
 

 

  
  
  
  
  
  
  

  
  

דֹות � ִניִנים � ִסּפּוִרים ְוַאּגָ ָראֹות ּפְ  �ַוֲהִליכֹות  ִמּדֹות � ּוַפְרּפְ

  208 'גיליון מס
  4שנה 

  

  
ַ�ם יַר  ָההׁשָ , ַאַחת ּפַ ַכי ּבִ ְדבֹוְרָנא ָמְרּדְ ה ּוְבֵליל, טיגֶ ִס  ִעירבָּ  ִמּנַ ָ ר ֲחִמׁשּ  ָ�ׂשָ

ֲחצֹות טבָ ׁשְ בִּ  ְיָלה ּכַ ֵבית יםבִּ ַר  ֵנרֹות ִהְדִליק ,ַהּלַ ְדָרׁש ־ּבְ תֹוךְ . ַהּמִ ךְ  ּבְ  ִנְכַנס ּכָ
ְלִמיד א, ִלְלֹמד םָחכָ ־ּתַ ּלֵ י־ֶאת ִלְראֹות ְוִהְתּפַ ם־ַ�ל עֹוֵמד ָהַרּבִ ּלָ  ֶאת יִטיבּוֵמ  ס)
רֹות ה ֲאִני יֹוֵדַ� . "ַהּנֵ ַאּתָ ֵמ  ׁשֶ י לוֹ  ָאַמר", ילַ ָ�  ּהַ ּתָ ה יֹוֵדַ�  אּוָלם, "ָהַרּבִ אי ַאּתָ ַוּדַ  ּבְ

ְבֵרי ֶאת ָנה ּדִ ׁשְ ּלֹא, ַהּמִ ָרֵאל טֹוִבים ָיִמים ָהיוּ  ׁשֶ ה ְלִיׂשְ ָ ֲחִמׁשּ ר ּכַ  םּוְכיוֹ  ָאבבְּ  ָ�ׂשָ
ּפּוִרים ם, ַהּכִ יֹום ּוְכׁשֵ ּבְ ּפּוִרים ׁשֶ ךְ , ֵנרֹות ְלַהְדִליק ָנהּוג ַהּכִ ם ּכָ ה ּגַ ָ ֲחִמׁשּ ר ּבַ . ָ�ׂשָ

ָאֵלִני ְוִאם ׁשְ ָנה ֵריֲה , ּתִ ׁשְ ה עֹוֶסֶקת ַהּמִ ָ ֲחִמׁשּ ר ּבַ יר, טבָ ׁשְ בִּ  ְולֹא ָאבבְּ  ָ�ׂשָ  ַאְזּכִ
ְבֵרי ֶאת ךָ לְ  ָמָרא ּדִ ר, ַהּגְ ֶאְפׁשָ ה ִקיׁש ְלָה  ׁשֶ ָ ר ֲחִמׁשּ ֵרי ָ�ׂשָ ִתׁשְ ה ּבְ ָ ר ַלֲחִמׁשּ  ָ�ׂשָ

ִניָסן ן־ְוִאם, ּבְ ר ּכֵ ם ֶאְפׁשָ ה ִקיׁש ְלָה  ּגַ ָ ר ֲחִמׁשּ ה טבָ ׁשְ בִּ  ָ�ׂשָ ָ ר ַלֲחִמׁשּ ָאב ָ�ׂשָ   "...ּבְ
�  

ל ֵמֲחִסיָדיו דָח ֶא  ים יֵר ְמ ִא "ָה  ׁשֶ יְז'ִניץ" ַחּיִ ִנים ּוךְ שׂ ֲח  ָהָיה ִמּוִ  ּבוֹ  ַמְפִציר היָ ָה וְ , ּבָ
יַ�  ַרּבֹות ּפִ ׁשְ ּיַ ֵרךְ  וָ�ָלי ׁשֶ ל ֶזַרעבְּ  ְלִהְתּבָ  לוּ ִנְנֲ�  ַמִיםׁשָ  ֵריֲ� ׁשַ  אּוָלם, ָמאיָּ ַק ־ׁשֶ
ָפָניו ַ�ם. ּבְ ר, ַאַחת ּפַ י ֶנְעּתַ תוֹ  ָהַרּבִ ׁשָ ה ילַ ֵא  ָנא ּבֹוא: "ְוָאַמר ְלַבּקָ ָ ֲחִמׁשּ ר ּבַ  ָ�ׂשָ

רֹות ְלךָ ־ןְוֶאּתֶ , טבָ ׁשְ בִּ  ַמר". ּפֵ ָבר־ֶאת ָהַאְבֵרךְ  ׁשָ ט ּוָבא, ַהּדָ ֵדי טבָ ׁשְ בִּ  וּ "ּבְ  ּכְ
ֵרךְ  י ְלִהְתּבָ י ִמּפִ אֹוָתּה  ְוָאְמָנם, ָהַרּבִ ָנה ּבְ   . ְלֵנס ִהייְ וַ , ֶטןבֶ ־יִר ְפ לִ  ָהִאיׁש  ָזָכה ׁשָ

�  

ט ֵ�ת, ה"תשכ טבָ ׁשְ בִּ  וּ "ּבְ ַה  ּבְ ַפע"ׁשֶ ֶ ים ׁשּ ְנז" ַחּיִ ביָ , ְנּבּוְרגזֶ ְקלֹויְ ־ִמּצַ ׁש)  ׁשֵ  ְלָחנוֹ ּבְ
ה יֹום ְלֶרֶגל ֲחִסיָדיו־ִעם ֵ�דוַ ְוִהְת  ָ ר ֲחִמׁשּ א, ָלִאיָלנֹות ָ�ׂשָ ּטֵ  צּוַרת ַ�ל ִהְתּבַ

דֹורֹות ִכיָלהֲא ָה  ת ֶהָ�ָבר ּבְ ּמַ ר ְוָכךְ , ַהּנֹוְכִחי ַהּדֹור ְל�)  ֵ�תבְּ , ְזכּוַרִני: "ִסּפֵ
ָהִייִתי בֵ  ָקָטן ֶיֶלד ׁשֶ י ֵהִביָאה, יַר הוֹ  יתּבְ ַ�ם ִאּמִ ּפוּ  ּפַ ּנוּ , בָה זָ ־ַח ּתַ  ָקהִחלְּ  ּוִמּמֶ

ַלח ְלַבד ֶאָחד ּפֶ ר. ֶיֶלד ְלָכל ּבִ ַ�ם ָרֲאָתה ְוַכֲאׁשֶ ים ּפַ ִבים ֲאָנׁשִ  ְואֹוְכִלים יֹוׁשְ
ּפּוז ֵלם ּתַ ה ׁשָ ּדָ ְס�) ֵהם הָא ּטְ בַּ ְת ִה וְ  ְמֹאד ִנְסֲ�ָרה, ַאַחת ּבִ ךְ . ְוסֹוְבִאים זֹוְלִלים ׁשֶ  ּכָ

ים ת זֹאת ָהיוּ ַלְמרוֹ וְ , ַהּקֹוְדִמים ֹורֹותדּ בַּ  ָחיוּ  ִריִאים ָהֲאָנׁשִ ּבֵֹרי, ַוֲחָזִקים ּבְ  ֹכַח  ּגִ
י ּה  יקנִ ְד רוּ בְּ ׁשֶ , ּוְזכּוַרִני. רוֹ בָ ְד  עֹׂשֵ י ּבָ ִמים ִאיׁש , ֶאָחד ןָזֵק  היָ ָה , נֹוַלְדּתִ  ְוחֹוֵטב ּתָ

ְמרֹות, ֵ�ִצים ּלַ בֶ  ִזְקנּותוֹ  ׁשֶ ִעים ןּכְ ׁשְ ָנה ּתִ ִריא היָ ָה , ׁשָ  ֶאת יקּסִ ַמ  ְוָהָיה אּוָלם ּבָ
ּנּור ֵבית ַהּתַ ֶנֶסת־ּבְ ׁש  ַ�םּפַ . רֶק ּבֹ  יִמּדֵ  ַהּכְ ּקֵ י ּבִ ּנִ יר ִמּמֶ ַאְסּבִ ֵאב ַמהוּ  ִלי ׁשֶ , רֹאׁש  ּכְ

יַצד ,ְלָהִבין ָהָיה לוֹ ָיכ לֹא ןכֵּ ׁשֶ  ָ�הב ֵא וֹ כּ  ָהרֹאׁש  ּכֵ ׁשָ עֹוְסִקים ּבְ ּתֹוָרה ׁשֶ   "...ּבַ
�  

יַ�  ִהּגִ ׁשֶ י ּכְ רוּ , ִפְרקוֹ לְ  ךְ אֹוֶיְרבַּ  ַזְלָמן המֹ לֹ ׁשְ  ַרּבִ ּבְ דֹות ּבוֹ  ּדִ ּתוֹ  ִעם ִנְכּבָ  ַהְיִחיָדה ּבִ
ל י ׁשֶ יֵר , יןִק ְמ ַח רוּ  בּ יְ לֵ  ַרּבִ ּקִ ַלִים יִמּיַ ד ְירּוׁשָ  אְמרוּ ּיֹ וַ , ְלהֹוִעיל ר"בַּ ׁשְ ּתַ  ּוְמַלּמֵ

ֵביתוֹ . טֹוב ֶבקּדֶ לַ  ל ּבְ י, ֶהָחָתן ִביֲא  ׁשֶ ים ַרּבִ , דֹולגָּ  קַח ּדֹ  רַר ׂשָ , ךְ אֹוֶיְרבַּ  בּ יְ לֵ  ַחּיִ
ָידוֹ  ָהָיה ְולֹא ֵדי ּבְ ת ּכְ ָנה ְקִנּיַ הכַּ לַ  ַמּתָ י. הּוגנָּ כַּ  ּלָ חּוק בוֹ ַמצָּ ־ֶאת ָיַדע בּ יְ לֵ  ַרּבִ  ַהּדָ
ל בֹוד ּוְבֶדֶרךְ , נוֹ ּתָ ח) ְמ  ׁשֶ ַלח ּכָ ֵדי, דבָּ כְ נִ  ְסכּוםה ָ� נְ צִ בְּ  ֵאָליו ׁשָ ּיּוַכל ּכְ  ִלְקנֹות ׁשֶ

ָנה הכַּ לַ  ַמּתָ ה, ָיִמים רוּ ָ�בְ . ּלָ יַ�  ְוִהּנֵ ָנה רֹאׁש , טבָ ׁשְ בִּ  וּ "ט ִהּגִ ָ . ִאיָלנֹותלָ  ַהׁשּ
ל ִמְנָהג ּבָ ַלִים הּוא ְמק) ירּוׁשָ ֶרֶגל, ּבִ ּלְ ׁש  ֶהָחָתן יהֹוֵר  ׁשֹוְלִחים, ֶזה יֹום ׁשֶ  ַמּגָ
ד ּבָ רֹות ְמכ) ַחת ָהָאֶרץ ִמּפֵ ּפַ ִניםַהְמח)  ְלִמׁשְ ֵצרּוף, ּתָ י ּבְ לָּ  ָנֶאה ׁשַ ִניםְוַהְמח) , הַלּכַ  ּתָ

ן ְלַהֲחִזיר ֵהם ַאף נֹוֲהִגים א. ּכֵ  ָיָדם ְוֵאין, לִמכֹּ  ֵריק ֶהָחָתן יהֹוֵר  יתבֵּ ׁשֶ  ֶאּלָ
ֶגתַמ  ֶ ִרי ש0ִלְרכֹּ  ֲאִפּלוּ  ׂשּ מוֹ  ָהָראּוי ֶאָחד ּפְ ה. ִלׁשְ ִניםַהְמח)  ַיְלֵדי ִנְכָנִסים ְוִהּנֵ  ּתָ

ׁש  ּוְבָיָדם רֹות ִעם ְמֹפָאר ַמּגָ ֵצרּוף, יםבִּ ַר  ּפֵ ָנה ם"ַרְמבַּ ָה  ִסְפֵרי ּבְ ַמּתָ . ןָת ָח לֶ  ּכְ
ָהְיָתה ֶהָחָתן םֵא  ָקָמה ת ׁשֶ רֹות ֶאת ָנְטָלה, ַחִיל־ֵאׁשֶ ָלה ַהּפֵ ּבְ ּקִ ָרה, ׁשֶ  אֹוָתם ְוִסּדְ
ֵסֶדר ׁש  ַ�ד ָחָדׁש  ּבְ ּגָ ַהּמַ ל ׁשֶ ִנים ִקּבֵ לֹוַח  מּוָכן היָ ָה וְ , ֲחָדׁשֹות ּפָ . חֹוֵזר ְלִמׁשְ
ָנה ְלַהֲחִזיר אּוָלם ה ַמּתָ ּלָ ָבר, ַלּכַ ָיָדּה  ָהָיה לֹא ּכְ  ִעם: "ָאְמָרה ַמר ּוְבִחּיּוךְ , ּבְ

רֹות ׁש ַמגַּ  ְרנוּ  ַהּפֵ ּדַ הְק מ)  נֹוַתר ם"ַרְמבַּ ָה  ֲאָבל, ִהְסּתַ   "...ְרצוֹ ְלָת  ֵאיךְ  ָלנוּ  ְוֵאין ׁשֶ

  
ֹעָרה ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה ְוִרּמֹון ֶאֶרץ ה ּוׂשְ ֵזית ־ֶאֶרץ ִחּטָ

ֶמן ּוְדָבׁש  ל  -(ְּדָבִרים ח, ח) ׁשֶ בֹות ׁשֶ י ַהּתֵ ָראׁשֵ
ים ָהִראׁשֹונֹות, ׁשְ  ּלִ ה ִח ֶרץ ֶא לֹש0 ַהּמִ עָֹרה, וּ ּטָ ׂשְ

ה  ִגיַמְטִרּיָ לֹש0 ט"וֵהן ּבְ ל ׁשְ בֹות ׁשֶ י ַהּתֵ . ָראׁשֵ
ים ָהַאֲחרֹונֹות,  ּלִ ה וּ ֶמן ׁשֶ ית זֵ ַהּמִ ִגיַמְטִרּיָ ְדָבׁש, ּבְ

ָבט ׁשְ ָבט, ּוְבַיַחד ֵהן ּבִ ׁשְ בֹות ט"ּו ּבִ ָאר ַהּתֵ . ׁשְ
ֶאְמַצע ְללֹא ָוא ּמֹון, ִר ֵאָנה, ּתְ ֶפן, גֶּ "ו ַהִחּבּור ֵהן ּבָ

