
 

 

  
  
  
  
  
  
  

  
  

דֹות � ִניִנים � ִסּפּוִרים ְוַאּגָ ָראֹות ּפְ  �ַוֲהִליכֹות  ִמּדֹות � ּוַפְרּפְ
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ת ּזַ נּו ִלי ֲאח� ָפָני־ּתְ ָרה ֵמִתי ִמּלְ ֶכם ְוֶאְקּבְ   ) כג, ד( ֶקֶבר ִעּמָ

ִטיַר  רַאַח  יד תּפְ ּגִ י ַהּמַ ַכי ַרּבִ ׁשֶ  ָמְרּדְ ְרְסמוּ  ,ליְרנֹובִּ ִמּטְ מֹוַנת ִהְתּפַ ָניו ׁשְ  ּבָ
ַמ  ָרֵאל ֵ�ָדה ֵגייְנִה ּכְ ִיׂשְ ִעיר. ְלאֹוָרם וּ תאוֹ נֵ  יםבִּ ְוַר  ּבְ ֶהם ַהּצָ ּבָ י היָ ָה , ׁשֶ  יֹוָחָנן ַרּבִ

ע ְטֶוְרְסִקי ּקֵ ּתַ ִהׁשְ ְרֵסם ּה ָמ ׁשְ ־ְוַ�ל אָק יוְ ִר ְט ְס ַמ ְח ַר  ִעירבָּ  ׁשֶ בֶ  ַרק היָ ָה וְ , ִהְתּפַ  ןּכְ
ִרים ְפִטיַרת ֶ�ׂשְ חּוק. ָאִביו ּבִ ַפְרָנָסתוֹ  ּדָ ֲחרוּ  יםְמַ�ּטִ  ןכֵּ ׁשֶ , ָהָיה ּבְ ָניו־ֶאת ׁשִ  ּפָ

ֵר  יתּבְ יָ�ה, ֶאָחד יֹום. ֵריָקם ּוֵביתוֹ , תוֹ גָ ָה נְ ַה  יֵמ יְ  אׁשִ  ֵמַאַחת ַחתלַ ׁשְ ִמ  ֵאָליו ִהּגִ
ְקׁשוּ  לוּ לָּ ְוַה , זחוֹ ּמָ בַּ ׁשֶ  ָהֲ�ָירֹות בַּ  ֶאְצָלם תבֹּ ׁשְ לִ  נוֹ ְלַהְזִמי ּבִ ׁשַ , ֹקֶדׁש ־תּבְ

ׁש  ּוְלַאֲחֶריָה   הַנֲ�נָ .  ָהֲ�ָיָרה יִלְבנֵ  ַ�ְלִמין־יתְלבֵ  אֹוָתּה  עְוִיְקבַּ  ֲאָדָמה ֶחְלַקת ְיַקּדֵ
י ָלֶהם ים ָהַרּבִ ָתם ְוִהְסּכִ ׁשָ ׁש  ַאךְ , ְלַבּקָ ּקֵ ין םֵמֶה  ּבִ �ֶלה ַ�ד, ָמה־ְזַמן ְלַהְמּתֲִ ּיַ  ׁשֶ
ָידוֹ  יַ�  ּבְ ָתם םָת ָר יָ ֲ�  לֶא  ְלַהּגִ ׁשָ ַבּקָ ב, ְיִציָאָתם ִעם. ּכְ ֵ י ִהְתַיׁשּ ֶרת ַלֲ�רֹךְ  ָהַרּבִ  ִאּגֶ

דֹול ְלָאִחיו י ַהּגָ יל ַאֲהרֹן ַרּבִ ְרנֹוּבִ ׁשֶ ׁש , ִמּטְ ִאים ֵמַאַחד ּוִבּקֵ ּבָ ֲחָתנוֹ  ַהּגַ  ָהָיה ׁשֶ
ב ֶאת ֹסרְמ לִ , ֶ�ְגלֹון ְכּתָ הַה  ָנַטל. ְלָאִחיו ַהּמִ ב־ֶאת ּלָ ְכּתָ בָּ , ַהּמִ  צוּ ֵהִצי םיִא ְוַהּגַ

ָת  י, וּ ְוָרא נוֹ כְ ּבְ י ּכִ ׁש  ָהַרּבִ נֹותַהכַּ  ֵסֶדר ֶאת ֵמָאִחיו ְמַבּקֵ  ָהְראּוָיה ְוַהֲהָכָנה ּוָ
ים'־ית'בֵ לְ  ָקהלְ ַהֶח  ְלִקּדּוׁש  ֵני, "ַהַחּיִ ָהִייִתי ִמּפְ קּות ְלָיִמים ָצִעיר ׁשֶ ּלְ ִהְסּתַ  ּבְ

יקצַּ ַה  ָאִבינוּ  ּנוּ  ִלְלֹמד ָזִכיִתי ְולֹא, ּדִ ָבר ִמּמֶ ל". ֶזה ּדָ ּבֵ ּקִ ׁשֶ י ּכְ  ַאֲהרֹן ַרּבִ
ב־ֶאת ְכּתָ ִע  ֵמָאִחיו ַהּמִ ק, ירַהּצָ בֹוָתיו ִהְתַ�ּמֵ ַמְחׁשְ ן רּוְלַאַח , ּבְ ַתב ִמּכֵ  ּכָ
ׁשּוָבתוֹ ־ֶאת ב ַ�ל ּתְ ְכּתָ יבוֹ ֱה וֶ , ַהּמִ ִליַח  ִליֵדי ׁשִ ָ ם. ַהׁשּ �ם ּגַַ ִאים ּבוֹ  וּ נִעיְּ  ַהּפַ ּבָ , ַהּגַ

י ִליֵדי ְמָסרּוהוּ  ֶטֶרם י לוֹ  הֹוָרה םָת יָא לִ ְפ לִ וְ , ָהַרּבִ ךְ  ַאֲהרֹן ַרּבִ  ֶאת ָנא לטֹ : "ּכָ
רּוׁשוֹ  ל ּפֵ ים'־ר'אוֹ ָה  ׁשֶ דֹוׁש  ַהַחּיִ ת ַהּקָ י ְלָפָרׁשַ ָרה ַחּיֵ ק, ׂשָ ְדָבָר  ֵהיֵטב ְוִהְתַ�ּמֵ  יוּבִ

ים דֹוׁשִ ָר  ַ�ל ַהּקְ ת תׁשַ ּפָ ָלה ְמָ�ַרת ְרִכיׁשַ ְכּפֵ יֵדי ַהּמַ  רֹוןְפ ֵמֶ�  ָאִבינוּ  ַאְבָרָהם ּבִ
י ה, ַהִחּתִ ַדע ּוִמּזֶ ל ֶאת ּתֵ נֹות־ּכָ ּוָ ְנָהִגיםוְ  ַהּכַ ית ְלִקּדּוׁש  ַהּמִ ים־ּבֵ ד". ַהַחּיִ  ִעם ִמּיָ
ַלת ַבר ַקּבָ ׁשּוָבה ּדְ ק, ַהּתְ י ִהְתַ�ּמֵ ַכי ַרּבִ ִדְבֵרי ָמְרּדְ �ל ּבְַ ים'־'אֹור ּבַ  רּוְלַאַח , ַהַחּיִ

י ֲ�ָיָרהָה  יִלְבנֵ  ְלהֹוִדיַ�  ַלחׁשָ , ָמה־ְזַמן ָבר  הּוא מּוָכן ּכִ � ּכְַ ָת ־ֶאת ְלַבּצֵ ׁשָ ּקָ   . םּבַ
�  

ֹקל ַאְבָרָהם ְלֶ"ְפרֹן ֶאת ׁשְ ר ־ַוּיִ ּבֶ ר ּדִ ֶסף ֲאׁשֶ   (כג, טז) ַהּכֶ

ת ָפָרׁשַ י ּבְ ָרה ַחּיֵ ב ׂשָ  ָנא אוּ ְר : "ַלֲחִסיָדיו ְוָאַמר לֹוִניםִמּסְ " ָהֲ�בֹוָדה ְיסֹוד"ַה  ָיׁשַ
הֹוָרה, ָאִבינוּ  ַאְבָרָהם נוּ ֵת ּמָ א.  רֹאׁש  ֶאת ֶרךְ  ַמִהי ָלנוּ  ׁשֶ כוֹ  ַהּדֶ ר. ָנהַהּנְ ֲאׁשֶ �ַסק ּכַָ 

