים רְלַהְזִהי ּכְ
ּלֹא ן ַיֲ�ׂשוּ  ׁשֶ ְנִתיַנת ְוהּוא, ּכֵ הּבִ ַל  ַטַ�ם ּכִ   (בחגוי הסלע). ּזָ
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