יֶהן ֶא  ל ֶאְתֹרגֶרץ, ְוָראׁשֵ ּלֵ ְנָהג ְלִהְתּפַ ז ַלּמִ , ְלַרּמֵ
ָבט ַ�ל  ׁשְ ט"ּו ּבִ  (כפתור ופרח). ֶאְתרֹג ָנֶאהּבְ

 �  

ֶדֶרךְ  ָחל טָב ׁשְ ּבִ  וּ ט" בּוַ�  ללָ כְּ  ּבְ ָ ׁשּ ל ּבַ ת ׁשֶ ָרׁשַ ּפָ
ּלַ  ׁשַ יַרת ףסוּ ־םיַ  ְקִריַ�ת וֹ בּ ׁשֶ , חּבְ ם ְוׁשִ , ַהּיָ

רֹות ּבוֹ  ְואֹוְכִלים ס רֹוןְלִזכְ  ּפֵ ְדלוּ  ַהּנֵ ּגָ ִאיָלנֹות ׁשֶ
רֹות ִעם יַ  טֹוִבים ּפֵ  )תפארת המועדים(. ףסוּ ־םּבְ

�  

ֵלְך ֶאלה' ַוּיֹוֵרהּו  ׁשְ ִים־ֵ)ץ ַוּיַ קּו ַהּמָ ְמּתְ ִים ַוּיִ ַהּמַ
ל מּוָסר -  )שמות טו, כה( ּכֵ אן ֵיׁש  ַהׂשְ , ָדםָלָא  ּכָ

ּלֹא ָכל ְלִהְתָיֵאׁש  ׁשֶ ב־ּבְ הּוא ַמּצָ ם, ׁשֶ ָהֵ�ץ ּוְכׁשֵ ׁשֶ
ׁש  ט ִמְתַחּדֵ ךְ , טָב ׁשְ ּבִ  וּ "ּבְ ָרֵאל םַ�  ָהָיה ּכָ ִיׂשְ

אוּ  ּבָ ּת  ָיְכלוּ  ְולֹא ָמָרהלְ  ׁשֶ י ֹותִלׁשְ , ֵהם ִריםָמ  ּכִ
ֵדי ֵ�ץ ה' ַוּיֹוֵרהוּ  ׁשֵ , לוֹ  ְלַהְראֹות ּכְ ָהֵ�ץ םּכְ ׁשֶ

ׁש  ךְ  ִמְתַחּדֵ ִים ְתקוּ ִיּמָ  ּכָ   )זיו המנהגים(. ָאָדםלָ  ַהּמַ
�  

ִרי ים־ּפְ יק ֵ)ץ ַחּיִ ִרי -  )משלי יא, ל( ַצּדִ יק ּפְ ֵהם ַצּדִ
ְלִמיָדיו ל ּתַ ל ְוהּוא יקּדִ ּצַ ַה  ׁשֶ מוֹ , ֵ)ץְל  ִנְמׁשָ ּכְ
ֱאַמר ּנֶ ּה ־ֲהֶיׁש  ׁשֶ ֶהם ֵיׁש  ִאם -  ַאִין־ִאם ֵ)ץּבָ ּבָ

ר ָאָדם ׁשֵ ֵגן ּכָ ּיָ ַדְרכֵ  הֹוְלִכים ְוִאם. יֶהםֲ�לֵ  ׁשֶ יּבְ
םַר  ר ָאז, ּבָ ֶהם ִנּכָ ל ְוֵריחוֹ  מוֹ ְע ַט  ּבָ ַ�םְוַט , ָהַרב ׁשֶ
ִוים ּוִפְריוֹ  צוֹ ֵ�  יק ּוִבְפִרי, ׁשָ ַהְינוּ  ַצּדִ ְלִמיִדיםּתַ בַּ  ּדְ

ר ים ֵ)ץ ִנּכָ הּוא ַהַחּיִ  )(חשב סופר. ָהַרב ׁשֶ
�  

ֹכֶבד רֹאׁש  ְלִהְתּבֹוֵנן ֵיׁש  ָרָכהַה  ֹקֶדםּבְ ְלִמי ּבְ
ּלֹא, ְמָבְרִכים ִמְצוַ  ִיְהֶיה ׁשֶ ים תּכְ . ָדהּמָ ל) ְמ  ֲאָנׁשִ

ָפסּוק ְלֶזה זֶמ ְוֶר  ֶלךְ ַק ֲארֹוִמְמָך ֱאלוֹ  ּבְ ְוָאז, י ַהּמֶ
ְמָך ְלעֹוָלם ָוֶ)דַוֲאָבְר   )קול ששון(. ָכה ׁשִ

�  

דֹוׁש  ַהְיהּוִדי יְסָח  ַהּקָ ׁשִ י, ָאַמר אִמּפְ ּמִ אֹוֵכל ׁשֶ ׁשֶ
ט גֶאְתרֹ  ה, טבָ ׁשְ בִּ  וּ "ּבְ ִלים ִיְזּכֶ ָנתוֹ  ְלַהׁשְ  . ׁשְ

�  

י יד קְס ְר ווֹ ׁשֶ ּפְ ִמ  ַיֲ�ֹקב ַרּבִ ִליַח , ִהְקּפִ ְ ׁשּ ּבּור ׁשֶ ַהּצִ
ט , ָכךְ לְ  ָנֶאה זֶמ ְוֶר . לבֵ ָא  ִיְהֶיה לֹא טבָ ׁשְ בִּ  וּ "ּבְ

בֹות ַהּתֵ היִמ ֲח ּבַ  ׁשֶ ָ ה ֵהן טָב ׁשְ ּבִ  הֵר ׂשְ ֶ)  ׁשּ ִגיַמְטִרּיָ ּבְ
ִמנְ , 1,253 יָרה ָ)נוּ  ְלָך  ןיַ ּכְ ְמָחה ׁשִ ׂשִ ַוֲהֵרי, הּבָ ַר  ּבְ

ה יָרהׁשִ  ִגיַמְטִרּיָ ִמְניַ  ו"תקט ּבְ ְוָלֵכן, ןֶאְתַחנַּ ָו  ןּכְ
יד ֵיׁש  יֹום ְלַהְקּפִ ּבְ ִפּלֹות ַיֲ�לוּ  ֶזה ׁשֶ ְוָקא  ַהּתְ ּדַ

יֵדי רּוי ָאָדם ּבִ ָ ְמָחה ַהׁשּ ׂשִ  )יפה שיחתן(. ּבְ
�  
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ֵ)ץ ֶהָחלּול  ָהאֹוָצר ּבָ

ַליִ  ירּוׁשָ ִנים ַרּבֹות, ַחי ּבִ ר ְיֵראִלְפֵני ׁשָ ַמִים ּוְנִקי־ם ַנּגָ ִים־ׁשָ ּפַ מוֹ  ,ּכַ ר ּוׁשְ ר'. ְיׁשַ ּגָ ְך ָהָיה ֶר ּדֶ ־'ַאְבָרָהם ַהּנַ
ֱאמּוָנה ּוִבְתִמימ־ַאְבָרָהם ְוָ�ַבד ֶאת ָא ּבֹוְראֹו ּבֶ דֹול ָהָיה ּבְ ְמֶחה ּגָ ַלאְכּתֹו  ,נּות ְמֶלאֶכת ָהֵ�ִציםּמָ ּות. מ) ּוִמּמְ

ים ,ִהְרִויַח הֹון ַרב ָאה ַ�ל ֶאָחיו ָהֲ�ִנּיִ ְפָלג. ַלְמרֹות ַהְצָלָחתֹו, לֹא ִהְתּגָ יר מ) ָהָיה ָ�ׁשִ ר וְ  ,ַ�ד ׁשֶ ָהָיה ְמַפּזֵ
ל ַקִיץ ֶאָחד, ָנַסע  ָבְקרֹו ׁשֶ ים ְלֵביתֹו. ּבְ ְחּתוֹ בְּ ִעם ַיַחד יל לִ גָּ ל ַה ֶא ְצָדָקה ָלרֹב ּוַמְכִניס אֹוְרִחים ַרּבִ ּפַ  ,ֵני ִמׁשְ

ֵקן.  יתֹו ַ�ל ַמְנעּול ּוְבִריַח הּוא ְלִבּקּור ֵאֶצל ּדֹוָדם ַהּזָ ֶלת ּבֵ ׁש ־, ְולֹא ֶהֱ�ָלה ַ�לָנַ�ל ֶאת ּדֶ ְעּתֹו ׁשּום ֲחׁשָ ּדַ
ל ִקְרַבת ְמגּוָריו־ׁשֶ ֵנָבה. ּבְ ןּגְ ר ּבֶ ַח ־, ּגָ מֹו מ) ַ�ל ֶאָחד ּוׁשְ ִלּיַ הּוִדי ּקִ ׁשֶ  ד,ּמַ ּבְ ֵכנֹו ַהּיְ ׁשְ ִמיד ּבִ א ּתָ ְוָחַמד ּנֵ
ְסּפֹו.־ֶאת ַרץ ה לָ יְ ן לַ וֹ יׁש ִא בְּ  ּכַ ל ַאְבָרָהםה לָּ ַה ּפָ יתֹו ׁשֶ דֹוִלים ּוְלאֹור ַהנֵּ  ,ֶאת ַחּלֹון ּבֵ ים ּגְ ּקִ ר ׂשַ א ִמְסּפַ ר ִמּלֵ

ֶס  ֵלי ַהּכֶ ָצא בַּ ִעם ּכְ ּמָ ָהב ׁשֶ ֳחָרת, ִמֵהר ִלְמּכֹר תיִ בַּ ף ְוַהּזָ ַ�ד ַיֲהלֹוִמים ְיָקִרים ַוֲאָבִנים טֹובֹות םָת אוֹ . ַלּמָ  ,ּבְ
ר. ְלַא  ּגָ ל ַהּנַ יתֹו ׁשֶ ַקח ִמּבֵ ּלָ י ׁשֶ ַחת ֶמׁשִ תֹוְך ִמְטּפַ בּוַ� ָיִמים, ָחַזר ַאְבָרָהם ְלֵביתוֹ ְוָצַרר אֹוָתם ּבְ ׁשָ  ,ַחר ּכְ

ן, אֹוְצרֹוָתיו ִנְבְזזוּ  ּקַָ ִית ְמר) ה ַהּבַ ְסּפֹו ָיַרד ְלִטְמיֹון.־ָכלוְ  ,ְוִהּנֵ ב ּכַ ּנָ ה ֵהֵחל ָלתּור ַאַחר ַהּגַ ִחּלָ ין בִ ֵה ׁשֶ כְּ  ךְ , ַא ּתְ
ין ה,וָ ְק ּתִ ־לה כָּ ָס ְפ ָא ׁשֶ  ל ָ�ָליו ּדִ ַאֲה ־ִקּבֵ ַמִים ּבְ ִנית ֶאת ֲחנּות ָהֵ�ִצים ׁשָ ּלֹו ְלַפְרנָ ָבה, ּוָפַתח ׁשֵ  תַס ׁשֶ

ֵני ֵנָבה, בֵ ־ּבְ ר ָיִמים ְלַאַחר ַהּגְ דב זַ ָ� יתֹו. ִמְסּפַ ַחּמַ ֵאזֹור ַיםבַ ָ� וְ ִעירֹו ־ֶאת מ) ַלח. ־ר ָלגּור ּבְ ַהּיֹום ָצַ�ד ־לכָּ ַהּמֶ
ף ְמֹאד ִהְתַ�ּיֵ ַרְגָליו ַ�ד ׁשֶ ֶמׁש  ,ּבְ ֶ ָתה ַ� ַהׁשּ ַחת וְ ־לִהּכְ ּדַ ְקָפה אֹותֹו ַמֲחַלת ַהּקַ ּתָ הּוא ָצָמא רֹאׁשֹו ַ�ד ׁשֶ

ֲהלֹוִמים ַהְיָקִרים.  ְמֹאד ְלַמִים. ִכיסֹו ְצרֹור ַהּיַ ּבְ ׁשֶ ֹוֵמם, ּכְ ר ַהׁשּ ְדּבָ ֶאְמַצע ַהּמִ ָבר ָנַפל ּוֵמת ּבְ ל ּדָ סֹופֹו ׁשֶ   ּבְ

אֹותֹו ּבֶֹקר, ָיָצא ְלַדְרּכֹו ֶ�ֶלם ָצִע  מֹו ֶאְפַרִים,יר ְלָיִמיּבְ ֵקןה יָ ָה ׁשֶ  ם ּוׁשְ ן ָיִחיד ְלָאִביו ַהּזָ ְוָלַמד  ,ּבֵ
יבָ  יׁשִ ֵ�יןּבִ ָהְיָתה ּבְ דֹוָלה ׁשֶ ִדי ־ה ּגְ ֵאזֹור ַיםׁשֶ ּגֶ ּה ־ּבְ ה ּבָ ּכָ קּוָפה ֲאר) ַלח. ְלַאַחר ּתְ ָאִביו, ־לֹא ָרָאה ֶאתַהּמֶ

לוֹ ֶהְחִליט  ׁשְ ֵדי ִלְדרֹש0 ּבִ ַדְרּכֹו ֶנֱח  ךְ ַא  ,מוֹ ָלׁשּוב ְלֵבית ָאִביו ּכְ ְרַקע־ַרד ְלַגּלֹות ָאָדם מּוָטל ַ�לּבְ  .ַהּקַ
י נּ ׁשֶ כְּ  ָמתוֹ ־ָנַפח ֶאת יׁש ִא ָה ֹוַכח ָלַדַ�ת ּכִ ר  ִנׁשְ עֹות ִמְסּפָ ְקוָ ִלְפֵני ׁשָ יוְוֵאין ּתִ ֵדי  ,ְלָקְברוֹ יט לִ ֱח ֶה  ,ה ְלַחּיָ ּכְ

ה  ּכָ ָ�ה ֲאר) ה. ׁשָ ּזֶ ּלֹא ִיְתּבַ ָח ח ַר ָט ׁשֶ רַ�ד ׁשֶ ְדּבָ ַאְדַמת ַהּמִ ל 0ַפ נָ , רוֹ בְ ָק י לְ ֵד כְּ  תּמֵ ת ַה ים ֶא ִר ֵה ׁשֶ כְ וּ  ,ַפר ֶקֶבר ּבְ
יסֹו  ַחת. ִמּתֹוְך ּכִ ִמְטּפַ פּוַח ָ�טּוף ּבְ ַתח ֶאְפַרִים ֶאתׁשֶ כְּ ְצרֹור ּתָ רֹור ־ּפָ  ְוֶאת וֹ בּ ל ׁשֶ דוֹ גָּ ר ַה צָ אוֹ ת ָה ה ֶא לָּ גִ וְ ַהּצְ
ֲהלֹוִמים ֵהִאי ַהְיָקִרים ַהּיַ אֹור רוּ ׁשֶ ַמח ְמֹאד  ,ְיָקרֹות ּבְ יִתי ִלְקּבֹר ֵמת ׂשָ דֹוָלה ָ�ׂשִ ִלּבֹו: "ִמְצָוה ּגְ ְוָאַמר ּבְ