ִעְניְ  ַאְבָרָהם ק לֹא, ָממֹון ינֵ ּבְ ְקּדֵ ּבֹון ִנְכַנס ְולֹא רֹוןְפ ֶ�  ִעם ּדִ �ָרה ִאם ְלֶחׁשְָ  ַהּמְ
וָ  דֹול ּכֹה ְסכּום הׁשָ א, ּגָ ע ָנַתן לוֹ  ֶאּלָ ֶק  ֵמאֹות ַאְרּבַ ֶסף לׁשֶ ר אּוָלם. ּכֶ ֲאׁשֶ יַ�  ּכַ  ִהּגִ

ר, הוָ צְ ִמ  ןְלִעְניַ  ֲאׁשֶ ּקֵ  ּכַ שׂ  ֱאִליֶ�ֶזר ֵמַ�ְבּדוֹ  ׁש ּבִ ה ְלַחּפֵ ָ יַ� , ִיְצָחקלְ  ִאׁשּ ּבִ  אֹותוֹ  ִהׁשְ
ה. יםִק יָּ ד. ְמ  ּוְתָנִאים בּועֹותׁשְ בִּ  ֵניא פוֹ ֵא  ֵהם ְסָכִלים ְוַכּמָ ּנֹוֲהִגים ָהָאָדם ּבְ  ׁשֶ

ִעְניְ , ךְ ֶפ ְלֵה  ִבים ָממֹון ינֵ ּבְ ְ ִקים ְמַחׁשּ   ". יָה ֶת וֹ צְ ִמ וּ  הָר וֹ ּת בַּ  ְמַזְלְזִלים, וּ ּוְמַדְקּדְ
�  

י ֲאדָֹניו  ַמּלֵ ים ִמּגְ ָרה ְגַמּלִ ח ָהֶ"ֶבד ֲ"ׂשָ ּקַ   (כד, י) ַוּיִ

ַנת ׁשְ י ךְ לַ ָה , ו"תש ּבִ י ֶאת רּקֵ ְלבַ  רֶמ ְט ּסַ ִמ  יֹוֵאל ַרּבִ יֵר  רלֶ כְ יְ ַא  ֵמִאיר ַרּבִ ּקִ  יִמּיַ
ַלִים ַפל ְירּוׁשָ ּנָ בלְ  ׁשֶ ּכָ ה ָרָאה ֶרךְ ּדֶ ּובַ , ִמׁשְ ּמָ ים מֹוִליִכים ִביםְר ַ�  ּכַ ַמּלִ ָנה. ּגְ  ּפָ

י ר יווָּ לַ ְמ לִ  ָהַרּבִ ָר  ֶאת ָקָראִתי, ַיְלדּוִתיבְּ : "ְוִסּפֵ י תׁשַ ּפָ ָרה ַחּיֵ נַ  ׂשָ  ִמְקָרא םיִ ׁשְ
י, םוּ ְרגּ ּתַ  ְוֶאָחד ְעּתִ ִהּגַ י לֹא, ֶזה ְלָפסּוק ּוְכׁשֶ ים ָיַדְעּתִ ַמּלִ י. ֵהם ָמה ּגְ ַאְלּתִ  ֶאת ׁשָ

ָ בַּ  ִלי םגֵּ ְר ּתִ  ְוהּוא, ָאִבי ֶרת ָפהׂשּ ּבֶ י לֹא ֲ�ַדִין ַאךְ , ַהְמד.  ןכֵּ ׁשֶ , הזֶּ  הַמ  ֵהַבְנּתִ
ים ָהיוּ  לֹא, נוּ ֵר גוּ ְמ  קֹוםְמ בִּ  ַמּלִ ָנה. ְמצּוִיים ַהּגְ  ְרָגִעים רְוַאַח , ַהַחּלֹון־ֶאל ָאִבי ּפָ

ר ׁש  ִמְסּפָ ּקֵ י ּבִ ּנִ יט ִמּמֶ ים תַח אֹוְר  ָרִאיִתי יִת יָא לִ ְפ לִ . הצָ ַהחוּ  ְלַהּבִ ַמּלִ  הֹוֶלֶכת ּגְ
ֶרךְ  םֵא  ַ�ל ַמִים־ןּוִמ  ,ַהּדֶ ָ ֵדי ָה נוּ ּמְ זִ  ַהׁשּ ָאִבין ּכְ ְבֵרי ֶאת ׁשֶ ה ַהּתֹוָרה ּדִ דֹוׁשָ   ". ַהּקְ

  
ַבע  ָנה ְוׁשֶ ִרים ׁשָ ָנה ְוֶ"ׂשְ ָרה ֵמָאה ׁשָ י ׂשָ ְהיּו ַחּיֵ ַוּיִ

ִנים ר, ל"ֲחזַ  ָאְמרוּ  - )כג, א( ׁשָ ֶאְסּתֵ ה ׁשֶ ְלּכָ ַהּמַ
ְזכּות, ְמִדינֹות 127 ַ�ל ָלהׁשְ ָמ  נוּ  ָרהׂשָ  ּבִ ִאּמֵ

נֹות ְ ׁשּ יָה  ׁשֶ ָנה 127 ָהיוּ  ַחּיֶ י ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר . ׁשָ ָראׁשֵ ּבְ
בֹותַה  י ַח  ּתֵ ִרים ְו ָנה ׁשָ ָאה ֵמ ָרה ׂשָ ּיֵ ַבעְו ֶ�ׂשְ , ׁשֶ

ֵהם ה ׁשֶ יַמְטִרּיָ ִמ  660 ּגִ ר ןְניַ ּכְ  )מגדנות(. ֶאְסּתֵ
�  

ב ביֹ  - )כג, ג( ְוֶ"ְפרֹון יׁשֵ ִתיב ש,ֵ י, ָחֵסר ּכְ אֹותוֹ  ּכִ ּבְ
, ַאְבָרָהם תוּ יבׁשִ ֲח ֵמ  ֲ�ֵליֶהם ׁשֹוֵטר הוּ וּ נּ ִמ  ַהּיֹום

ִדְבֵרי ִ ַר  ּכְ בֹותבַּ  ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר . י"ׁשּ בש,ֵ יֹ  רֹוןְפ ְוֶ"  ּתֵ
ֵהן  הׁשֶ ִגיַמְטִרּיָ ּיֹום  וֹ בוּ  ּבְ  )שם(. רׁשֹוֵט ְל  הוּ וּ נּ ִמ ּבַ

�  

ֹקל ַאְבָרָהם ְלֶ"ְפרֹן ׁשְ �ת -  )כג, טז( ַוּיִַ ׁשְ לּום ּבִ ׁשְ ּתַ
מֹון ר, ַהּמָ ֵני, ו"ָוא רַס ֲח  רֹןְפ ֶ"  ִנְזּכַ ֹרןְפ ֶ" ׁשֶ  ִמּפְ

ה ִגיַמְטִרּיָ ל ָהַאֲחרֹונֹות ָהאֹוִתּיֹות ְוַאף, 400 ּבְ ׁשֶ
, ן"נוּ , ׁש "ֵרי ,א"ּפֵ , ן"ַ�יִ , רֹוןְפ ֶ�  ָהאֹוִתּיֹות ִמּלּוי

ם ה ֵהן ּגַ ִגיַמְטִרּיָ ֶנֶגד  400 ּבְ ֵני, ַהּכֹוֵללְוֶאָחד ּכְ ִמּפְ
ַאְבָרָהם וָּ  ֶאת ָיַדע ׁשֶ ֶרת ָנתוֹ ּכַ ְסּתֶ ם ַהּנִ ּלֵ לוֹ  ְוׁשִ

תּוב ָהָיה ְוִאם, ָמֵלא ְמִחיר היָ ָה , ָמֵלא רֹוןְפ ֶ"  ּכָ
ם ָצִריךְ  ּלֵ א ִעם ַיַחד 406 לוֹ  ְלׁשַ  )שם(. ו"ַהּוָ

�  

ִמיםּבַ א ּבָ ֵקן זָ ַאְבָרָהם וְ  י -  )כד, א( ּיָ בֹות ָראׁשֵ ּתֵ
ֶצר ַ�ל זּמֵ ְלַר , ְזבּוב ל ַרעָה  ַהּיֵ ְמׁשָ ּנִ ּוא, ְוהְזבּובִל  ׁשֶ