ד" ָכִרי ִמּיָ ם ִלי ׂשְ ּלֵ ה ה' ׁשִ ֶרְך, ְוִהּנֵ ּדֶ ם ֶאת. ִמְצָוה ּבַ ּיֵ ּסִ דוֹ ־ְלַאַחר ׁשֶ ב ַ�ל ֶאֶבן ּגְ ֵ י ְמַלאְכּתֹו, ִהְתַיׁשּ ִצּדֵ ּבְ ָלה ׁשֶ
ֶרְך  ה, וּ י ֵד כְּ ַהּדֶ ַלִים ,טַ� ר ְמ ֵה ְר ִה ר ׁשֶ ַח ַא לְ ָלנּוַח ִמיִגיָ�תֹו ָהַרּבָ ַדְרּכֹו ִלירּוׁשָ יְך ּבְ ּלֹא ְלַהְמׁשִ א ֶהְחִליט ׁשֶ , ֶאּלָ

ִדי, ־ַלֲחזֹר ִלְכָפרֹו ֵ�ין ְמקֹום ֵסֶתרְטִמין ַה י לְ ֵד כְּ ּגֶ ָצא.  ּבִ ּמָ דֹול ׁשֶ ֶאְפַרִים ה ָא ָר ְיָלה לַּ בַּ ֶאת ָהאֹוָצר ַהּגָ
ָניו ְמִאיִריםֲחלבַּ  ּפָ ה , ֹומֹו ָאָדם ָזֵקן ׁשֶ ָצאָת " :רַמ ָא ְוַהּלָ ּמָ ֶסף ׁשֶ ּכֶ ע ּבַ ּגַ י לֹא ָ�ַמְלּתָ ּבוֹ  ,ַאל ּתִ ע ְלָך  .ּכִ ּדַ

ָהִאיׁש ׁשֶ  ָפ ׁשֶ ב ׁשָ ּנָ ַבְרּתָ ָהָיה ּגַ ר ְוֶנֱאָמןְוִאּלּו  ,לּקָ ׁשֵ ְך ְלָאָדם ּכָ ּיָ ֵבָדה ְוָ�ֶליָך ְלַהֲחִזיר ֶאת ָהֲא  ,ָהאֹוָצר ׁשַ
ְבָ�ָתה .ִלְבָ�ֶליָה" רּון" ָאַמר: ,הּוא ֲחלֹום ַרקׁשֶ ֹוַכח ָלַדַ�ת נּ ּוְכׁשֶ  ,ִהְתעֹוֵרר ֶאְפַרִים ּבִ ְוא ְיַדּבֵ  ."ֲחלֹומֹות ׁשָ

ה ָהָיה ָ�ָליו לְ ָק  דֹולׁשֶ ר ַ�ל ָהאֹוָצר ַהּגָ ְבֵרי ַהֲחלֹוםן כֵ לָ וְ  ,ַוּתֵ ִלּבֹו ֶאת ּדִ ל ּבְ ּטֵ "ְמִציָאה  ְצמֹו:ְוָאַמר ְלַ�  ,ּבִ
ָרה ָמָצאִתי ְוִהיא  ׁשֵ חִד יָ ָאה לְ בָּ ּכְ ֶהּסַ ן־י ּבְ ַ�ת, ֶאּתֵ ל ָ�ֹון" ֵאפֹוא ַהּדַ ים ְוֶאְפטֹר ֶאת ַ�ְצִמי ִמּכָ    .ְצָדָקה ַלֲ�ִנּיִ

ְזַ�ק ְוֶאְפַרִים, ָיִמים ָ�ְברוּ  ת ה) ֵקן ָאִביו ְלִמּטַ ָחָלה ַהּזָ  ֶאת ִעּמוֹ  ִלּטֹל ֶאְפַרִים ָרָצה לֹא. ָלמּות ְוָנָטה ׁשֶ
דֹול ָהאֹוָצר ָצא ַהּגָ ּמָ ן, ׁשֶ ֶדּנוּ  ּפֶ ֶרךְ  ְיַאּבְ ּדֶ ְמקֹום ְלַהְטִמינוֹ  ֶהְחִליט ןכֵ ְולָ  ,ּבַ ן .ֵסֶתר ּבִ ּגַ דֹול ּבַ ִביב ַהּגָ ּסְ ּמִ יתוֹ  ׁשֶ  ּבֵ

ִדי ֵ�ין־ּגֶ ְדלוּ , ּבְ ים ֵ�ִצים ּגָ יִקים ֲ�ֵצי־ַזִית ּוָבֶהם ַרּבִ ֶאְפַריִ  ּוְלַאַחר, ַ�ּתִ שׂ  םׁשֶ  ֵ�ץ־ַזִית ָמָצא ,ַמְתִאים ֵ�ץ ִחּפֵ
יק ְזעוֹ  ַ�ּתִ ּגִ דֹול ָהאֹוָצר ֶאת ִהְטִמין ּובוֹ  ,ִזְקָנה ֵמרֹב ָחלּול ָהָיה ׁשֶ ֶבֶטן ַהּגָ הוּ  ,ָהֵ�ץ ּבְ ָ�ִלים ְוִכּסָ . ּוְצָמִחים ּבְ

יעוֹ  ַהּגִ ַמח ֵמָאִביו ִנְפַרד, ָאִביו תיְלבֵ  ּבְ ָ ׂשּ ֵ�ת ִעּמוֹ  הָה ְוׁשָ , ִלְקָראתוֹ  ְמֹאד ׁשֶ יב ּבְ ֵהׁשִ ָמתוֹ ־ֶאת ׁשֶ  ְלָאִביו ִנׁשְ
בַּ  ָ ׁשֶ ל יםבִּ ַר  ָיִמים. ַמִיםׁשּ נֹוַח  ָאִביו ַ�ל ֶאְפַרִים ִהְתַאּבֵ ָ�ְברוּ  ּוְלַאַחר ,ַהּמָ  ַלֲחזֹר ֶהְחִליט, ָהֵאֶבל ְיֵמי ׁשֶ

ִדי ם ִלּטֹל ַ�ל־ְמָנת ְלֵ�ין־ּגֶ ָ דֹול ָהאֹוָצר ֶאת ִמׁשּ ִהְטִמין ַהּגָ ן ּוְלַאַחר ,ׁשֶ א ִמּכֵ ָ ה ִלׂשּ ָ יתוֹ ־ֶאת ּוְלָהִקים ִאׁשּ   . ּבֵ

ּלֹו, ִנְגַזר  ָהאֹוָצר לֹא ָהָיה ׁשֶ ֵני ׁשֶ מּור ִלְבָ�ָליו" ּוִמּפְ ר ׁשָ ִמים  ַ�ל ֶאְפַרִים"עֹש0ֶ ּיָ ּנּו. ּבַ ּלֹא ֵיָהֶנה ִמּמֶ ׁשֶ
ְרָצה  ִטיַרת ָאִביו, ּפָ ֵאֶבל ַ�ל ּפְ ב ֶאְפַרִים ּבְ ׁשַ ּיָ ֵאזֹור ַים ְסָ�ָרהׁשֶ דֹוָלה ּבְ ם ־ּגְ בּו ְוֶגׁשֶ ַלח. רּוחֹות ַ�ּזֹות ָנׁשְ ַהּמֶ

ָרִקים ִהְבִריקּו, ְרָ�ִמים ִהְרִעימוּ  ְך ַאְרָצה. ּבְ פֹון.  ,ַ�ז ִנּתַ ּטָ ָהְפכּו ְלׁשִ ִמים ָהְלכּו ְוָגְברּו ַ�ד ׁשֶ ׁשָ ּוֵמי ַהּגְ
רוּ  ּבְ ֶ  ,ָהרּוחֹות ִהְתּגַ ל ַמה ׁשּ םְוֵהֵחּלּו ַלֲ�ֹקר ּכָ ַדְרּכָ ְקָרה ּבְ יבֵ וּ  ,ּנִ ם ין ָהֵ�ִצים ָהַרּבִ ֶ�ְקרּו, ָהָיה ּגַ ּנֶ ם ׁשֶ

דוֹ ־ֵ�ץ ים ָהְפכּו ְלַנַחל ּגָ ִים ָהַרּבִ דֹול. ַהּמַ ִגְזעֹו ֶהָחלּול ִהְטִמין ֶאְפַרִים ֶאת אֹוָצרֹו ַהּגָ ּבְ יק ׁשֶ ִית ָהַ�ּתִ  ,לַהּזַ
ט יִ ־ּו ֵ�ִצים ָלרֹב ּוֵביֵניֶהם ֵ�ץּובֹו ׁשָ יק ְוֶהָחלּולַהּזַ ָ�ָרה .ת ָהַ�ּתִ ְכָכה ַהּסְ ר ָיִמים ׁשָ ֶמׁש ְלַאַחר ִמְסּפַ ֶ , ְוַהׁשּ

קֹום ֶלֱאֹמד ֶאתֹוׁשְ ָיְצאּו ּת ־אֹו ָאזָהָאֶרץ. ־ָיְצָאה ַ�ל ָזִקים־ֵבי ַהּמָ ן ֶאת ,ַהּנְ ין ־ּוְלַתּקֵ ּקּון. ּבֵ עּון ּתִ ַהּטָ
ם ְיקּוִתיֵאל ׁשֵ ֵלם ַ�לי כִּ , תוֹ ָח ְמ ׂשִ לְ ה לָּ גִּ ׁשֶ  ,ַהּיֹוְצִאים, ָהָיה ָאָדם ּבְ יתֹו נֹוַתר ׁשָ ים  ,ְמכֹונוֹ ־ּבֵ ְוַרק ְנָזִקים ַקּלִ

יָפה ֶאתנֹוצְ  ִהּקִ ֵדר ׁשֶ ּגָ ִית־רּו ּבַ תֹוָצָאה ֵמ  ,ַהּבַ ַזע ֵ�ץּכְ ל ּגֶ ׁשּות ׁשֶ ף ַ�ל־ִהְתַנּגְ ּצָ ִים ּוָפַגע ־ַזִית ׁשֶ ֵני ַהּמַ ּפְ
ח הּוא ּבָ ֵדר. "ֵ�ץ ְמׁש) ּגָ ַלִיםה לָ ָ� וְ  ,ָהִאיׁש ר ַמ ", ָא ּבַ ֵדי ִלירּוׁשָ "ה. ץי־ֵ� נֵ ּמָ ָא לְ  ְלמֹוְכרוֹ  ּכְ ּבָ ן ַהּקָ א הוּ , וְ ִזּמֵ

רִה  ּגָ ל ַאְבָרָהם ַהּנַ יַ� ַלֲחנּותֹו ׁשֶ ָנה ּגִ ּקָ ּנוּ  ׁשֶ ַזע ֶאת ִמּמֶ ְמִחיר ָהֵ�ץ ּגֶ ִית ַה ־ָנַטל ַאְבָרָהם ֶאת ֵ�ץ. ָמֵלא ּבִ ּזַ
פֹו ַ�ל ּיְ ַחת ִצְבעֹוִנית ֲ�ׂשּוָיה ה נֵּ ִה ִאימֹו ִלְמָלאָכה, וְ ְלַהְת ְמָנת ־ְוֵהֵחל ְלׁשַ ָצה ִמְטּפַ ְצּבְ ַזע ָהֵ�ץ ּבִ ִמּתֹוְך ּגֶ

י ָטהֹור ַחת .ֶמׁשִ ְטּפַ ֶרת ָהְיָתה ַהּמִ ּכֶ ְ  ּוְלַאַחר, ָהָרחֹוק ֵמֶהָ�ָבר לוֹ  מ) ׁשּ ּה  הלָּ גִּ , ָצהַהחוּ  ָפּה לָ ׁשֶ  ַיֲהלֹוִמים ּבָ
ים ַדק ַאְבָרָהםַרּבִ ַחת זֹו  . ּבָ י ִמְטּפַ ר ּכִ ד ִנְזּכַ ַחת ּוִמּיָ ְטּפַ ית ַהּמִ ַתְחּתִ מֹו ָרקּום ּבְ י ׁשְ ה, ּכִ ַחת ְוִגּלָ ְטּפַ ֶאת ַהּמִ

ַמִים ָ י ִמׁשּ ר. ֵהִבין ַאְבָרָהם, ּכִ ִנים ִמְסּפָ ֵביתֹו ִלְפֵני ׁשָ ֶ�ְרָכה ּבְ ּנֶ דֹוָלה ׁשֶ ֵנָבה ַהּגְ ֵליל ַהּגְ ְחְזָרה לֹו  ֶנֶ�ְלָמה ּבְ ה)
יכָּ  ְגְנָבה ִמּבֵ ּנִ דֹוָלה ׁשֶ ֵנָבה ַהּגְ ָפ ל ַהּגְ ָ ב ַהׁשּ ּנָ ה ִעּמֹו. ה' לַ ל, ְוהֹוָדה תֹו ַ�ל ְיֵדי ַהּגַ ָ�ׂשָ דֹול ׁשֶ ס ַהּגָ   ַ�ל ַהּנֵ

  
  

י   ל"ַזּצַ   אצֹוָב ־םַר ֵמֲא  לפוּ ָר ־ֲהָרִרי יםִנּסִ  ַרּבִ

ּבַ  ֵליל ַהִהּלּוָלא םְליוֹ   ל"תר טָב ׁשְ ּבִ  וּ "ט, ֹקֶדׁש ־תׁשַ
  

ֱאָצֵאי ָחה ִמּצֶ ּפָ ְסָפַרד ֶחֶסתְמי)  ִמׁשְ ְצָאה, ּבִ ּיָ ם ׁשֶ ָ  ִמׁשּ
לּות ּגָ ַנת הַהְידּוָ�  ּבַ ׁשְ ָ�ה ב"רנ ּבִ ּקְ ּתַ  ִעירבָּ  ְוִהׁשְ

סּוְרָיה.  אצֹובָ ־םֲאַר  ּבְ דֹוָלה תוֹ ָד ָמ ְת ַה בְּ  נֹוַדעׁשֶ , ַהּגְ
ְצִעירּותוֹ ׁשֶ  ַ�ד א ּבִ ּטֵ ַ�ם ִהְתּבַ י ַלֲחֵברוֹ  ְוָאַמר ּפַ  ַרּבִ

ְקִביעּות ָלַמד ּמוֹ ִע  ,סּפֶ לוֹ  יםּסִ נִ   רבָ ּדָ  ׁשּום: "ּבִ
בָּ  מוֹ , ְמָחהְוׂשִ  רּוַח ־ֹקַרת ִלי ּגֹוֵרם ֵאינוֹ  עֹוָלםׁשֶ  ּכְ
ל זוֹ  ְמָחהׂשִ  ר, ּתֹוָרה־ׁשֶ ֲאׁשֶ יַ�  ָזִכינוּ  ּכַ ּה ַל  ְלַהּגִ  ֲאִמּתָ

ל ן, ֹוָרהּת ־ׁשֶ ׁש ". ָהִראׁשֹוִנים ֵלידוֹ גְּ  ַדַ�תלְ  ּוְלַכּוֵ ּמֵ  ׁשִ
ַרֲאבַ  ְגאֹונּותוֹ  ְונֹוַדע, אצֹובָ ־םֲאַר  ִעירָה  ד"ּכְ  ֹוָרהּת בַּ  ּבִ
ִנְגלֶ  ר הּבְ תֹוַרת" ר"ָנָה  ילֵ ֲ� " ִסְפרוֹ . ְוִנְסּתָ ָלה ּבְ ּבָ  ַהּקַ

סנִ  ַלִים ְדּפַ ירּוׁשָ ּנוּ  ְונֹוְתרוּ , ּבִ . ֹוָסִפיםנ ִחּבּוִרים ִמּמֶ
ַ�ל . ךְ ֶר בֶּ ־לַפ ׁשְ וּ  ַ�ְנְוָתן, ָהָיה תלוֹ צָ ֱא נֶ  ִמּדֹות ּבַ

ר ֲאׁשֶ ִאים ָהיוּ  ּכַ ֵדי סֹוֲחִרים ֵאָליו ּבָ  ָלֶהם ַלֲ�רֹךְ  ּכְ
ָטרֹות ַדְיָקנּות םבָ ְת וֹ כּ  היָ ָה , ׁשֹוִנים ׁשְ ל ְלִפי ּבְ  ּכָ
יטֹות ר, ַהּפֹוְסִקים ׁשִ  ֶאת לוֹ  ַמֲ�ִניִקים ָהיוּ  ְוַכֲאׁשֶ

ק היָ ָה , ָכרוֹ ׂשְ  ּפֵ ְסכּום ִמְסּתַ יב טָ� מ)  ּבִ  ֶאת ּוֵמׁשִ
ָכרוֹ , ַהּנֹוָתר ְ ֶאָחד ּתֹוֵמךְ  ָהָיה טָ� ּמ) ַה  ּוִמׂשּ נֵ  ּבְ  יֵמַרּבָ

ֶדֶרךְ  ִעירָה  בֹוד ּבְ  ֲחצֹות ָ�ָליו ָ�ַבר לֹא ֵמעֹוָלם. ּכָ
ָנהבְּ  ַלְיָלה ים הִהְתַ�נָּ , ׁשֵ ֲ�ִנית ְלִעּתִ ת ּתַ ּבָ ַ  ִמׁשּ

תלְ  ּבָ בּוַ�  ְימֹות ּוְבָכל ,ׁשַ ָ ק ָלַבׁש  ַהׁשּ  רוֹ ׂשָ בְּ ־ַ�ל ׂשַ
ֲאֵבלּות ְרבַּ  ַ�ל ּכַ ַלִים ןח) ה ֶזה רבָ ְוָד , ְירּוׁשָ ּלָ  ַרק ִהְתּגַ

ֵ�ת ִטיָרתוֹ  ּבְ ַ�ם. ּפְ  ֶאָחד ּגֹוי ַ�ל לוֹ  נֹוַדע ּפַ
ר ְתַ�ּמֵ ּמִ הּוִדיִּ  יוָד בְ עוֹ בְּ  ׁשֶ ד, יםַהּיְ ֲחׁשָ ְטלוּ  ּבַ ּנָ  ׁשֶ

ּנוּ  דֹול ּוםְסכ ִמּמֶ הַה . ּגָ  ָצְרָפִתי ִתיןנָ  ָהָיה ּלָ
ַמךְ  ְוַהּקֹוְנסּול ַמע, ּבוֹ  ּתָ ָ ׁשּ י זֹאת ּוְכׁשֶ  סנַ ִנכְ , יםִנּסִ  ַרּבִ

ֶנֶסת־ְלֵבית אֹוָתּה . ַהּקֹוְנסּול ֶאת ְוֶהֱחִרים ַהּכְ ָ�ה ּבְ  ׁשָ
הַה  ָיָצא יתוֹ  ּלָ הּוא ִמּבֵ ׁשֶ  ּוְלֶפַתע, סּוסוֹ ־ַ�ל ָרכּוב ּכְ

ּתֹוֵלל  סַהּסוּ  ֵהֵחל ִמיָתה ֶנֱהַרג ְוַהּקֹוְנסּולְלִהׁשְ  ּבְ
נָּ  ט רַט ְפ נִ . הְמׁש)   .ב"נ ןבֶּ  יֹותוֹ ְה בִּ , ל"תר טבָ ׁשְ בִּ  וּ "ּבְ

  
העץ העתיק ביותר בעולם הקיים עד היום, נטוע בשמורה 
נידחת במזרח קליפורניה, ומיקום העץ נשמר בסוד 

האצטרובל,  מחשש לפגיעה בו. כינויו של העץ מסוג אורן
 969שם מתושלח בנו של חנוך, שחי ־הוא 'מתושלח', על

שנה, וגילו של העץ מוערך באלפי שנים. בסמוך לו היה 
עץ נוסף עתיק ממנו, אלא שהוא נכרת בטעות בשנת 
תשכ"ד. העץ הגבוה ביותר בעולם הוא עץ סקוויה ענק 

מטרים. גם הוא נטוע  3.2מטרים וקוטר גזעו  112בגובה 
ניה, וסביבו עצים נוספים שכולם מתנשאים בקליפור

מעל מאה מטרים. בגת שמנים שבירושלים,  של לגובה
נטועים עצי זית עתיקים מאוד שחלק מהם מניבים עדיין 
פירות, אלא שהחוקרים חלוקים בדעתם על גילם 

שנה. קיימים עצי  1,200־ל 800המדויק, והם מוערכים בין 
הם עץ זית הנטוע זית עתיקים נוספים בארץ ישראל, ביני

בשיפולי הרי יהודה בסמוך לבית שמש, ויש טוענים 
שהוא בן כאלפיים שנה. עץ עתיק נוסף נטוע ב'נבי 
סמואל' מצפון לירושלים, ובהר צובא נטוע עץ זית עתיק 
בעל גזע חלול בסמוך לאלון עתיק. גם בבאר שבע מצוי 

שנה. בסמוך למערת רשב"י בפקיעין,  700־עץ זית בן כ
פי המסורת ממנו ניזון ־ר עץ חרוב עתיק, שעלנשתמ

רשב"י ובנו בשהותם במערה. היישוב אלון שבות שבגוש 
שנה שנטוע שם.  600־שם עץ אלון בן כ־עציון נקרא על

שנה, נטוע ליד טייבה הערבית  1,400־אלון נוסף בן כ
הסמוכה לכפר סבא. מעניין להוסיף, כי במחקר שנעשה 

ים שבקליפורניה, שגילם גבי עצי הסקוויה האדיר־על
מוערך באלפי שנים, וכטבעם של העצים הם מצמיחים 
בכל שנה שכבת טבעות חדשה, התגלה כי במהלך המאה 
הראשונה למניינם, חלה ירידה ניכרת בעובי הטבעות, 
כמות הגשמים הממוצעת פחתה וקצב הגדילה של העץ 
התמתן והואט. התקופה מקבילה לתקופת חורבן בית 

), בדיוק 70למניינם (או  68י, שנחרב בשנת המקדש השנ
שמיום שחרב ביהמ"ק ניטל טעם הפירות  ,כדברי חז"ל

  ושומנם, לא ירד הטל לברכה, ונעשו גשמים צימוקין. 
  

ַ)ת  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות



 

 

  

  ְך ׁשֵ ְמ ֶה 

ה ְלֶאְפַרִים ְוִנְרֶאה ָמה ֵאַרע ִעּמֹו. ְלַאַחר ּתֹם ְיֵמי ָהֵאֶבל, ָחזַ  בְּ ַנֲחזֹר ַ�ּתָ ִדי ־ֵ�יןר ֶאְפַרִים ְלֵביתֹו ׁשֶ ּגֶ
ה, ּוְלֶחְרּדָ  ּלָ יתֹו ּגִ יתוֹ  ּכִ ָ�ָרה ִנּזֹק ּבֵ ּסְ דֹוָלה ּבַ ר ת יִ זַּ ַה ־ץֵ� וְ  ַהּגְ ִהְטִמין ּבֹו. ִנְזּכַ דֹול ׁשֶ ֶנֱ�ַקר ַיַחד ִעם ָהאֹוָצר ַהּגָ

ְך ם יִ ַר ְפ ֶא  ּיָ י ָהאֹוָצר לֹא ׁשַ ֲחלֹומֹו ּבֹו ֶנֱאַמר לֹו ּכִ ּלֹ  ַ�ל ְוִהְצַטֵ�ריו, לָ ֵא ּבַ יב ִמֵהר אׁשֶ ֵנָבה־ֶאת ְלָהׁשִ  ַהּגְ
גָּ  ִליבְּ , ִלְבָ�ֶליָה  ּיִ ֵדי ִלְמֹצא ְמנּוָחה ְלַנְפׁשֹו ְוֶלֶחם ְלִפיום יִ ַר ְפ ֶא ֵהֵחל . ְלֵביתוֹ  ְנָזִקים ְרמוּ ׁשֶ ָרִכים ּכְ ּדְ , ִלְנּדֹד ּבַ

סֹופֹו  ּבְ לַ�ד ׁשֶ יַ� לִ ־ׁשֶ ָבר ִהּגִ ַדְרּכֹו ָ�ַבר ְלַיד ֲח יּדָ ַלִים. ּבְ ררּוׁשָ ּגָ ל ַאְבָרָהם ַהּנַ ִמי  ּוָפָנה ֵאָליו: נּותֹו ׁשֶ "ׁשְ
ֲחנּוְת  ,ֶאְפַרִים טּוְבָך ְלַהֲ�ִסיֵקִני ּבַ ְרָנָסה. אּוַלי ּתֹוִאיל ּבְ ׁש ּפַ ָרִכים ּוְמַבּקֵ ּדְ ִעיר. נֹוֵדד ֲאִני ּבַ  ,ךָ ּובֹוֵדד ֲאִני ּבָ

תּוְת  ל ּפַ יַ� ֶאת־מּוַרת ֲ�בֹוָדִתי ֲאַקּבֵ ּבִ ר ַ�ל ַרֲ�בֹוִני"?־ֶלֶחם ְלַהׂשְ ּגָ ָהה ַהּנַ חּור ־ּתָ י ּבָ ַקְנַקּנֹו ְונֹוַכח ָלַדַ�ת ּכִ
ר  ִמים ְוָיׁשָ ים הּוא ּתָ ָהַפְך ְוֶאְפַרִים ָלַמד ֶאת ְמֶלאכֶ  ,. ָ�ְברּו ָיִמיםוֹ רזְ עוֹ כְּ  וֹ יקִס ֲ� ַה לְ ְוִהְסּכִ ת ָהֵ�ִצים ַ�ד ׁשֶ

ר,יְ ־ְלַיד ּגָ ל ַאְבָרָהם ַהּנַ ר ,ָ�ָליוב ְמֹאד ִהְתַחבֵּ  ִמינֹו ׁשֶ ר ְיׁשַ ּגָ ֶרְך ־ְוַהּנַ י יֹום.ַהּדֶ עּור ִלּמּוד ִמּדֵ    ַאף ָקַבע ִעּמֹו ׁשִ

ִנים ֲאָחדֹות ,יֹום ֶאָחד ֵאַרע ִעּמֹו ִלְפֵני ׁשָ ֵנָבה ׁשֶ ר ַאְבָרָהם ְלֶאְפַרִים ֶאת ִסּפּור ַהּגְ ם: "ָיִמים  ,ִסּפֵ ְוִסּיֵ
ר ִלְפֵני ׁשֶ  אָת ֵאַלי, ָרַכׁשְ ִמְסּפָ י ֵ�ץּבָ יק־ּתִ ַחת ַהּזֹו  ,ַזִית ַ�ּתִ ְטּפַ ּבֹו ָמָצאִתי ֶאת ַהּמִ ְלְקָחהּוֶבָחָלל ׁשֶ ּנִ י  ׁשֶ ּנִ ִמּמֶ

ְפֵני  יָגּה ּבִ ַחת ְוִהּצִ ְטּפַ רֹו הֹוִציא ַאְבָרָהם ֶאת ַהּמִ י", ּוְבַדּבְ ּנִ ְגְנָבה ִמּמֶ ּנִ ֵנָבה ׁשֶ ל ַהּגְ  עַמ ׁשֵ לְ ֶאְפַרִים. ּוְבתֹוָכּה ּכָ
ּפּור ָניו ָחְורוּ , ַהּסִ ל ּפָ ֲהלּוםַרְגָליו ָרֲ�דּו ְוה, ֶאְפַרִים ׁשֶ ב ּכַ ֵ ָרה ְלָך? ַמּדּוַ� ָחְורּו . ַרַ�ם־ּוא ִהְתַיׁשּ "ַמה ּקָ

ַאל ֶניָך?" ׁשָ ר ּפָ ּגָ י , ַהּנַ ּתִ ׁשְ קֹותֹו ַמִים צֹוְנִנים. "ִהְתַרּגַ ֹמַ� ֶאת ִסּפּוְרָך ַהְמַ�ְנֵיןד אֹ ְמ ּוִמֵהר ְלַהׁשְ  רָאַמ ", ִלׁשְ
קֹול ֶאְפַרִים י ֲאִני ִה  ,ַאְך ָ�ַלי ְלַגּלֹות ְלךָ ", רֹוֵ�ד ּבְ ֵ�ץּכִ ֶסף ּבְ י ֶאת ַהּכֶ ִית"־ְטַמְנּתִ "ָמה?" ָקָרא ַאְבָרָהם  .ַהּזַ