יָבה ְקָנהזִ  ַ"ד ָהָאָדם־ֶאת ִסיתֵמ   )שערי נסים(. ְוׂשֵ
�  

ְרׁשוּ  ָנה ֶזה ָזֵקן, ֶזה קסוּ ּפָ  לַ�  ל"ֲחזַ  ּדָ ּקָ ינֵ ׁשְ  ׁשֶ
ַבת יכִּ , עֹוָלמֹות ָנהָק  הזֶ  נֹוָטִריקֹון ִהיא ן"ֵק זָ  ּתֵ

ים ֵהם, ן"וּ נ ִ יָנה ֵריֲ� ׁשַ  ֲחִמׁשּ  )המגיד מקוז'ניץ(. ּבִ
�  

א ִמּבֹוא ל תוֹ ּדָ ִמ  -  )כד, סב( ְוִיְצָחק ּבָ ִהיא ִיְצָחק ׁשֶ
ין ֱאַמר, ַפַחדָו  ּדִ ּנֶ ּוֵבאּור. ִלי ָהָיה ִיְצָחק ַחדּוַפ  ׁשֶ

תּוב א ְוִיְצָחק, ַהּכָ א ֵהיָכןֵמ  -  ּבָ ַחד ּבָ ּומֹוָרא ּפַ
הֵא  ָראּבָ  יִמ  נֹוָטִריקֹון - אבֹּ ִמ ? ָאָדםלָ  ַמִיםׁשָ  , ּלֶ
י ר ּכִ ֲאׁשֶ הֶא וֹ ְור ּוְמלֹואוֹ  עֹוָלםבָּ  ִמְתּבֹוֵנן ָהָאָדם ּכַ
ָרא ִמי יַ�  הּוא ָאז ,הֵאּלֶ  ּבָ ָהרֹוְממּות ְלִיְרַאת ַמּגִ
בָּ ַה  תְדלוּ גַּ ִמ   )רבי ירחמיאל מפשיסחא(. ה"ּקָ

�  

ֶדה ָ ׂשּ ֵצא ִיְצָחק ָלׂשּוַח ּבַ , ל"ֲחזַ  ָאְמרוּ  - )כד, סג( ַוּיֵ
ן ּקֵ ּתִ ת ָאז ׁשֶ ִפּלַ ֵתַבת ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר . ִמְנָחה ּתְ ָלׂשּוַח  ּבְ
ִהיא , ְוָכְך הצָ ֵפ ֲח  ׁש ֶפ נֶ וְ  ֵלםׁשָ  בֵל  נֹוָטִריקֹון ׁשֶ
לָהָאָדם  ָצִריךְ  ּלֵ  )לקח טוב(ִלְפֵני קֹונֹו.  ְלִהְתּפַ

�  

ָמּה ְקטּוָרהַוּיֶֹס  ה ּוׁשְ ָ ח ִאׁשּ ּקַ -  )כה, א( ף ַאְבָרָהם ַוּיִ
ֶדֶרךְ  אן ֵיׁש  תחוּ צַ  ּבְ ה, ל"ֲחזַ  ְלִדְבֵרי זֶמ ֶר  ּכָ ָקׁשֶ

ל־ָאָדם גוֹ וּ וּ זִ  ְקִריַ�ת ׁשֶ י, ףסוּ ־םיַ  ּכִ ה ּכִ ָקׁשֶ
ל  ֵהןוְ  - רגָ ָה , ָרהׂשָ , טּוָרהְק  נֹוָטִריקֹון ִזּוּוגֹו ׁשֶ

ְקָראׁשֶ  ַאְבָרָהםהּוא  ,ָאָדם  )עבודת הלוי(. ָאָדם ּנִ
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ֶקל ע ֵמֹאת ׁשֶ יִני ּוֵביְנָך ַמה־ֶאֶרץ ַאְרּבַ ֶסף ּבֵ   ִהוא־ּכֶ

ַלִים ָ�ְמָדה ִמידּתָ ּוִמ  ֵמָאז רֹאׁש  ְירּוׁשָ ל ָניויָ ְע ַמ  ּבְ ר יִד הוּ ל־יְ כָּ  ׁשֶ ֲאׁשֶ ְסקוּ  לֹא ֵמעֹוָלם. הּוא ּבַ  ָהעֹוִלים ּפָ
ים, ֵאֶליָה  תַלֲ�לוֹ  יעוּ  ּוְלִעּתִ רֹות ַאף ֵאֶליָה  ִהּגִ ּיָ נֹות ׁשַ ְרּגָ ְקעוּ  ְמא. ּתָ ּה  ׁשֶ ּוב אּוָלם. ןָמ ֱא נֶ  ָיֵתד ּבָ ׁשּ ּלוֹ  ַהּיִ  ּכ.

ךְ  ֶמׁשֶ ִנים ֹותבּ ַר  ֵמאֹות ּבְ ָ ׁשּ ּלוֹ  ָנתּון היָ ָה , ּבַ ַואי תֹוךְ בְּ  קצוֹ ּוָמ  ַחץלַ בְּ  ּכ. ְבנוּ  ַהחֹומֹות ּתְ ּנִ יֵדי ׁשֶ .  ּבִ  ָטןלְ ַהׂשּ
יַהּת.  יקֹות ַהחֹומֹות ְיסֹודֹות ַ�ל, ָהִראׁשֹון' ָמן'סּוֵליְ  ְרּכִ י ִמימֹות ָהַ�ּתִ ּתֵ ׁש  ּבָ ְקּדָ ים רֹב. ַהּמִ ּתִ ַלִים ַהּבָ ירּוׁשָ  ּבִ

יָקה ל םָת לוּ ֲ� בַ בְּ  ָהיוּ  ָהַ�ּתִ י ׁשֶ ד ֶאת ָמְצצוּ  וּ לְוַהלָּ , ִעירָה  ַ�ְרִבּיֵ ל םיֶה ַ�ְצמֹוֵת  ְלׁשַ ירֹות יֵר כְ וֹ שׂ  ׁשֶ  ַהּדִ
הּוִדיִּ  �ם ְוֶהֱ�לוּ , יםַהּיְַ ֵמי ֶאת ְלַפַ�ם ִמּפַ ִכירּות ּדְ ְ הּוִדים. ַרֲחִמים ְללֹא ַהׂשּ ע ְסֵריַח  ַהּיְ ׁשַ  ְנתּוִנים יוּ ָה , ַהּיֶ

ה ּסָ יֵדי ִלְמׁשִ י ּבִ לוּ  לוּ ְוַהלָּ  ,הָס ֲח ּוַמ  ֵגןָמ  ְללֹא, ִעירָה  ַ�ְרִבּיֵ ֶהם ִהְתַ�ּלְ ִחיתּות ַאְכָזִרּיּותבְּ  ּבָ �ם. ּוׁשְַ  ָהַלךְ  ּפַ
י ְעָיה ַרּבִ י ְיׁשַ ּקִ ְרּדַ ַלִים יתזִּ נַ כְּ ׁשְ ַא ָה  ָהֵ�ָדה ַמְנִהיג, ּבַ ירּוׁשָ ל יגוֹ צִ נְ וּ  ּבִ ָהָיה, האֹוְסְטִריָּ  קֹוְנסּול ׁשֶ  ָזֵקן ִאיׁש  ׁשֶ

ִנים ּואשׂ נְ וּ  ְרחֹובֹות, ּפָ יָקה ִעירָה  ּבִ יֵמ  ְוָדַרׁש  יםנִ ז־ּפָ ַ� וְ  ָחצּוף ַ�ְרִבי ֵאָליו לּפַ ְט נִ  ּוְלֶפַתע, ָהַ�ּתִ ְעָיה ַרּבִ , ְיׁשַ
יבוֹ  ְרּכִ ּיַ א פוֹ ֵת ל־כְּ ַ�  ׁשֶ ָ יתוֹ ־ַ�ד ָ�ָליו אֹותוֹ  ְוִיׂשּ י. ּבֵ ְעָיה ַרּבִ ע רַס ֲח  ָ�ַמד ְיׁשַ ַבׁש , ֶיׁשַ  רוֹ ֲ� ת־צַ ֶא וְ  נוֹ רוֹ ת־ֲח ֶא  ּכָ

�לַ  �ָר  םַ תּון ֵאלִיׂשְ ּנָ ּגֹוָלה ׁשֶ ִלי, תוֹ יׁשָ ִר ת־ּדְ ֶא  אלֵּ ַמ לְ  ץלַ ֱא נֶ וְ , ּבַ ְהֶיה ִמּבְ ּיִ   .ְלִהְתלֹוֵנן יל־ִמ ֶא  לוֹ  ׁשֶ

ְקָוה מּוָסה ּתִ ָנה ּכְ ם ִקּנְ ִלּבָ ל ּבְ ים ׁשֶ ְרָחב־ֶאל ָלֵצאת, ָהִעיר ֵביִמּתֹוׁשְ  ַרּבִ  ָהִעיר חֹומֹות תֶא  ְוִלְפרֹץ ַהּמֶ
ָט  ֶאת ִלְכּבֹש8 . ֲ�ֵליֶהם ַהּסֹוְגרֹות ְ ר ָהֲ�צּוִמים ִחיםַהׁשּ יָקהַ� ָה  ִעירלָ  ִמחּוץ ֲאׁשֶ כּונֹות ֲ�ֵליֶהם ּוְלָהִקים ּתִ  ׁשְ

ים תחוֹ וָּ ר. ְמ  א, ָיַדִים ַרֲחֵבי ּוָבּתִ ֵתד־ֶאת ִלְתֹקַ�  הּמֶ ּובַ  ְלַהְתִחיל ֵמֵהיָכן ָיַדע לֹא ֶאָחד ַאףׁשֶ  ֶאּלָ  ַהּיָ
ים ןכֵּ ׁשֶ , ָהִראׁשֹוָנה ם ָהיוּ  ְמרּוִדים ֲ�ִנּיִ ּלָ י ּכ. ֵני ֶאת לְלַכְלכֵּ  ִהְצִליחוּ  ּוְבֹקש8ִ יָתם ּבְ ֶלֶחם ּבֵ . ַחץלַ  ּוַמִים ַצר ּבְ

ַלִים ּוְבעֹוד ירּוׁשָ ַחת ָהִעיר ְיהּוֵדי ֶנֱאָנִקים ּבִ ּיּור ְמצּוַקת ּתַ בָּ ַה  לְלגֵּ גִּ , ַהּדִ ַמִים־ִמן ה"ּקָ ָ ָבר־ֶאת ַהׁשּ , ַהּדָ
ִלי הָ� בְּ ִנְק  ֵ�ת ּוְבאֹוָתּה  ֵתד םָת יָ� ִד יְ  ּבְ ל ָהִראׁשֹוָנה ַהּיָ כּוָנה ׁשֶ ְ ַלִים ִמחּוץ ָהִראׁשֹוָנה ַהׁשּ , ִלירּוׁשָ

ל הּוְקמוּ  יָה ֶת בוֹ ְק ִע בְּ ׁשֶ  כּונֹות ּכָ ְ ָחה ְוָהִעיר ָהֲאֵחרֹות ַהׁשּ ּתְ ר ְללֹא ִהְתּפַ ל זוֹ  ְוָיֵתד. ָאנוּ  ינוּ ֵמ יָ  ַ�ד ֶהּכֵ  ׁשֶ
ַלִים ְיסֹוד הַהֲחָד  ְירּוׁשָ ַלִים ִנְתְקָ�ה לֹא, ׁשָ ירּוׁשָ א, ְצָמּה ַ�  ּבִ ַאְנְגִליָּ  טיְ גֵּ ְס ְמ ַר בְּ  ֶאּלָ ּבְ בוֹ  קֹוםְמ  ,הׁשֶ ל מֹוׁשָ  ׁשֶ
ר ַ י ַהּנֹוָדע ַהׂשּ ָאֶמִריָקה סנְ ַא ילֵ ְר אוֹ ־יוּ נְ ּובִ , יִר יוֹ יְפ ִט נְ מוֹ  הש8ֶ מֹ  ַרּבִ ּבְ ם ָנִדיב ֹוֵררִהְתגּ  םׁשָ  ,ׁשֶ ׁשֵ  ְיהּוָדה ּבְ
יר יִר יוֹ יְפ ִט נְ מוֹ . אטּורֹ  ַלִים ֶאת ִראׁשֹוָנהלָ  ִהּכִ ר ְלַאַחר, ְירּוׁשָ ּקֵ ּבִ ּה  ׁשֶ ַנת ּבָ ׁשְ ר ּוֵמָאז, ז"ּפַ ְק ּתַ  ּבִ ֵ ּה ִע  ִהְתַקׁשּ  ּמָ

ר ֶקׁשֶ ר ָיָמיו־ְוָכל, ֵאיָתן ּבְ ָמה ַ�ד ּה ְלַמֲ�נָ  ִהְתַמּסֵ ּקָ  ִעם רׁשַ ְק נִ  אטּורֹ  ְיהּוָדה ַאף. ָבהִנצָּ ־ְוַגם ָהִעיר ׁשֶ
ּום ַלִיםְירּוׁשָ  ה ִמׁשּ ָהָיה ַמֲ�ׂשֶ �ם. ׁשֶַ ָלה ּפַ ַלִים ִהְתַקּבְ ירּוׁשָ חּוָפה הֹוָדָ�ה ּבִ �ם, ּדְַ ִקיִדים ַ�ד'וַ  ִמּטַ  ַהּפְ

ל יםלִ כָּ ְר ַמ ֲא וַ  י, ם'ּדַ ְר ֶט ׂשְ ְמ ַא  ׁשֶ נַ  ּכִ ִדיֵבי םיִ ׁשְ פוֹ ְוׁש.  אטּורֹ  ְיהּוָדה, דַ� וַּ ַה  ִמּנְ ְ  ּתָ ׁשּ ָרֵאל מוֹ ׁשֶ  רוּ ְס ֶא נֶ , ִיׂשְ
�ִליַלתֲ ְוא ּבַ ָנה ּוְנתּוִנים ׁשָ ַסּכָ דֹוָלה ּבְ נֵ  ִנְקְראוּ . ּגְ ַלִים יַרּבָ ל ְירּוׁשָ ּלֵ לֹוָמם ְלִהְתּפַ ים קֹומֹותּמְ בַּ  ִלׁשְ דֹוׁשִ , ַהּקְ

ִנים רּוְלַאַח  ָהַרּבָ אוּ  ׁשֶ ה־ֶאת ִמּלְ ׁשָ ּקָ רוּ  ּובוֹ  דַ� וַּ ַה  יָראׁשֵ  לֶא  בִמְכּתָ  רוּ גְּ ׁשִ , ַהּבַ ִפּלֹותַה  ַ�ל ִסּפְ �ְרכוּ  ּתְֶ ּנֶ  ׁשֶ
לֹוָמם ל ִלׁשְ ֵני ׁשֶ ִדיִבים ׁשְ ב ֶאת ְוָחְתמוּ , ַהּנְ ְכּתָ ה חּסַ נ. בְּ  ַהּמִ ִפּלָ ָרֵאל ְיהּוָדה ךָ ֶמ א. נְ כִ  הֵד ּוְפ : "ַהּתְ ֶרֶמז", ְוִיׂשְ  ּבְ

ֵני ַ�ל ִדיִבים ׁשְ מֹות ַהּנְ ׁשֵ �ֵליֶהם ֵאּלוּ  ּבְֲ לוּ  ׁשֶ ּלְ ִנים ָ�ְברוּ . ִהְתּפַ ַלִים, רּפָ ְס ִמ  ׁשָ ַנת ָהְיָתה ּוִבירּוׁשָ ּצֶֹרת ׁשְ  ּבַ
יָ�ה ֶאָחד יֹום. ֶחםלֶּ לַ  ָרֲ�בוּ  יםבִּ ְוַר  י הנָ עוּ ְט  היָּ נִ ֳא  ַאְרָצה ִהּגִ ּקֵ ה יםבִּ ַר  ֹאֶכל ְרֵכיּוִמצְ  ֶקַמח ׂשַ ּקָ  יִלְבנֵ  ַלֲחל.