ר ֶאת ִסּפּורוֹ  ּגָ ר ֶאְפַרִים ְלַאְבָרָהם ַהּנַ ֵכן"? ִסּפֵ קֹול, "ֵאיְך ִיּתָ ַבר, א,לָ ְפ ּמ) ַה  ּבְ ּקָ ת ׁשֶ רֹור ַהצְּ  ַ�ל ָהִאיׁש ַהּמֵ
ל יסֹו ׁשֶ ַפל ִמּכִ ּנָ ָחַלם, ֵ�ץ־ׁשֶ ת, ַהֲחלֹום ׁשֶ ִית ּבֹו ִהְטִמין ֶאת ָהאֹוָצר־ַהּמֵ ְרָצה ,ַהּזַ ּפָ ָ�ָרה ׁשֶ ְוֶהֱ�ִליָמה  ְוַהּסְ

בּו אֹותוֹ  ְ ַה . ָיׁשְ ׁשּותם יִ נַ ׁשּ ּקֹות ,רֹוֲ�ִדים ֵמִהְתַרּגְ יֶהם. ְלַאַחר ּדַ ּו ְלהֹוִציא ֶהֶגה ִמּפִ ת  ְוִהְתַקׁשּ ֵ ר ִהְתַ�ׁשּ ִמְסּפָ
י ּלִ ֱאֶמת ֶזהּו ָהאֹוָצר ׁשֶ ּבֶ ָפ ְוַה  ,ַאְבָרָהם ְוָאַמר: "ֶאְפַרִים, רֹוֶאה ֲאִני ׁשֶ ָ ב ַהׁשּ ּנָ ַמִים, ַא ־ל ֶנֱ�ַנׁש ִמןּגַ ָ ם ַהׁשּ ְך ּגַ

יַ� ֵחֶלק ִמן רוֹ ־ְלָך ַמּגִ ֲחָזָרה", ּוְבַדּבְ יו ּבַ ְלּתִ ְזכּוְתָך ִקּבַ י ֲהֵרי ּבִ ר  ָהאֹוָצר, ּכִ יׁש ַאְבָרָהם ְלֶאְפַרִים ִמְסּפַ ִהּגִ
ח ְמאּוָמה ־ִלּטֹל ֶאתב ֶאְפַרִים ַיֲהלֹוִמים ְיָקִרים ְמֹאד. ֵסַר  ֲהלֹוִמים ְוָאַמר: "ָחִליָלה ְוַחס! לֹא ֶאּקַ ַהּיַ
ָבר דֹול. ָרִאיִתי ּכְ ל ֵרֵ�הוּ  ,ֵמאֹוָצְרָך ַהּגָ ַכְסּפֹו ׁשֶ ֹוֵלַח ָידֹו ּבְ ׁשּ י ִמי ׁשֶ ַמִים־ִמןׁש ֶנֱ�נַ  ,ּכִ ָ ֵאיִני ָחֵפץ ן כֵ לָ וְ  ,ַהׁשּ

ְעּתֹו, ְוֵסַר ־ם ָ�ַמד ַ�לָלַקַחת ְמאּוָמה". ִהְפִציר ּבֹו ַאְבָרָהם ַרּבֹות, ַאְך ֶאְפַריִ  רּוָטה ַאַחת. ּדַ   ב ִלּטֹל ֲאִפּלּו ּפְ

ר ים ִמְסּפָ ה וְ  ,ָ�ְברּו ֳחָדׁשִ יָ�ה ֵ�ת ֲחת) ִהּנֵ ן ַאְבָרָהם ַה נָּ ִהּגִ ל ּבֶ י ֲחנּות תֹו ׁשֶ ַמע ֶאְפַרִים ּכִ ר ׁשָ ֲאׁשֶ ר. ּכַ ּגָ ּנַ
ׁש ֶאְפַרִים ֵמַאְבָרָהם ְרׁשּות ּקֵ ה, ּבִ ּתֶ ׁשְ ה ִויֵמי ַהּמִ ּנָ בּוַ�ִים ִלְתקּוַפת ַהֲחת) ׁשְ ְך ּכִ ֵגר ְלֶמׁשֶ ּסָ ָלֵצאת  ָהֵ�ִצים ּתִ

ּפַ  ר ֶאת ְקרֹוֵבי ִמׁשְ ָנה תׁשוּ ְוָהְר , בְחּתֹו, אֹוָתם לֹא ָרָאה ְזַמן ַר ְלַבּקֵ ֵחֶפץ לוֹ  ִנּתְ . ֶטֶרם ָיָצא ֶאְפַרִים ֵלב־ּבְ
ֶרְך,  ר ין כִ ֵה ַלּדֶ ּגָ דֹוָלהם יִ ַר ְפ ֶא לְ ַאְבָרָהם ַהּנַ ה ּגְ ר ַיֲהלֹוִמים ְיָקִרים,  יןִמ ְט ִה  ּה כָ תוֹ בְּ  ,ֵהיֵטב ַוֲאפּוָיה ַחּלָ ִמְסּפַ

ֵדי  ִקיד ה. יָ פוּ ֲא ה ָה לָּ ַח ַה  תע ֶא צַ בְ ר יִ ׁשֶ ֲא כַּ  וֹ כּ ְר ַד ם בְּ ָת א אוֹ צָ ְמ ם יִ יִ ַר ְפ ֶא ׁשֶ ּכְ ַלִים, ָ�ַצר ּפְ יִציָאתֹו ִמירּוׁשָ ּבִ
ֶכס ֶאת ֶאְפַרִים ה ָ�ָליו ִלְפּתַֹח ֶאתַהּמֶ ְרִמילֹו ַ�ל־, ְוִצּוָ ה־ּתַ ל ַהַחּלָ ָהֲאפּוָיה ָחַדר  ְמָנת ְלָבְדקֹו. ָהֵריַח ָהַ�ז ׁשֶ

ל ִקיד־ְלַאּפֹו ׁשֶ ְכִרי ַהּפָ ִקיד ֵמֶאְפַרִים, ְוהּוא ָחַמד אֹוָתּה בְּ  ,ַהּנָ ׁש ַהּפָ ּקֵ ה ַהּזֹו" ּבִ ִלּבֹו. "ְמֹכר ִלי ֶאת ַהַחּלָ
ל ִמי  יו.ָר בָ ְד ה כִּ ׂשָ ם ָ� יִ ַר ְפ ֶא ִניק אֹוָתּה ְלֶאָחד ִמיִדיַדי", וְ "רֹוֶצה ֲאִני ְלַהֲ�  י ּכָ אֹוָתם ָיִמים ָהָיה ָנהּוג, ּכִ ּבְ

ּוִאין אֹו ֵארּוַ� ַאֵחר, ְזַמן ַלֲחִגיַגת ִנׂשּ ה) בַ  ׁשֶ ה־רֵמִביא ָהָיה ִעּמֹו ּדְ ֶמן, ַחּלָ ְקּבּוק ַיִין, ׁשֶ גֹון ּבַ ׁשּוב ּכְ , ַמֲאָכל ַחָ
רֹות ְטִעיִמים ְוַכּדֹוֶמה, וּ  רן ׁשֶ וָ יכֵּ ִמ ּפֵ ּגָ ל ַאְבָרָהם ַהּנַ ִקיד ָהָיה ְיִדידֹו ׁשֶ דֹוָלה, ָנַטל ִעּמ  ,ַהּפָ ה ַהּגְ ֹו ֶאת ַהַחּלָ

ל ֱה וֶ  נֹו ׁשֶ ת ּבְ ּנַ ְכִניָס ִביָאּה ַלֲחת) רֹבַאְבָרָהם: ּבִ ִקיד ּבְ יׁש ַהּפָ ל ַאְבָרָה ־תֹו, ִהּגִ ה ְלָיָדיו ׁשֶ בֹוד ֶאת ַהַחּלָ ם ּכָ
ר ִזָהה ַ�ל ע, ֲאׁשֶ ְפּתָ ה יָ ְנַקלָּ ־ַהּמ) ה ִהיא ַמֲ�ׂשֶ י ַהַחּלָ בּוָנה ֶנֶגד ה'ויָד ה ּכִ    ., ּוְבִלּבֹו ָאַמר: "ֵאין ֵ�ָצה ְוֵאין ּתְ

בּוַ�ִים בָּ  ׁשְ ר ְוהּוא ְלַאַחר ּכִ ּגָ ל ַאְבָרָהם ַהּנַ ְחּתֹו, ָחַזר ַלֲחנּותֹו ׁשֶ ּפַ ֵני ִמׁשְ ת ּבְ ְמִחּצַ ָהה ֶאְפַרִים ּבִ ֶהם ׁשָ
לֹו  ְמָחהִקּבְ ׂשִ ִנים־ּוִבְמאֹור ּבְ י ְלָך"? ׁשְ "ַהִאם ָאַכְלּתָ ֶאת ַהַח . ּפָ ֶהֱ�ַנְקּתִ ה ׁשֶ ֶאְפַרִים ַאְך  ,ַאְבָרָהם וֹ לָא ּלָ

יב בִּ  י ּפְ , םיִ ַר ְפ ֶא  רּפֵ ִס  ,ַחְסּדוֹ ־ְוִאיׁש  יבוֹ יִט ֵמ  תיַה ִמ ְת לִ . הילָ לִ ׁשְ ֵהׁשִ ַ�רּכִ ׁשַ ֶכס ֲ�ָצרֹו ּבְ ה ־ִקיד ַהּמֶ ָהִעיר ּוִפּתָ
ה  ל אֹותֹו ִלְמּכֹר לֹו ֶאת ַהַחּלָ ּבֵ ּקִ ֶרךְ ׁשֶ ֵציָדה ַלּדֶ ה ּכְ ֶלת ָהָארֹון ְוהֹוִציא ֶאת ַהַחּלָ ַתח ֶאת ּדֶ ר, ּפָ ּגָ ְך ַהּנַ . ִחּיֵ

כֶּ  ֹות ֵמָאז. "ַהּמ) ָבר ְלִהְתַקׁשּ יָקה ּכְ ִהְסּפִ ָך ֶאתֶרת, ׁשֶ ָרַכׁש ִמּמְ ִקיד ׁשֶ ָנה ־ַהּפָ ַמּתָ ה, ֵהִביא אֹוָתּה ֵאַלי ּכְ ַהַחּלָ
ִני" ּוֵאי ּבְ ְדֵהָמה  ...ְלֶרֶגל ִנׂשּ ַנִים. ְקִריַאת ּתַ ה ִלׁשְ ין ְוָחַתְך ֶאת ַהַחּלָ יו ׁשֶ ּוִבְדָבָריו ָנַטל ַסּכִ ְרָצה ִמּפִ ל ּפָ

ה ֶאְפַרִים ּלָ ר ּגִ ֲאׁשֶ י  ,ּכַ ה ּכִ ֶבֶטן ַהַחּלָ ר ַיֲהלֹוִמ  יוּ ָה ּבְ דֹוִלים ְוִיְקֵרי ֵ�ֶרְך.ִמְסּפַ ֵמהֹות  ים ּגְ ָלה ֵ�יַנִים ּתְ הּוא ּתָ
ר ּגָ ַאְבָרָהם ַהּנַ ְחַזר ֵא  ,ּבְ ה) י ָהאֹוָצר ׁשֶ ְסּפֵ יר: "ָרִציִתי ְלַהֲ�ִניק ְלָך ֵחֶלק ִמּכַ ְזכּוְתָך, ְוֶזה ִמֵהר ְלַהְסּבִ ַלי ּבִ
ַרְבּתָ  ּסֵ יָון ׁשֶ ל  ,ּוִמּכֵ ְלּגֵ ַמִים ִהְתּגַ ָ ֶדֶרְך ׁשֹוָנה, ַאְך ִמׁשּ ֲהלֹוִמים ּבְ י ְלַהֲ�ִרים ָ�ֶליָך ּוְלַהֲ�ִניק ְלָך ֶאת ַהּיַ ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ

ְלִאית" ֶדֶרְך ּפִ ֲהלֹוִמים ָחְזרּו ֵאַלי ּבְ ַנִים ְוָקְראוּ  .ָהִעְנָין ְוַהּיַ ְ ְרֵכי ה'".ַיַחד: " ָצֲחקּו ַהׁשּ ה ִנְפָלִאים ּדַ ּמָ    ּכַ

ל ַאְבָרָהם ְזַמן ֲחנּותֹו ׁשֶ יְך ֶאְפַרִים ַלֲ�בֹד ּבַ אֹוָתּה ֵ�ת, ַר ־ִהְמׁשִ רּו ַנְפׁשֹוֵתיֶהם ֶזה ָלֶזה. ּבְ ְקׁשְ ּנִ ב ַ�ד ׁשֶ
ל ַאְבָרָהם ְלִפְרָקּה  ּתֹו ׁשֶ יָ�ה ּבִ ְדָכִנים ֵהֵחלּ  ,ִהּגִ ים ְלִפְת ְוׁשַ ּכִ לּו ְלַהׁשְ ִלּבֹו ־חֹו ׁשֶ ַאְבָרָהם. ִהְרֵהר ַאְבָרָהם ּבְ

ל כֹון ׁשֶ ּוּוג ַהּנָ ִנְרֶאה הּוא ַהּזִ ל ַנַ�ר ֶזה ְלֵביִתי? ּכְ ְלּגֵ יַ� ־ְוָאַמר: "ַהְלַמאי ִהְתּגַ יַ� ֵאַלי"! ִהּצִ ַמִים ִהּגִ ָ י ּוִמׁשּ ּתִ ּבִ
נּוָ�ה ּתֹו ַהּצְ את ֶאת ּבִ ָ�הְוֶאְפַריִ  ,ַאְבָרָהם ְלֶאְפַרִים ָלׂשֵ ַמע ַהַהּצָ ַמח ְלׁשֵ ָדה ם ׂשָ ְכּבָ ים ַהּנִ . ְלַאַחר ֳחָדׁשִ

ּוִאין ׂשּ ר, ֶנֶ�ְרָכה ֲחִגיַגת ַהּנִ ל ַאְבָרָהם ִמְסּפָ ין ֶאְפַרִים ְלִבּתֹו ׁשֶ יָתם ַ�ל ַאְדֵני ־ְוֵהם ֵהִקימּו ֶאת ר,גָּ נַּ ַה  ּבֵ ּבֵ
י ַהּתֹוָרה ְוַהֶחֶסד. ָזָכה ּתֹו ְלַחּיֵ ר ָרָאה ֵמ  ,ַנַחת־ֶאְפַרִים ְוִאׁשְ ּגָ ִנים ּוְבֵניְוַאְבָרָהם ַהּנַ ֶהֱ�ִניק ָלֶהם  ,ִניםבָ ־ֶהם ּבָ