ַלִים ם אּוָלם, ְירּוׁשָ ֹוֵלַח  ׁשֵ ב לֹא ַהׁשּ לֹוַח ־ַ�ל ִנְכּתַ ׁשְ ח ַאךְ . ַהּמִ ְפּתַ ּנִ ׁשֶ ְטָ�ן ּכְ ֹתֶבת ִנְמְצָאה, ַהּמִ  הֵד ּוְפ " ַהּכְ
ָרֵאל ְיהּוָדה ךָ ֶמ א. נְ כִ  ל־ַ�ל" ְוִיׂשְ ק ּכָ ם ְוָיְדעוּ , ׂשַ ּלָ י ּכ. ל ָידוֹ  ּכִ ִדיב־ׁשֶ ָבר אטּורֹ  ְיהּוָדה ַהּנָ ּדָ יל ּוְבָכךְ  ,ּבַ  ֶאת ִהּצִ

ַלִים ּה  ְירּוׁשָ ּלָ ת ּכ. ְניַ  ְלטֹוַבת ָ�צּום ְסכּום אטּורֹ  ֹוִריׁש ה, תוֹ ָא וָּ צַ בְּ . בָרָ�  ֵמֶחְרּפַ ַלִים ןּבִ ה, ְירּוׁשָ  ְיִדידוֹ ־ֶאת ּוִמּנָ
י ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס יִר יוֹ יְפ ִט נְ מוֹ  הש8ֶ מֹ  ַרּבִ ְתנּוָפה ַח ּתֵ ּוְלַפ  תוֹ יָפ ִא ׁשְ ־ֶאת ׁש ְלַמּמֵ  ֶהְחִליט ְוהּוא, ּכְ    . ָהִעיר־ֶאת ּבִ

ַנת ׁשְ י ָיָצא, ו"תרט ּבִ ע יִר יוֹ יְפ ִט נְ מוֹ  הש8ֶ מֹ  ַרּבִ ֶאֶרץ ְרִביִעי ְלַמּסָ ָרֵאל ּבְ ד, ִיׂשְ יעוֹ ַה  ִעם ּוִמּיָ ַלִים ּגִ , ִלירּוׁשָ
ְבַרת רַאַח  רתוּ לָ  ֵהֵחל ַלִים ִעירָה  ְלחֹומֹות ִמחּוץ ֲאָדָמה ּכִ ֵדי, ְירּוׁשָ כּוָנה ָ�ֶליָה  ְלָהִקים ּכְ ה ׁשְ  ְוִלְפרֹץ ֲחָדׁשָ
ָכךְ  עֹותַה  ַאַחת. ִעירָה  חֹומֹות תֶא  ּבְ ָרה ַהּצָ ּבְ ה ןבֶּ  ֲאָדָמה ַטחׁשֶ  ַ�ל ּדִ ָ ׁשּ ים ְוׁשִ ִ ׁשּ עֹות תוֹ ּמ ַא  ֶאֶלף ׁשִ ּבָ  ְמר.
ת, ֶחְברֹוןלְ  ָהעֹוָלה ֶרךְ ּדֶ בַּ , ןִצּיוֹ  ַהר מּול ְרַקע ּוְרִכיׁשַ �ֶליָה  יֵד יִמ  ַהּקַָ ִדּיּוק ִהְתַנֲהָלה, ָהַ�ְרִבי ּבְ מוֹ  ּבְ  ּכְ

ת ָלה ְמָ�ַרת ְרִכיׁשַ ְכּפֵ י רֹוןְפ ֶ�  יֵד יִמ  ָאִבינוּ  ַאְבָרָהם יֵדיבִּ  ַהּמַ ל ְסֶוהַמ בְּ  תֶפ יֶּ ז. ְמ  ֲאִדיבּות אֹוָתּה . ַהִחּתִ  ׁשֶ
ֲאַות ַ�ל הּפָ ַהְמַח , הְחוָ ְוַא  תְיִדידוּ  ַצע ּתַ ה ּוְלַבּסֹוף, ְיֵתָרה נּותְוַחְמּדָ  ּבֶ ִריׁשָ ְפֶרֶזת ּדְ לּום מ. ֶכֶסף ָמֵלא ְלַתׁשְ  ּבְ
ִוי ֱאִליֶ�ֶזר ר' זֹאת ְלָתֵאר יבְוֵהיִט . ַלּסֹוֵחר עֹוֵבר ל יָהִאיׁשִ  ירוֹ כִּ זְ ַמ , ַהּלֵ ר ׁשֶ ַ ְלוָ , יִר יוֹ יְפ ִט נְ מוֹ  ַהׂשּ ּנִ  ֵאָליו הׁשֶ
ָכל �יו־ּבְָ ם ַמּסָ ָהָיה ִמי, אר'יזַ ִד  אגָּ ַא  דַמ ְח ַא : "רּפֵ ַס ְמ  הּוא ְוֹכה, רֶפ ֵס  ילֵ ֲ�  ִזְכרֹונֹוָתיו ֶאת ְוָרׁשַ  ִניםָפ לְ  ׁשֶ

לַ  תַח ּפַ  יֵמי ִיםְירּוׁשָ ל נוֹ טוֹ לְ ׁשִ  ּבִ דמ.  ׁשֶ ַנת עֹוד היָ ָה וְ , ילִ ֲ�  ַחּמַ ׁשְ ִרים עֹוֵמד ט"צַ ְק ּתַ  ּבִ ְקׁשָ  ִעם יםְיִדידּוִתיִּ  ּבִ
ה ירֵס  �ל היָ ָה , ֹמש8ֶַ �ֶליָה  ָהֲאָדָמה ֶחְלַקת ּבַָ ר ׁשֶ ּבָ אן ְמד. יַ� . ּכָ ִהּצִ ׁשֶ  ְמִכיַרת ןִעְניַ  ֶאת ְלָפָניו הש8ֶ מֹ  ירֵס  ּכְ

ׁשּוָבתוֹ  ָהְיָתה ָהֲאָדָמה ךָ  ּתְ ַבת אֹוָתּה  ְלךָ  ַקח, יֵ�ינִ  ַבתבָּ , ָאִחי, ָיִדיד 'ִהּנְ ֲאָדָמה. ַאַחת־ּבְ  ַמֲחִזיק ֲאִני זוֹ  ּבַ
תֹוַרת ַ ְיר.  ּבְ ַאְלֵפי לֹא ֲאִפּלוּ  ִאיׁש  ְלׁשּום מֹוְכָרּה  ָהִייִתי לֹא, ֲאבֹוַתי תׁשּ הֶאּתְ  ְלךָ  ֲאָבל, ִלירֹות ּבְ ם ֶנּנָ לִ  ִחּנָ  יּבְ
ךָ  ִהיא ֲהֵרי. ְמִחיר ּלְ ַלח, ׁשֶ ם ינַ ּובָ  ַ�ְצִמי ֲאִני, הנָּ ֶח ְוָק  ָיְדךָ  ׁשְ ּלָ ׁשּוָבתוֹ  ָהְיָתה ְוזוֹ . ֵהם' ךָ לְ  ּכ.  הש8ֶ מֹ  ירְלֵס  ּתְ

יֹומוֹ  יֹום יִמּדֵ  ַאל, ּבְ ָ ׁשּ ׁשֶ ֵאיֶזה ּכְ ךְ  ּוִתיְיִדיד ִוּכּוַח  ַאֲחֵרי, ְלַבּסֹוף. ַנֲחָלתוֹ ־ֶאת רכֵ וֹ מ ָהָיה ְמִחיר ּבְ ֶמׁשֶ  יֹום ּבְ
ִמים ְמַ�ט ַ�ד, ּתָ ּכִ ים ראֹוצַ  ִלי ָקַצר ׁשֶ ָ בַּ  ִמּלִ ה 'ָיִדיד ִלי ָאַמר, ָהַ�ְרִבית ָפהׂשּ ירֹ בְּ , ינִ ָק זְ בִּ . ָאִחי, ַאּתָ , אׁשִ

י ַמְצִהיר ִהְנִני ָבר ןכֵ ־ּכִ ה ירְלֵס  ֵלאֹמר ָנא. ַהּדָ ּתֶ  ֹמש8ֶ ּיִ ָנהַמ לְ  גינְ לִ ְר ֶט ׂשְ ־ִלירֹות ֶאֶלף ִלי ןׁשֶ  ֵנֵלךְ  ֶרַגע־ןּובִ , ּתָ
אִדי'־ֶאל י. ַהּקָ הֹוַדְעּתִ ׁשֶ ִחיר־ַ�ל לוֹ  ּכְ  ִעם ךְ לַ ָה , ִלירֹות ֶאֶלף ָמָנה. ֶרַגע ַאף הש8ֶ מֹ  ריֵס  ּה ִהְתַמְהַמ  לֹא, ַהּמְ

ִלי ַהּקֹוְנסּול ֶאל ְוֵרָ�יו אגָּ ַא  אנוּ , ְנָיןַהּקִ  ִנְגַמר םְוׁשָ  ָהַאְנּגְ ּבָ ית( ה'ָמ כְּ ְח 'ּמַ ַה  לֶא  ּוְכׁשֶ ט ּבֵ ּפָ ׁשְ ֵדי) ָהַ�ְרִבי ַהּמִ  ּכְ
ְקֶנה־ֶאת םְלַקיֵּ  ל ִחיםנֹוכְ  ָמָצאנוּ , ַהּמִ ִהְתַאּסְ  ס'לֶ גְ ּמַ ַה  ַחְבֵרי ּכָ ֹוֵפט ִעם פוּ ׁשֶ ָקם". ירוֹ כִּ זְ ַמ וּ  ַהׁשּ  הֵד ׂשְ  ַוּיָ

 �ר ָהַ�ְרִבי רֹוןְפ ֶ ַלִים ֲאׁשֶ ירּוׁשָ ֶדה, ּבִ ָ ר־ְוָכל ַהׂשּ ה הנָ ִמְק לְ , ּבוֹ  ֲאׁשֶ ּזָ ַלִים יִלְבנֵ  ְוַלֲאח.   �      .ֹוָלםע־ַ�ד ְירּוׁשָ

  
  

י יְלגֹוַרי ַרּבִ ַכי רֹוֵקַח ִמּבִ   ל"ַזּצַ  ָמְרּדְ

ָון תש"י ַהִהּלּוָלא ְליֹום ַמְרֶחׁשְ  כ"ה ּבְ
  

נוֹ  ל ּבְ לְ  ד"יִר ֲה ּמַ ַה  ׁשֶ ל הבָּ ְוַר , זִמּבֶ  יַר גוֹ ילְ בִּ  ָהִעיר ׁשֶ
פֹוִלין ּבְ ְתקּוַפת. ׁשֶ ֹוָאה ּבִ ה ַהׁשּ דֹול ְלָאִחיו ִהְתַלּוָ  ַהּגָ

י ְלז ַאֲהרֹן ַרּבִ כוּ  ַ�ד, ָידוֹ  ִמּתֹוךְ  ָידוֹ  ָזָזה ְולֹא, ִמּבֶ ּזָ  ׁשֶ
ֵצל יא ְלִהּנָ ֶאֶרץ. ַאְרָצה ְוָ�לוּ  ַהֲהִריָגה ִמּגֵ ָרֵאל ּבְ  ִיׂשְ

ְתקוּ  ָאִחיו יןיִמ לִ  ָ�ַמד ְלז יתבֵּ  תַמ ּבִ ֹוָאה ְלַאַחר ּבֶ  ַהׁשּ
ה ּמָ ַאֲהַבת ְונֹוַדע, ָהֲאי. ָרֵאל ּבְ  ּבוֹ  ַהּיֹוֶקֶדת ִיׂשְ

ר ֶאָחד־ְלָכלֹו תּוִבְמִסירוּ  ם ֲאׁשֶ ׁשֵ ָרֵאל ּבְ . הנֶּ כ. יְ  ִיׂשְ
�ר ַ ה ַהּצַ ִקּצּור רַט ְפ נִ ְלַמְרּבֵ ָנה ז"מ ןבֶּ  ָיִמים ּבְ , ׁשָ

ר ְט  ְוִנְקּבַ ְתקּוַפת. ֶבְרָיהּבִ א תוֹ נָּ ה. כְּ  ּבִ  ֶאָחד ּכֵֹהן, ָנׂשָ
ה ָ ה ִאׁשּ רּוׁשָ בַּ  ָהִאּסּור ַאף־ַ�ל, ּגְ  ִהְזִהירוֹ . ֹוָרהּת ׁשֶ

ַכי יַרבִּ  י לוֹ  ְוהֹוִדיַ�  ָמְרּדְ ָבר ֵיׁש  רמוּ ָח  ּורּס ִא  ּכִ ּדָ , ּבַ
הַה  אּוָלם ְ  ָאְזָניו ָאַטם ּלָ ַה . ַ� וֹ מִמׁשּ , ָהֶרֶגל יַ� גִּ ּבְ

ּקֵ  הַה  ׁש ּבִ את ּלָ  ַהּכֲֹהִנים ִעם ַיַחד יוּפָ כַּ ־ֶאת ָלׂשֵ
ִמְנַה , ַהּדּוָכן־ַ�ל ֵאין ַהּגֹוָלה ְיהּוֵדי גּכְ ִאים ׁשֶ  נֹוׂשְ

ִים ּפַ א ּכַ ת ֶאּלָ ְתִפּלַ ת מּוָסף ּבִ לֹש8ֶ ׁשְ ּבִ , ָהְרָגִלים ׁשֶ
א ִלים ֶאּלָ ּלְ ְתּפַ ַהּמִ ּנוּ  זֹאת ָמְנעוּ  ׁשֶ ֵני, ִמּמֶ הּוא ִמּפְ  ׁשֶ
ת־ַ�ל ָ�ַבר ָרָאה. ּדָ ׁשֶ י זֹאת ּכְ ַכי ַרּבִ  ְוִהְכִריז ָקם, ָמְרּדְ

ַאף ֵדי, ַהּדּוָכן־ֶאל ַיֲ�לוּ  לֹא ֵמַהּכֲֹהִנים דָח ֶא  ׁשֶ  ּכְ
ּלֹא ׁש  ׁשֶ ָרֵאל ָאָדם ְלַבּיֵ ׂשְ ָרתֹו ָהְיָתה ִמּיִ  ְלעֹוֵרר. ַמּטְ

ז ָהִאיׁש  ֶאת א, ְתׁשּוָבהלִ  ַהּלָ ָבר ֶאּלָ ַהּדָ  הֹוִעיל לֹא ׁשֶ
�ה יְלִפ ָ ִנים רּפַ ְס ִמ  רְלַאַח . ׁשָ הַה  ֵהֵחל, ׁשָ  ְלַהְרֵהר ּלָ

 םָהָ� ־ֶאת ךְ ֵר ְלבָ  ַהּכֲֹהִנים ָחְדלוּ  יוֹ ְט ֶ� בְּ ׁשֶ , ָברּדָ בַּ 
, ֵמִאּסּורוֹ  ְוִנְפַרד ָהִאיׁש  ָהַלךְ . נֹוְקפוֹ  ֵהֵחל ְוִלּבוֹ 

ר יַ�  ְוַכֲאׁשֶ רֹוב לגֶ ֶר ָה  ִהּגִ י ָהַרב הֹוִדיַ� , ַהּקָ  הּוא ַרק ּכִ
ָ לִ  ַהּדּוָכן־ַ�ל ַיֲ�ֶלה ַבּדוֹ לְ  ֵדי, יוּפָ כַּ ־ֶאת אׂשּ  ּכְ

ָבר־ֶאת ְלַפְרֵסם ָחַזר ַהּדָ ְתׁשּוָבה ׁשֶ . ָמהלֵ ׁשְ  ּבִ
ּנֹוַדע ׁשֶ ָבר ּכְ ְלז ַאֲהרֹן יְלַרבִּ  ַהּדָ  ֶאת ְמֹאד ִהְפִליא, ִמּבֶ

י הָר ֵת יְ ַה  ָחְכָמתוֹ  ַ�ל ָאִחיו ְזכּות, ּכִ ָרֵאל  ּבִ ַאֲהַבת ִיׂשְ
ּבוֹ  ב  ְתׁשּוָבהבִּ  ַהּכֵֹהן ָחַזר ׁשֶ בַּ  ְלָאִביוְוׁשָ ָ ׁשֶ   . םיִ ַמ ׁשּ

  
שקל כסף שנתן אברהם לעפרון  400מהו ערך הסכום של 

בעבור מערת המכפלה, בשווי של היום? ובכן שקל 
התורה שהוא שקל הקודש, היה שווה בערכו לסלע אחד, 

ל אך משקלו אינו שווה, וכל הגדול בתורה,מטבע הוהוא 
אמרו חכמים: כל שקלים שכתוב בתורה סלעים, ובנביאים 

סלעים), ובכתובים  25ליטרין (ליטרא שווה למנה שהוא 
קינטרין. חוץ משקלי עפרון שהיו קינטרין, שנאמר 