י  ֹוָרהּת ְוָכל ְיֵמיֶהם ָ�ְסקּו בַּ  ,ְרכּוׁש ַרב גּו ַ�ל רֹב ,ֶחֶסדּוְבַמֲ�ׂשֵ לֹום ְורֹב־ְוִהְתַ�ּנְ לטֹובָ ־ׁשָ ִמים. ־ה ּכָ �ַהּיָ

  
 
 

ְבֵרי ים ָהאֹור ִמּדִ דֹוׁש  ַהַחּיִ   ַהּקָ
רֹות ֶהם ִלְהיֹות ִליםיָהְרגִ  ּפֵ  ַ#ד םֵמֶה  לכֹ ֱא ֶל  ָאסּור, ִריםָמ  ּבָ

ְטעֹם ּיִ ֵדי, ֲאִכיָלתוֹ  ֹקֶדם אֹוָתם ׁשֶ ּלֹא ּכְ ָרָכה ִליֵדי ָיבֹוא ׁשֶ  ּבְ
ָלהְל  הּוא. ַבּטָ י, ְלָבֵרךְ  ָצִריְך  ֵאין םֵמֶה  טֹוֵ#ם ּוְכׁשֶ  ּכִ
ָרָכה ְצִריָכה ֵאיָנּה  תֶמ ֶ# ְט ַמ    .ּבְ

ל ּנֹוְטִלים ֵהיָכא ּכָ ִרי ׁשֶ ם ַארִנׁשְ  ְוָהֵ#ץ ַלּפְ  ֵ#ץְל  בׁשָ ְח נֶ , ַקּיָ
רֹוָתיו ַ#ל ּוְמָבְרִכים ְוָקא ְוֶזה. ָהֵ#ץ יִר ּפְ  ּבֹוֵרא ּפֵ ֵפרֹות ּדַ  ּבְ
רֹות ֲאָבל, ֲחׁשּוִבים ֵאיָנם ּפֵ גֹון, ֲחׁשּוִבים ׁשֶ רֹות ּכְ  ּפֵ
ֵדִלים  יִר ּפְ  ּבֹוֵרא ֲ#ֵליֶהם ְמָבְרִכים ֵאין, ְוַכּדֹוֶמה ָ#רֹותיְּ בַּ  ַהּגְ

רּוִמ . ָהֵ#ץ ּבֵ ל, ְסּתַ ּכָ ים ִלְפֵני ָהעֹוֶלה יִר ּפְ  ׁשֶ  ֲחׁשּוִבים ֲאָנׁשִ
  .ָהֵ#ץ יִר ּפְ  ּבֹוֵרא ָ#ָליו ְמָבֵרךְ , ְלָאְכלוֹ  ּוְרִגיִלים

ק ִאם ּפָ  ְיָבֵרְך  לֹא, ָהֲאָדָמה אוֹ  ָהֵ#ץ יִר ּפְ  הּוא ִאם ִריּפְ ּבַ  ְמס,
א, ָהֲאָדָמה יִר ּפְ  ּבֹוֵרא ַהּכֹל ְיָבֵרְך  ֶאּלָ ְדָברוֹ  הִנְהיָ  ׁשֶ   .ּבִ

ק ְיָרקֹות ָחַתךְ  ִאם ק־ּדַ ךְ  ןָכ ָת ֲח וַ , ּדַ ֵדי ּכָ יק ּכְ  ַח בֵּ ּוְלׁשַ  ְלַהְמּתִ
ַ#ם ֶאת ֶהם ַהּטַ ּלָ , ָהֲאָדָמה יִר ּפְ  ּבֹוֵרא ֲ#ֵליֶהם ְמָבֵרךְ , ׁשֶ

ֵדי םָכ ָת ֲח  לֹא ִאם ֲאָבל יק ּכְ  ְמָבֵרךְ , ָמםַטְע  ֶאת ְלַהְמּתִ
ַהּכֹל ֲ#ֵליֶהן ים ָלםָכ ֲא  ִאם ְוַרק. ׁשֶ ְ בִּ  ִאם ֲאָבל, ַחּיִ  םָל ׁשּ

ָכל   . ָהֲאָדָמה יִר ּפְ  ּבֹוֵרא ֲ#ֵליֶהם ְמָבֵרךְ , ֹאֶפן־ּבְ
ִעְניַ  ְרּכַ  ןּבְ ִאם, ָהֹאֶרז תּבִ לוּ  ׁשֶ ְ ׁשּ  ִמיֵני ּבֹוֵרא ְמָבְרִכים ּבִ

ָכל ֲאִני אֹוֵמר, ְמזֹונֹות ְרִעינֵ  ּדְ ּגַ  ַאַחת יםִד ָר ְפ מ,  ָהֹאֶרז יׁשֶ
בּוִקים ְוִאם, ָהֲאָדָמה ְמָבֵרְך , םָס ֲ# לוֹ  םָל ְכ אוֹ ָה וְ  ַאַחת  ּדְ
ָ ּוְמב,  ה ִליםׁשּ ה נוּ יְ ַה , ַהְרּבֵ ָבֵרךְ  ְקֵדָרה ַמֲ#ׂשֶ ּמְ   .זֹונֹותְמ  ׁשֶ

ָרָכה ִהְרֵהר ִלּבוֹ  ַהּבְ ְדאֹוַר , ּבְ נָ , ּוְמָבֵרְך  חֹוֵזר ְיָתאּבִ  ןּוִבְדַרּבָ
ִדיֲ#  ָיָצא ְרּכַ . דבַ ּבְ נָ ִמּדְ  הּוא ִזּמּון תּבִ קוּ  ִאם ְוָלֵכן, ןַרּבָ ּפְ  ִנְסּתַ
  . ןּמֵ זַ ּוְמ  חֹוֵזר ֵאינוֹ , לֹא אוֹ  נוּ ִזּמְ  ִאם

ְרּכַ  ךְ ַר בֵּ  זֹון תּבִ לֹש. יןֵמֵ#  קֹוםְמ בִּ  ַהּמָ ִין ַ#ל ׁשָ  ְך ַר בֵּ . ָיָצא, ַהּיַ
לֹש. ְרּכַ  ׁשָ ת ַ#ל תּבִ ָא  ּפַ ִכיְסִניןה ַהּבָ ָאר ְוַדְיָסה ּבְ ה ּוׁשְ  ַמֲ#ׂשֶ
ָאר ֲאָבל. חֹוָבתוֹ  יְיֵד  ָיָצא, ְקֵדָרה ׁשְ ְבַ#ת ּבִ יִנים ׁשִ  ֲאִפּלוּ  ַהּמִ

ְתָמִרים ִבְרּכַ  חֹוָבתוֹ  ְיֵדי ָיָצא לֹא ּבִ זֹון תּבְ ַר  ִאם. ַהּמָ  ַ#ל ךְ ּבֵ
ת ְרּכַ  ַהּפַ לֹש. ֵמֵ#ין תּבִ  ְולֹא, ךְ ֵר בָ ְל  ביָּ ַח  ש. לֹ ׁשָ ּדְ . ָיָצא לֹא, ׁשָ

לֹש. יןֵמֵ#    ) סעודהב הלכות פסקי - חיים'לרבנו ה'אור ה "ראשון לציון"(. ׁשָ

  
  

שיטת הלימוד שהיתה נהוגה בפולין במשך מאות 
שנים, נקראה בשם "שיטת החילוקים", ומייסדה 
הוא רבי יעקב פולק שנפטר בשנת ש"א, ונחשב 
כאחד מאבות עולם התורה בפולין. גדול תלמידיו 
היה רבי שלום שכנא מלובלין, רבו וחותנו הראשון 

וב גדולי פולין למדו בשיטת הלימוד של הרמ"א, ור
שלו, שכללה פלפולים לשם חריפות וחידוד המוח. 
נשתמר תיעוד נפלא על סדרי הישיבות בפולין של 
אז, שבה היו קהילות יהודיות רבות וחשובות, בספר 
"יון מצולה" שחיבר רבי נתן נטע הנובר, על גזירות 
ת"ח ות"ט. 'זמני' הלימוד חולקו לארבע תקופות: 

 -מראש חודש אייר ועד ט"ו באב, ובחורף  - בקיץ 
מראש חודש מרחשון ועד ט"ו בשבט. ומה עשו 
הבחורים החל מט"ו באב, וט"ו בשבט? ובכן, לאחר 
זמנים אלו, היו נוסעים ראשי הישיבות ותלמידיהם 

, בקיץ היו נוסעים ליריד לירידים ליומא דשוקא
ין, ף ליריד לבוב ולובלרויערוסלאב, ובחזסלאב ו

ושם היתה הרשות בידי התלמידים לגלות למקום 
תורה וללמוד בכל מקומות שירצו, והסוחרים שבאו 

ם להם מהבחורים חתנים אל הירידים היו בוחרי
מר"ח אייר עד חג השבועות, ובחורף לבנותיהם. 

היו לומדים כל בני הישיבה, מר"ח חשון עד חנוכה, 
דים רש"י ותוספות בהתמדה גדולה, ולומגמרא עם 

כמה שבועות לפני ט"ו באב או ט"ו בכל יום הלכה. 
מכבד לבני ישיבה שלו ראש הישיבה היה בשבט, 

שיאמרו חילוקים על הישיבה במקומו, והם היו 
והיה מפלפל עמם כדי  ,אומרים וראש הישיבה שומע

שיחדדו בני הישיבה". נשתמרו גם תקנות ועד 
המדינה של ליטא, שקבעו על בני הכפרים 

ובים לספק מזון לבחורי הישיבות אחרי ט"ו והייש
בשבט ואחרי ט"ו באב, לאחר שסדרי הלימוד 

  הרגילים הופסקו, עם סיום זמן החורף והקיץ. 
  

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ

 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

 
ְתקּוַפת ל תוֹ נוּ בָּ ַר  ּבִ י ׁשֶ א לְיֶחְזֵקא ַרּבִ ַרּגָ ִ ִמ  ׁשְ יְוַא  יםִסיִד ֲח  ִעם ְלָחנוֹ ְלׁש)  בֵס ֵה , בקוֹ ּפְ רוֹ ְט ְס בִּ  הבָ ינוֹ ׁשּ  ְנׁשֵ

ה ָנה רֹאׁש , טבָ ׁשְ בִּ  וּ "ט בֹודכְ לִ  ַמֲ�ׂשֶ ָ רֹות ְוָאְכלוּ , ָלִאיָלנֹות ַהׁשּ ין. ׁשֹוִנים ּפֵ ָאר ּבֵ ְ ג, ַהׁשּ ּצַ ְלָחן ַ�ל ה) (  ַהׁשּ
ִרי דֹול סנָ נָ ָא  ּפְ יםַהְמס)  דַח ַא . ָהרֹוִאים ןיֵ�  תֶא  ִהְפִליאׁשֶ , ְוָהדּור ּגָ ָרֵאל ֶאֶרץ בּתֹוׁשַ  היָ ָה , ּבִ א ִיׂשְ ּבָ  ׁשֶ

ֵני ֶאת ְלַחּלֹות יק ּפְ ּדִ הוּ ־ָמאן לוֹ ָא ׁשְ  סנָ נָ ָהָא  יִר ּפְ  הּוְלַמְרֵא , ַהּצַ ִרי ַהִאם: "ּדְ ם ָמצּוי ֶזה ּפְ ֶאֶרץ ּגַ  ּבְ
ָרֵאל ֵאָלה"? ִיׂשְ ְ יָ�ה ַהׁשּ ל ְלָאְזָניו ִהּגִ י ׁשֶ ֶטֶרם ְועֹוד, ָהַרּבִ יק ּבְ יב הּוִדיַהיְּ  ִהְסּפִ : ְוָאַמר ָקַפץ, ָ�ֶליָה  ְלָהׁשִ

ד ַהּתֹוָרה ִאם" ּה  לכֹּ  ְחַסרֶת ־ּלֹא'ׁשֶ  ְמִעיָדה הׁשָ וֹ ַהּקְ ה ֵאיךְ , 'ּבָ ךָ  ַמְרִהיב ַאּתָ ַנְפׁשְ ֹאל ּבְ ֵאָלה ִלׁשְ   "?!זוֹ  ׁשְ
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י יְנָקא ֵמִאיר יֹוֵסף ַרּבִ ּפִ ַ�ם ַסענָ , ִמּסְ ָנה רֹאׁש , טבָ ׁשְ בִּ  וּ "ט בֹודכְ לִ  ּפַ ָ ָחל, ָלִאיָלנֹות ַהׁשּ אֹוָתּה  ׁשֶ ָנה ּבְ  ׁשָ
בַּ  ׁשַ בַּ , ֹקֶדׁש ־תּבְ ת ָרהיׁשִ  תׁשַ ָרׁשַ לַּ  ּפָ ׁשַ יִדיְטׁשוֹ  ִזיקַאיְ  ִיְצָחק יַרבִּ , וֹ בּ ַר  לֶא , חּבְ  יםַהֲחִסיִד  דַח ַא  .בִמּזִ

ִהְתגּ  מ)  ֹוֵררׁשֶ ָבה ּמוֹ ִע  ַלחׁשָ , ְנַקְטׁש ּבְ ֵפרֹות ְמֵלָאה ּתֵ ִחים ּבְ ּבָ ִמְנָחה, טבָ ׁשְ בִּ  וּ "ט בֹודכְ לִ  ְמׁש)  יַרבִּ לָ  ּכְ
יִדיְטׁשֹוב תׁשַ בְּ . ִמּזִ י ֵהִביא, ּבָ י ןרוֹ וֹ דּ ַה  ֶאת ֵמִאיר יֹוֵסף ַרּבִ ֵדי, ָלַרּבִ ָבֵרךְ  ּכְ ּיְ רֹות־ַ�ל ׁשֶ ִמְנַה  ַהּפֵ . ַהּיֹום גּכְ