הקינטר מאה מנה כדברי ערך "בכסף מלא יתננה לי". 
רש"י בבבא מציעא (וכבר תמהו על דבריו במסכת בכורות 

דינרים, ומכיוון  100). המנה שמשקלו מאה סלעים
גרם כסף, הרי שמשקל  4.25שמשקל הדינר היום הוא 

כל שקל  משקלקילוגרם כסף, והוא  42.5מאה מנה הוא 
השקלים ששילם אברהם. בחשבון כללי של  400־אחד מ

 17,000שקלים, שילם אברהם סך של  400כפול  42.5
) וןמילי שמונה( 8,000,000קילו כסף, ששווה כיום בערך 

וזאת על מערה ישנה  $ לקילו כסף)480בחישוב ( !דולר
 הערך, חישב כברוחלקת שדה מלאה טרשים. את חשבון 

הקניין רבי אשתורי הפרחי ב"כפתור ופרח", וכותב: "היה 
 ה'רניש, שהם אלפיים ווור"נ טאלף  "ה זקוקים שהםכ

תיבות 'בכסף ב'תורה מסיני' מצא רמז במאות דרהם". 
סף, כי כלעי ס אלף' מהן נוטריקון שמלא' שאמר עפרון, 

לפי החשבון שכל שקל שנתן אברהם היה מאה סלעים, 
אמר לו עפרון שסלעים, וכ 40,000שקלים הם  400־הרי ש

זאת, הבין אברהם שהוא דורש את הסכום המופרז הלזה, 
ב'אמרי ולכן שקל לו שקלים גדולים עוברים לסוחר. 

ש"מנהג מדינת , 'תרומת הדשןה'רמז לדברי יהושע' מצא 
רין", ליט 400אוסטרייך ואגפיה, לתת בכתובה לבתולה 

ומכיוון שאמרו חז"ל שהבעל חייב בקבורת אשתו תחת 
ליטרין,  200כתובתה, יוצא שאברהם שילם לקבורת שרה 

שקל כסף  400כי נקברו שם שמונה אנשים ובחלוקה של 
אחד, ומכיוון שהמנהג ־ליטרין לכל 200לשמונה יוצא 

ן מכפיל בכתובה את סכום הנדוניה, לכן תהוא שהח
   ..ליטרין כפול ממה שנתן לשרה בקבורתה. 400כותבים 

  

ַ"ת  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות



 

 

  

ָבר 'ֵמה   ָיָצא ַהּדָ

ל יוֹ וּ נּ כִּ  ָהָיה ֶזה, ד'וֹ רגְ וֹ נְר ּטַ ִמ  'ָהִעּלּוי י ׁשֶ ים ַרּבִ ַטם ַחּיִ ְרׁשְ �ל ְנזִמצַּ  ַהְלּבֶַ ְבֵרי ּבַ ים' 'ּדִ יֵמי, ַחּיִ �לּוָמיו ּבֲִ ,
לַּ ־ַ�ל ם ִעיר ה. ֲא  ּתֹו.ְד ׁשֵ רּכַ יַ�  ׁשֶ י ָאִביו תיְלבֵ  ָזְרמוּ , ׁש'ּדֵ ַק ְמ  'ָהִאיׁש  ְלֶפֶרק ִהּגִ עֹות ּבּוׁש יְ לֵ  ַאְרֵיה ַרּבִ  ַהּצָ

ּדּוִכים ד קֹוְסמֹות ׁשִ ים ְנִגיִדים ִמּצַ ְקׁשוּ  ַרּבִ ּבִ ָחָתן ְלַקְחּתוֹ  ׁשֶ ם ּכְ ימוּ , ְלִבּתָ  ַאךְ , בַר  הֹון ָ�ָליו םלֵּ ְלׁשַ  ְוִהְסּכִ
ָבר ָיָצא ה'ֵמ  �ׂשָ  ַהּדֲָ ּנַ ל ֲחָתנוֹ  הׁשֶ י ׁשֶ רּוךְ  ַרּבִ אֹוִמים־לְק נְ ֶר ְפ  ּבָ �ל ּתְַ רּוךְ " ּבַ ַמִים־ּוִמן", ַטַ�ם ּבָ ָ  הוּ וּ כּ זִ  ַהׁשּ

ֵנס ּה  ֵביתלְ  ְלִהּכָ ל ַרּבָ ּנֹוַדע, יקנִ ּפְ יְ לַ ־ׁשֶ ֶאָחד ׁשֶ אוֹ  ּכְ ְפָלִגים ַהּדֹור ינֵ ִמּגְ ה, ַהּמ. ָהָיה ּוַמֲ�ׂשֶ ךְ  ׁשֶ   . ָהָיה ּכָ

ן, ָחדֶא  יֹום ּמֵ ְלִמיד דוֹ רגְ וֹ נְר ַט לְ  ִהְזּדַ ם ָצִעיר םָחכָ  ּתַ ׁשֵ י ּבְ �  ַרּבִַ ִ  ְיהֹוׁש. אֹוִמים־לְק נְ ֶר ְפ  ילֶהׁשּ ָהָיה, ּתְ  ׁשֶ
כֹורוֹ  נוֹ בְּ  ל ּבְ רּוךְ "ַה  ׁשֶ ה הַנֲ�ׂשָ  ּוְלָיִמים", ַטַ�ם ּבָ ל ַרּבָ אֹוָתם. אנָ ְר ַמ קוֹ  ׁשֶ הַאְך , ְסָחרִמ בְּ  ָ�ַסק ָיִמים ּבְ �ׂשָָ 

ר ,יאֲ�ַר  ּוְמַלאְכּתוֹ  ַבעֶק  ּתֹוָרתוֹ  ֶאת ה ְוַכֲאׁשֶ ּנָ ָנה, יוָק ָס ֲ� ֵמ  ִהְתּפַ ית לֶא  ּפָ ְדָרׁש ־ּבֵ קֹוִמי ַהּמִ ִלְלֹמד  ַהּמְ
ם ָרָאה . ּתֹוָרה הּותֹו ׁשָ ׁשְ ם, ִקיָדהּוׁשְ  ַהְתָמָדהבְּ  דֵמ וֹ לּ ׁשֶ  ִמיםיָ לְ  ָצִעיר רחוּ בָּ ּבִ ֵ ּנוּ  ְוִהְתַרׁשּ ּקֹות ִמּמֶ  ְכַנסנִ . ֲ�מ.

ִדְבֵרי ּמוֹ ִע  ה ְמֹאד ּוַמֵהר, ּתֹוָרה ּבְ ּלָ י ּגִ ְפָלג ִעּלּויהּוא  ּכִ ּתֹוָרה מ. ְפָלא ְוָגאֹון ּבַ יךְ . מ. י ִהְמׁשִ �  ַרּבִַ ִ  ְיהֹוׁש.  ילֶהׁשּ
ר, ַקְנַקּנוֹ ־ַ�ל ִלְתהֹות ַמע ְוַכֲאׁשֶ ָרֵטי ֶאת ׁשָ ְמָלה, ֲאבֹוָתיו ְוִיחּוס וֹ ּת ְח ּפַ ִמׁשְ  ּפְ ִלּבוֹ  ָטהַהַהְחלָ  ּגָ אֹותוֹ  עֹוד. ּבְ  ּבְ

ֵאר ּובוֹ , ְלָאִביו ָמִהיר בּתָ ִמכְ  רגֵּ ׁשִ  יֹום ֹאֶפן ּתֵ ִלית ֶאת ִנְלָהב ּבְ ְרּגָ ָצא ַהְיָקָרה ַהּמַ ּמָ , דוֹ רגְ וֹ נְר ַט  ִעירבָּ  ׁשֶ
 �יַ ךְ  ְוִהּצִ ּדֵ חּור ֶאת ְלׁשַ ֶנת ֲאחֹותוֹ  ִעם ָהִעּלּוי ַהּבָ ּיֶ ִהגִּ , אגָּ יְ ֵפ  ָרֵחל ַהְמצ. ָחה. ְלִפְרָקּה  יָ�הׁשֶ ּגָ ַהׁשְ ָרִטית ּבְ  ּפְ