י ָנַטל ִרי ָהַרּבִ ַר , ֶאָחד ּפְ ָנהכַ בְּ  ךְ ּבֵ ם ְוָנַתן, לוֹ כָ ֲא וַ  ּוָ ִרי ְלַתְלִמידוֹ  ּגַ י ִהְבִחין ְלֶפַתע. ָ�ָליו ךְ ֵר ְלבָ  ּפְ  ָהַרּבִ
ֶאְתרֹג ָהָיה, הַמְרֶא לְ  ָירֹק ּבְ ין מּוָנח ׁשֶ ָאר ּבֵ רֹות ׁשְ ֶרם ַלְמרֹות, ַהּפֵ ּטֶ יל ׁשֶ . ֲאָכלַמ לְ  ָראּוי ָהָיה ְולֹא ִהְבׁשִ

ָנה י ּפָ ַא  ָהַרּבִ ְלִמידוֹ ־ֶאת לְוׁשָ ר ַהִאם: "ּתַ ּתָ ִרי ְלַטְלֵטל מ) תׁשַ בְּ  ֶזה ּפְ ֵאינוֹ  ֲהַגם, ּבָ "? ֲאִכיָלהלַ  ֲ�ַדִין ָראּוי ׁשֶ
י יב ֵמִאיר יֹוֵסף ְוַרּבִ ר: "ֲאָתר־ַ�ל ֵהׁשִ ּתָ ֵני, מ) ָבר ִמּפְ ּכְ ר, ֵריחוֹ  ָנַתן ׁשֶ ת ּבוֹ  ְלָהִריַח  ְוֶאְפׁשָ ּבָ ׁשַ ד". ּבְ  ָנַטל ִמּיָ

י ָידוֹ  ָהֶאְתרֹג ֶאת ָהַרּבִ רֹות טֹוב ֵריַח  ַהּנֹוֵתן" ךְ ַר בֵּ , ּבְ ּפֵ ם ְוָנַתן", ּבַ , ְלָמֳחָרת. ּוְלָהִריַח  ךְ ֵר בָ לְ  ְלִמידּתַ לַ  ּגַ
ֲ�לוֹ  ַחר תּכַ ַ ל ַהׁשּ י ַלחׁשָ , ִראׁשֹון יֹום ׁשֶ דֹוׁש  ַהרּזֹ בַּ : "לוֹ  ְוָאַמר, ְלַתְלִמידוֹ  ִלְקרֹא ָהַרּבִ , מּוָבא ַהּקָ
ל ּכָ ַ�ל ִלְהיֹות ָצִריךְ  ָדםָא ־ׁשֶ ּבֹון־ּבַ ב ֶטֶרם ַלְיָלה־ּוְבָכל, ֶחׁשְ ּכַ ה, ִיׁשְ ּבֹון ַיֲ�ׂשֶ יו ֶחׁשְ  יֹום ֵמאֹותוֹ  ַמֲ�ׂשָ

ָ�ַבר י, ְיצּוִעי־ַ�ל ָ�ִליִתי ֶטֶרם, ֶאֶמׁש . ׁשֶ ְרּתִ ְדָבֶריךָ  ִנְזּכַ ת גָהֶאְתרֹ  ִטְלטּול אֹודֹות ּבִ ּבָ ַ ׁשּ ׁש , ּבַ  ֲאִני ּוְמַבּקֵ
) בַּ  וֹ זּ ַה  ַהֲהָלָכה קֹורְמ  ֵהיָכן ָלַדַ�ת ד"? ךְ וּ רָ�  ְלָחןׁשּ ָנה ִמּיָ י ּפָ ָפִרים ֲארֹון לֶא  ֵמִאיר יֹוֵסף ַרּבִ ַלף, ַהּסְ  ׁשָ

ים' 'ֹאַרח קלֶ ֵח  ֶאת ) ַה ֵמ  ַחּיִ ין ֶאת יַרבִּ לָ  ְוֶהְרָאה לּוָלב כֹותלְ ִה בְּ  ַתחּפָ , ְך'וּ רָ�  ןָח לְ 'ׁשּ ִסּמָ  ַהְמֹפָרׁש  ַהּדִ  ןּבְ
ַהת ,ב' ִעיףָס  ח"נַ ְר ּתַ  ַהּגָ י לוֹ  ֵהִאיר. א"ַרּמָ ָה  ּבְ ִנים ָהַרּבִ ָאָדם, יַת וֹ בּ ַר ֵמ  ִנילַ בְּ ק) ְמ ": ָאַמר ךְ ַא  ּפָ  ַהּמֹוֶרה ׁשֶ
ִלי נוֹ רוֹ כְ זִּ ִמ  ָכהלָ ֲה  ן ּבְ ּפֹוְסִקים ְלַ�ּיֵ ְכלַ  ֶזה ֲהֵרי, ּבַ ְפֵני ֲהָלָכה ה'מֹוֶר  לּבִ יָון. 'וֹ בּ ַר  ּבִ כַּ  ּוִמּכֵ טוּ ִהְתּפַ  םוֹ יּ ׁשֶ ְ  ׁשּ

ָרֵאל ברֶ ֶק בְּ  ַהּפֹוְסִקים ִסְפֵרי יַ�  ִמי ַוֲאִפּלוּ , ַרּבֹוֵתינוּ  ֵהם ֲהֵרי, ִיׂשְ ִהּגִ ךְ  ִלְנֹהג ָצִריךְ  ְלהֹוָרָאה ׁשֶ   ". ּכָ
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ט י בׁשַ יָ , ז"ּפַ ְר ּתַ  טבָ ׁשְ בִּ  וּ "ּבְ ָרֵאל ַרּבִ ִעְניַ  חְוׂשֹוַח  בקוֹ ְט ְר וֹ ׁש ּטְ ִמ  ִיׂשְ ָבָריו תֹוךְ ּובְ , ַהּיֹום תלַ ֲ� ַמ  ןּבְ ר ּדְ  ִסּפֵ
יֵמ  ִנְפָלא ִסּפּור ַ�ת ָהעֹוֵסק ִמּקֹוִריץ ְנָחסיּפִ  ַרּבִ ּפָ ַהׁשְ ְרָנָסה ּבְ ָרֵאל ִלְבֵני ַהּפַ י, ִיׂשְ ֶדה ֵ�ץ ָהָאָדם ּכִ ָ . ַהׂשּ
ַ�ם אוּ  ּפַ ירַה לְ  ֵאָליו ּבָ ַפל ֶאָחד ָאָדם ְזּכִ ּנָ ב ׁשֶ ּכָ יד יוֹ לְ ָח וְ  ְלִמׁשְ י. ְמֹאד ִהְכּבִ ץ ָהַרּבִ ְתִפּלֹוָתיו ִהְתַאּמֵ , ּבִ

י ָחׁש  אּוָלם רוּ  ְרפּואֹות ֵריֲ� ׁשַ  ּכִ יתלָ  ָיַדע ְולֹא ָפָניובְּ  ִנְסּגְ ַנְפׁשוֹ  ֵ�ָצה ׁשִ ל ֶהְחִליט ְלַבּסֹוף. ּבְ ּלֵ  ַ�ל ְלִהְתּפַ
ְרָנָסתוֹ  ל ּפַ תוֹ , חֹוֶלה אֹותוֹ  ׁשֶ ָלה זוֹ  ּוְתִפּלָ ַמִים ִנְתַקּבְ ָ ׁשּ ֶנְגּדָ  ןכֵּ ׁשֶ , ּבַ . ּוְמַקְטְרִגים יםינִ ִט ׂשְ ַמ  ָ�ְמדוּ  לֹא ּה ּכְ

ַ�ל ְוֵכיָון ּפָ ְרָנָסה לוֹ  ׁשֶ יָלא, ּפַ ְלָחה ִמּמֵ ם לוֹ  ִנׁשְ י, ְרפּוָאה ּגַ הּוא ַחי ּכִ "ה ַהּנֹוֵתן ָמזֹון, נֹוְתנֹו ְלִמי ׁשֶ ּבָ   . ַהּקָ
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ים יֵר ְמ ִא "ָה  יְז'ִניץ" ַחּיִ ב ִמּוִ ַ�ם ָיׁשַ ׁש)  ּפַ יֹום ְלָחנוֹ ּבְ הֲח  ּבְ ָ ר ִמׁשּ ָ�ה, טבָ ׁשְ בִּ  ָ�ׂשָ ָהל ּוְבׁשָ ַהּקָ ר ׁשֶ  ִנּגּון ִזּמֵ
ִאיָלן ָהעֹוֵסק תקוּ בֵ ּדְ  א, ּוֵפרֹוָתיו ּבָ י ָנׂשָ יט ֵ�יָניו־ֶאת ָהַרּבִ ל־ַ�ל ְלִאּטוֹ  ְוִהּבִ ִביבוֹ  ָהעֹוְמִדים ּכָ . ִמּסְ
ְמהוּ  יובָ ָר קֹ ְמ  ר ּתָ ָבר ְלֵפׁשֶ ן, ַהּדָ ּכֵ ִאלּ  ִנְרֶאה ָהָיה ׁשֶ י וּ ּכְ ר ָהַרּבִ שׂ  ּתָ הוּ ־ןאָמ  רַאַח  ּוְמַחּפֵ ֶאָחד רְוַאַח , ּדְ  ׁשֶ
ַאל עֹז ִהְרִהיב םֶה ֵמ  י־ֶאת ְוׁשָ שׂ  הּוא ִמי ֶאת ָהַרּבִ ַרץ, ְמַחּפֵ י ּפָ שׂ  ֵאיִני: "ְוָאַמר ִכיבְ בִּ  ָהַרּבִ , דָח ֶא  ַאף ְמַחּפֵ

א ֲאִני ֶאּלָ ל ְורֹוֶאה ָסִביב ִמְתּבֹוֵנן ׁשֶ ּכָ אן ָהעֹוְמִדים ׁשֶ ם, ּכָ ּלָ י רֵת וֹ י ֲחׁשּוִבים ּכ) ּנִ ֲ�לוּ ". ִמּמֶ  ִהְתּפַ
ֹוְמִעים ה: "ְוָאְמרוּ  ַהׁשּ ּמָ דֹוָלה ּכַ ל תוֹ נוּ ָת וְ נְ ַ�  ּגְ י ׁשֶ ה ָהַרּבִ בּור ְוַכּמָ  ּתֹוִהים נוּ ייִ ָה  לֹא ְוִאּלוּ . עְוִנְכנָ  ִלּבוֹ  ׁשָ

ָבר ַ�ל י ָלנוּ  ִנְרֶאה היָ ָה , ַהּדָ י ּכִ יט ָהַרּבִ ִביבִמ  ַמּבִ ים הְוֶנֱהנֶ  ּסָ ים ֵמָהֲאָנׁשִ ִהְתַאּסְ  ָהַרּבִ   "...ִלְכבֹודוֹ  פוּ ׁשֶ
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ְתקּוָפה ַפע"ַה ׁשֶ  ּבִ ֶ ים ׁשּ ְנז" ַחּיִ בִּ  גְר וּ בּ ְס ְמ ַא ילִ יוִ בְּ  ֹוֵררִהְתגּ , ְנּבּוְרגזֶ ְקלֹויְ ־ִמּצַ  ֶאָחד היָ ָה , קיֹוְר ־יוֹ נְ ׁשֶ
רֹות ש0ִלְרכֹּ  ָרִגיל יובָ ָר קֹ ּמְ ִמ  ל ְלָחנוֹ ְלׁש) , טבָ ׁשְ בִּ  וּ "ט בֹודכְ לִ  ׁשֹוִנים ּפֵ י־ׁשֶ ין. ָהַרּבִ רֹות ּבֵ ם ָהיוּ  ַהּפֵ  ּגַ

ָהָיה, ָחרּוִבים י ּוְכׁשֶ ִחים ֵאיָנם ֵאּלוּ : "אֹוֵמר היָ ָה , םֵמֶה  טֹוֵ�ם ָהַרּבִ ּבָ אֹוָתם ְמׁש) ל ָחרּוִבים ּכְ  ֶאֶרץ ׁשֶ
ָרֵאל ל, ִיׂשְ י ׁשֶ ן ֲחִניָנא ַרּבִ ָ�ָליו ּדֹוָסא־ּבֶ ק ֱאַמרנֶ  ׁשֶ ּפֵ ִהְסּתַ ַק  ׁשֶ ת ָחרּוִבין בּבְ ּבָ ַ תלְ  ִמׁשּ ּבָ ל, ׁשַ י ְוׁשֶ  ַרּבִ
ְמעֹון ר ׁשִ ּזֹון יֹוַחאי־ּבַ ּנִ ִנים ֶהָחרּוב ֵמֵ�ץ ׁשֶ ָ ׁשּ ָהָיה ּבַ ּגֹוָלה ָחרּוִבים ֵהם ֵאּלוּ . ָ�ָרהּמְ בַּ  ׁשֶ ּבַ ים, ׁשֶ  ֵהם ָקׁשִ

ֶאֶבן ֶתֶבן ַ�םַט  ָלֶהם ְוֵאין ּכְ ָנה". ּכְ ִהְצִליַח  ַ�ד ֹותבּ ַר  ָהִאיׁש  ָטַרח, ַאַחת ׁשָ יג ׁשֶ ִ  אּוָלם, ָחרּוִבים ְלַהׂשּ
י ָאַמר לֹא תוֹ יָא לִ ְפ לִ  ַ�ת הָמ וּ אְמ  ָהַרּבִ ׁשְ ָסמּוךְ . ֶהָחרּוִבים ִטיב ַ�ל ִכיָלהֲא ָה  ּבִ ב יַרבִּ לָ  ּבְ י ָיׁשַ ה ַרּבִ ֶ  ְמַנׁשּ

ַ�ל רֵמאּוְנְגוַ  ןיְ ְקלַ  ַתח אְוהוּ ", ֲהָלכֹות הנֶ ׁשְ ִמ " ּבַ יׁשוֹ , ִעיםִמּתֹולָ  קוֹ ָד ּובְ  ָחרּוב ּפָ י ְוִהּגִ ֲא  ָלַרּבִ  לוֹ כָ ׁשֶ
ָבר־ֶאת קּדֹ בְ לִ  ְמֹקָרב אֹותוֹ  ֶהְחִליט. ֵ�יַנִים ּוַבֲ�ִציַמת תקוּ בֵ ְד בִּ  ֵדי ֶהָחרּוִבים רכֵ וֹ מ לֶא  ךְ לַ ְוָה , ַהּדָ  ְלָבֵרר ּכְ

ִחים ֶהָחרּוִבים קֹורְמ  ַ�ל ֶאְצלוֹ  ּבָ י, ֵררִהְתבָּ . ַהְמׁש) ְפִריִסין םָר קוֹ ְמ  ּכִ כּוַלת אּוָלם, ִמּקַ ז ּתְ ָקה ָהַאְרּגָ  ִנְבּדְ
ֵחיָפה ֶאֶרץ ּבְ ּבְ ָרֵאל ׁשֶ לר ֵת יוֹ  דבָּ כ) ְמ  סְלַיַח  ֶהָחרּוִבים ָזכוּ  ַמּדּוַ�  ָהִאיׁש  ֵהִבין ְוָאז, ִיׂשְ ִנים ִמּכָ ָ ָרִגיל ַהׁשּ   .ּכָ

�  
ְתקּוַפת ֹוָאה ּבִ ה ַהׁשּ ּמָ י רַס ָמ , ָהֲאי) ֶאֶרץ  ר'ֵפ וֹ ס ם"ַת ֲח  'חּוג ד"בַ ֲא גַּ  ִמיםיָ לְ , רגַ נְ אוּ  המֹ לֹ ׁשְ  קָח ִיצְ  ַרּבִ ּבְ
ָרֵאל ִמיַרת ַנְפׁשוֹ ־ֶאת, ִיׂשְ ָרֵאל ֵגיִמְנֲה  ַ�ל ַאף. ֹותצְ ְוַהּמִ  ַהּתֹוָרה ִלׁשְ ר לֹא ִיׂשְ ר, ִוּתֵ יַ�  ְוַכֲאׁשֶ  יֹום ִהּגִ
ה ָ ר ֲחִמׁשּ ָבט ָ�ׂשָ ׁשְ ָנה רֹאׁש , ּבִ ָ  זֹאת קֹוםְמ ּובִ , ְנָהגּמִ כַּ  ַלֲאִכיָלה יִר ּפְ  ּוָבןּמ כַּ  לוֹ  הָהיָ  לֹא, ָלִאיָלנֹות ַהׁשּ

ִפיו ץצַ ּוָמ  ֵ�ץ ֲחִתיַכת לַט נָ  ְחלּוִחית ֶאת ּבְ ֵדי, וֹ בּ ׁשֶ  ַהּלַ יֹום ָהֵ�ץ תרוֹ ּפֵ  ֲאִכיַלת גִמְנַה  ֶאת םְלַקיֵּ  ּכְ   .ֶזה ּבְ
�  

  

י" י־ּכִ ָנה רֹאׁש  - ישעיה סה, כב) (" ִכיֵמי ָהֵ)ץ ְיֵמי ַ)ּמִ ָ ז ִאיָלנֹותָל  ַהׁשּ ת ַ)ל ְמַרּמֵ ּלַ א0 ָרֵאל ּגְ ֵקץ ִיׂשְ ִמים ּבְ ֶדֶרךְ , ַהּיָ הּוא ָהֵ)ץ ּכְ ְתקּוַפת ָיֵבׁש  ׁשֶ    ַהחֶֹרף ּבִ
ךְ  ָרֵאל ּכָ ַ)ְרָ)ר לּותגָּ ּבַ  יםִפ דוּ ְר  ִיׂשְ ֲ)ָרָבה ּכְ ְתקּוַפת ֵ)ץּכָ  ְלַלְבֵלב ֵהם ֲ)ִתיִדים אּוָלם. ּבָ ַרח ָיִציץ, טָב ׁשְ  חֶֹדׁש  ּבִ  רטקוב) ו(רבי ישראל מטש. ֵמָ)ָפר רֵ) נַ ְת יִ וְ  ִריּפֶ  ְוָיִניב ּפֶ

  
ַ)ל יַ) , ֶאָחד ר'ּבֵ ַח ְמ ־'ּבַ ַ)ם ִהּגִ יְל  ּפַ  ּוְבָידוֹ , ָחִריף ְזליְ ַא  ַרּבִ

ׁש  אֹוָתם ,ָתִביםּכְ  יְך ִר ְכ ּתַ  ּקֵ ם אֹורָל  ְלהֹוִציא ּבִ ׁשֵ  זלֹ ֲ) יַ " ּבְ
ף". יָד ׂשָ  ְפּדֵ י ּדִ ין ְזליְ ַא  ַרּבִ ֵאין ּוָמָצא, ִביםָת ַהּכְ  ּבֵ ֶהם ׁשֶ  ּבָ

א, ֵריַח  ְולֹא ַ)םַט  לֹא ָבִרים יֵב וּ בּ גִּ  ֶאּלָ  ַמעׁשְ . "יםִל ֵפ ּתְ  ּדְ
ֵ ּבַ  ְלִסְפְרָך  ָראְק וּ  ַלֲ)ָצִתי נּו' 'ָאז םׁשּ ְך  ַהּמֹוִפיַ)  ְיַרּנְ ֶהְמׁשֵ  ּבְ
סּוק ל ַהּפָ י ָאַמר, "י'ָד ׂשָ  זלֹ ֲ) 'יַ  ׁשֶ י" ,ְזליְ ַא  ַרּבִ  ָ)ִתידֶל  ּכִ

לוּ , אָלבוֹ  ׁש  ַיְחּדְ ּמֵ ּתַ ֵ)ִצים ְלִהׁשְ ָקהְל  ּבְ יֶהם, ַהּסָ  ְוַתְחּתֵ
ּנּור ֶאל ִטילוּ יָ  ם ְוָאז. ְוַהּדִֹפי ַהֶהֶבל ִסְפֵרי ֶאת ַהּתַ  ִיְתַקּיֵ

נוּ  נוּ  'ָאז ּבָ ל ְיַרּנְ נוּ  ּוַמּדּוַ) , ַ)ר'יָ ־ֲ)ֵצי־ּכָ ? ָהֵ)ִצים ְיַרּנְ
ּום יָּ  ִמׁשּ ְרפוּ  ְולֹא ָלֶהם ִניחוּ ׁשֶ ֵאׁש  םִיׂשְ ן־ְוִאם. ּבָ  ֶליָך ָ) , ּכֵ

ִפי, ְלִסְפְרָך  םׁשֵ  רחֹ ְב ִל  ֲהלֹם ּכְ ּיַ   "...ֲ)ִתידוֹ ־ֶאת ׁשֶ

  

  

  
ר י'ִר 'ּפְ ַה  ְזּכָ ָאה ָלהְלַמְע  ְך "נַּ ּתַ ּבַ  מ0 ָ)ִמים ִמּמֵ  אּוָלם, ּפְ

ִמיד ר הּוא ּתָ ְזּכָ ָמעּותוֹ  ָיִחיד ׁשֹוןְל ּבִ  מ0  לוּ ביְ  ּוַמׁשְ
ֶדה ּוְתנּוַבת ָ ל ִרּבּויָה . ַהׂשּ רֹות ׁשֶ , ל"ֲחזַ  ׁשֹוןְל ּבִ  נֹוַצר ּפֵ
ִרי ל ְוַהּפְ ָמעּות ִקּבֵ ל ַמׁשְ ִרי ׁשֶֹרׁש . ַאַחת ְיִחיָדה ׁשֶ  ַהּפְ

מוֹ , ְוַהְפָרָיה ִרּבּוי ׁשֹוןְל  הּוא  ְוֵיׁש ", בוּ ְר וּ  רוּ ּפְ " ּכְ
הֹוִכיחוּ  אן ׁשֶ יַטת ָיהְרָא  ִמּכָ ִ ַר  ְלׁשִ ָ , י"ׁשּ ַהׁשּ יםׁשֶ  ָרׁשִ

י ֵניּבְ  ָהיוּ  ּתֵ חוּ  אֹוִתּיֹות ׁשְ ּתְ לֹש. יְלַבֲ)ֵל  ְוִהְתּפַ י. ׁשָ  ּכִ
ֶֹרׁש  ים נֹוָצרֹות ר"פ ֵמַהׁשּ רֹובֹות ֹותבּ ַר  ִמּלִ ּקְ  ְמֹאד ׁשֶ

ָלה ַהְפָרָדהְל  ןָת ָא ָר הוֹ ּבְ  ֶרא: ְוֵהן, ְוַהְבּדָ ֵד  -  ּפֶ ֶרא לּגָ , ּפֶ
ֶרד ְפָרד -  ּפֶ ָרה, מ0 רוּ  ִעיר -  זֶר ּפֶ , ַהְפָרָיה - ּפָ  ְללֹא הזָ ּפְ

ַרח, חֹוָמה ִריָטה -  טֶר ּפֶ , ֵמָהֵ)ץ ְצִמיָחה - ּפָ  ּפְ
ִרי, ְפרּוטֹותִל  ֶרְך , ִרּבּוי -  ּפְ ִביַרת - ּפֶ ֵלם ׁשְ ָ  -  ַרםּפָ , ַהׁשּ

ִתיַחת ָפִרים ּפְ ַרס, ַהּתְ ִריַסת -  ּפָ ֵלם ּפְ ָ  -  ַרעּפָ , ַהׁשּ
ִריָצה - ץֶר ּפֶ ְסִתיָרה,  ֵרק, ִביָרהׁשְ וּ  ּפְ רּוק - ּפָ  ּפֵ

הַו  ּקָ ֶרר, ֲחל0 רּור -  ּפֶ ֵלם ּפֵ ָ ַר , ַהׁשּ , ְוִנּתּוק ֲ)ִזיָבה -  ׁש ּפָ
מוֹ  -  ַרתּפָ  ֵב  ת'ַר ְפ ִא ְד  ְכָלא'א0  ּכְ ר,  ָצהיּבְ ּבַ   .ׁש ַר ְפ נִ ְו  ִנׁשְ

  
ֹו  ִרי� ְלִמינ� ה ּפְ ׂשֶ י ֹע� ִר� ץ ּפְ     (בראשית א, יא)ֵ��

סּוק ַטֲ)ֵמי נַּ : ֵהם ַהּפָ ְך ְה ַמ , ְרִביִעי חמ0 ָטאּפַ  ּפַ , ןָקטֹ  ׁשְ
ְך ְה ַמ  ִים חנַּ מ0 , ןָקטֹ  חנַּ מ0  ּפַ ְרׁשַ ְך ְה ַמ , ּגֵ ָטאּפַ  ּפַ , ןָקטֹ  ׁשְ

א ֵמְרָכא סּוק־סֹוף ֶאְתַנְחּתָ י, זּמֵ ַר ְל . ּפָ דֹול ּכִ ֶ ַ) ַהְמ  ּגָ  הׂשּ
ה יֹוֵתר הּוא ֶהָ)ָנו ְוָהִאיׁש , ֵמָהעֹוׂשֶ ְבִחיַנת ׁשֶ , ֶאֶרץ ּבִ
יו העֹוׂשֶ  ִצְנָ)ה ַמֲ)ׂשָ  ַלֲ)ׂשֹות ֵחִריםַלֲא ם ֵר וֹ ְוג ּבְ

מֹוהוּ  ֵ)ץ ְוהּוא, ּכָ ִרי ּכְ ם ּפְ ּגַ ְלִמיָדיו ׁשֶ מֹוהוּ  ַיֲ)ׂשוּ  ּתַ  ּכָ
ֶהְצֵנַ)  ּמַ  ָהְרִביִעי ֶפרּסֵ ּכַ  חנָּ מ0  ְוהּוא, תֶכ ֶל  ּבְ  ׁש ח0

ַהְינוּ , רִמְדּבַ ּבְ  הּוא ּדְ מוֹ  ָ)ָנו ׁשֶ  ְמָגֵרׁש  ְוהּוא, רּבָ ְד ַהּמִ  ּכְ
ּנוּ  רֹותַה  בֹותׁשָ ֲח ַהּמַ  ֶאת ִמּמֶ ל ּזָ ֲאָוה ׁשֶ  ַ)ְצמוֹ  הֹוֵפְך , ַהּגַ

טּותּבְ  ּוִמְתַנֵהג ְך, ְו , ַקְטנּותּוְב  ַפׁשְ  סֹופוֹ ִאם נֹוֵהג ּכָ
הּוא א ׁשֶ   ספר הטעמים)(. ָיִמים ַוֲאִריכּות ְמנּוָחה ִליֵדי ּבָ

�  
י ִר� ה־ּפְ ׂשֶ ץ ֹעֽ �  (בראשית א, יב) ְוֵ�

אן ֵיׁש  זֶמ ֶר  ִ ַר  ְלִדְבֵרי ּכָ וּ , י"ׁשּ ַהּצִ ל ּויׁשֶ ּבָ ַה  ׁשֶ  ָהָיה ה"ּקָ
ִרי ֵ)ץ לֹוַמר, ּפְ ּטַ  ּכְ ַטַ)ם ִיְהֶיה ָהֵ)ץ ַ)םׁשֶ ִרי ּכְ , ַהּפְ

ָתה לֹא ָהֲאָדָמה אּוָלם ן ָ)ׂשְ א ּכֵ ה ֵ)ץ ֶאּלָ ִרי עֹוׂשֶ , ּפְ
רֹות.  ּפֵ ַ)ם ַרק ּבַ ַהּטַ בֹות תמוֹ ָ) ְט מ0  ְוָלֵכןׁשֶ ַדְרגָּ  ַהּתֵ  אּבְ

י ְתִביר ַדְרגָּ  הֹוִציָאה, ּכִ בּוָרה אּבְ ּוּוי ׁשְ   תפוחי חיים)(. ֵמַהּצִ
�  

 �ן תֹוְך־ַהּגָ ר ּבְ � י ָהֵ�ץ( ֲאׁשֶ ִר�     (בראשית ג, ג) ּוִמּפְ

ַבת ן�  ּתֵ ַטַ)ם ַהּגָ ּכֹול תוֹ ָר צוּ ְו , לגֹּ ֶס  ּבְ ֶאׁשְ  םגֵּ ְר ּתִ  ְוֵכן, ּכְ
סּוק ֶאת סְנְקלוּ א0  ּכֹל ַחלנַ  ַהּפָ  ְוַגם, ֹוְלָתאֶסגּ  ַחלנַ  -  ֶאׁשְ
ֵ ּבַ  לגֹּ ַהּסֶ  ִנְקָרא דֹוׁש ַהּקָ  ַהרּזֹ ּבַ   ֵיׁש  זֶמ ְוֶר . אָל וֹ ּכ ׁשְ ֶא  םׁשּ

אן ָרכֹות,  ּכָ ֶכת ּבְ ַמּסֶ י ֵמִאיר ּבְ ָהֵ)ץְלַדַ)ת ַרּבִ ָאַכל ׁשֶ  ׁשֶ
ּנוּ  ֶפן ֵ)ץ - ָהִראׁשֹון ָאָדם ִמּמֶ   שם)(. ָהָיה ּגֶ

�    

ׁש  ְדּגָ  מ0
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