ְפָלָאה י ָההׁשָ , מ. ל ָאִביו, ּבּוׁש יְ לֵ  ַאְרֵיה ַרּבִ אֹוָתּה , ןנַ ּדְ  ָהִעּלּוי ׁשֶ  סְוִנְכנָ  יֹוֵצא היָ ָה וְ , יקנִ ּפְ יְ לַ  ִעירבָּ  ֵ�ת ּבְ
ָמָתא ָהַרב תיבֵ בְּ  ִדְבֵרי ּמוֹ ִע  ּוְמׂשֹוֵחַח  ּדְ ב ַח ֵר וֹ ָהא ּוְבעֹוד. ּתֹוָרה ּבְ יַ� , ֶאְצלוֹ  יֹוׁשֵ ב ִהּגִ ְכּתָ נוֹ  ַהּמִ  ּובוֹ  ִמּבְ

�הָ ךְ  ַהַהּצָ ּדֵ ּתַ ָכךְ  ָרָאה הּוא ִעּמֹו. ְלִהׁשְ ע ּבְ ָאְזֵני אֹוְרחֹו,ֱאלִֹקים ֶאְצּבַ ָבר ּבְ ה ֶאת ַהּדָ ּלָ א , ְוַאף ּגִ ָבר ֶאּלָ ּדָ  ׁשֶ
ב ֶאָחד �דוֹ  ִעּכֲֵ ּדוּ  תַ� צָּ ַה . טֹוב ֶבקּדֶ לַ  ִמּלֹוַמר ּבַ ֶרק־ַ�לָאז  ָ�ְמָדה ַאֶחֶרת ךְ ׁשִ ל נוֹ , ּובְ ַהּפֶ אֹון ׁשֶ  ַהּנֹוָדע ַהּגָ
י ִליּ  ַזְלָמן ֶאְפַרִים ַרּבִ ָכה, דוֹ רִמבְּ  ֹותַמְרּגָ ּזָ ע, ֶאָחד ָמקֹוםבְּ  הלָּ ּוְגד.  ֹוָרהתלְ  ׁשֶ ּצַ �בּור ה.ֲ רּוךְ ּת בִּ  ּבַ י ּבָ ל ַרּבִ . ֹו ׁשֶ

�ה"ָ יָ�ה ַהַהּצָ ים ִלְפֵני ִהּגִ רּוְך ְלאֹוְרחֹו,רּפָ ְס ִמ  ֳחָדׁשִ י ּבָ ר ַרּבִ י ַאףוְ " ", ִסּפֵ ְעּתִ א  .ָמִתיכָּ ַהְס ־ֶאת ִהּבַ ֶאּלָ
יׁשֶ  בֹוא ִאםַרק ׁשֶ  ,הֹוַדְעּתִ ׁשּוָבה ּתָ ה ַ�ד ִחּיּוִבית ּתְ ָ ר ֲחִמׁשּ  אֹותוֹ ". טֹוב ִכיבְּ  ָהִעְנָין־ֶאת ֶאְגֹמר, טבָ ׁשְ בִּ  ָ�ׂשָ

ּבוֹ  יֹום יַ�  ׁשֶ ב ִהּגִ ְכּתָ ָנה רֹאׁש  היָ ָה  ,ַהּמִ ָ ה, ָלִאיָלנֹות ַהׁשּ ָ ר ֲחִמׁשּ ׁש  ְוָלֵכן, טבָ ׁשְ בִּ  ָ�ׂשָ ּקֵ י ּבִ רּוךְ  ַרּבִ  ֵמאֹוְרחוֹ  ּבָ
ין יַ�  לֹא ְוִאם, ָהֶ�ֶרב ַ�ד ְלַהְמּתִ ּגִ ׁשּוָבה ּתַ ּדּוךְ ־ֶאת ּמוֹ ִע  ִיְגֹמר, דרוֹ ִמבְּ  ִחּיּוִבית ּתְ ִ ע ַהׁשּ ּצָ ל טֹוב ַהּמ.   . ְלַמּזָ

ֵנס ִעם י ִהּכָ ית לֶא  ּבּוׁש יְ לֵ  ַאְרֵיה ַרּבִ ּה  ָהַאְכַסְנָיה ּבֵ  ָאָדם םְלׁשָ  ִנְכַנס, יקנִ ּפְ יְ לַ  ִעירבָּ  רוֹ וּ ּק בִּ  ַמןזְ בִּ  ָההׁשָ  ּבָ
הַה . ףנֹוָס  ִליַח  ָהָיה ּלָ ֶרת ּוְבָידוֹ , דוֹ רִמבְּ  ׁשָ ׁשּוָבה ִעם ִאּגֶ יֵמ  ִחּיּוִבית ּתְ ִליּ  ַזְלָמן ֶאְפַרִים ַרּבִ אֶא , ֹותַמְרּגָ  ּלָ

רֹב ּמֵ ֶרךְ  תוֹ פוּ יֵ ֲ�  ׁשֶ לֹון־ֶאל ִנְכַנס ֵמַהּדֶ ה ָאַכל, ַהּמָ ּדָ .�ָנה ְס ׁשֵ ָתה ּדְ ח ַיִין ְוׁשָ ּבָ ָנתוֹ . ְמַ�ט ָלנּוַח  ּוָפָנה, ְמׁש.  ׁשְ
ה־ַ�ל רֵת יָ  ִהְתָאְרָכה ּדָ ר, ַהּמִ בוֹ  ָקם ְוַכֲאׁשֶ ּכָ ׁשְ י ָרָאה ִמּמִ ְיָלה ּכִ ָבר ַהּלַ ָח  ְוָלֵכן, ָיַרד ּכְ ִליחּות ֶאת הּדָ ְ �ד ַהׁשַּ 
ִלי. ֶקרּבֹ בַּ  ְלָמֳחָרת י ִמּבְ ַרּבִ י ַדעיֵ  ּבּוׁש יְ לֵ  ַאְרֵיה ׁשֶ ִליַח  ּכִ ָ ֶחֶדר ׁשֹוֵכן דוֹ רִמבְּ  ַהׁשּ אֹותוֹ  ֵאָליו ָסמּוךְ  ּבְ , ָמלֹון ּבְ

ר, ָהִעיר בַר  לֶא  בׁשָ  ַמע ְוַכֲאׁשֶ ּנוּ  ׁשָ י ִמּמֶ ָלה לֹא ּכִ ל ִהְתַקּבְ ׁשּוָבה ּכָ ָכךְ  אוּ ָר , דרוֹ בְּ ִמ  ּתְ ַמִים־ִמן ןִסּמָ  ּבְ ָ  ַהׁשּ
נַ  ְ רוּ  ָיַדִים ָלֲחצוּ  םיִ ְוַהׁשּ ְ יֵניֶהם ְוִהְתַקׁשּ ֵר  ּבֵ ִקׁשְ ּדּוִכין יּבְ ל ׁשִ ּבֶֹקר ִהייְ וַ . טֹוב ְלַמּזָ �ל ִעירבָּ  נֹוַדע, ּבַַ  ִ  ָחהְמ ַהׂשּ

מּוָ�ה, ָרץֲ� ַהנַּ  ָהַרב תיבֵ בְּ  ְ יָ�ה ְוַהׁשּ ָ  ֶאל ַאף ִהּגִ ֵא  דרוֹ ִמבְּ  ִליַח ַהׁשּ ים רַח ׁשֶ ּכִ ָהָלה,  .קּום ְלַהׁשְ  ָאץֲאחּוז ּבֶ
ִליַח  ָ ָידוֹ  ָהַרב ֵביתלְ ַהׁשּ ּבְ ׁשֶ בוֹ ִמכְ  ּכְ ל ּתָ י ׁשֶ ִליּ  ַזְלָמן ֶאְפַרִים ַרּבִ ל ֵמָהַרב ְוָדַרׁש , ֹותַמְרּגָ ְ ַק ְת ִה  ֶאת ְלַבּטֵ  תוֹ רוּ ׁשּ

י ִעם ּדּוךְ ־ֶאת ַ�לּפֹ לַ  ּוְלהֹוִציא, ּבּוׁש יְ לֵ  ַאְרֵיה ַרּבִ ִ י ָ�ַמד. דוֹ רִמבְּ  ַהׁשּ רּוךְ  ַרּבִ יתלָ  ָיַדע ְולֹא ָנבֹוךְ  ּבָ �ָצה ׁשִֵ 
ַנְפׁשוֹ  ל בֵסַר  נוֹ ּתָ ח. ְמ  אּוָלם, ּבְ רּות ֶאת ְלַבּטֵ ְ ָבר ֵריֲה : "ְוָאַמר ַהִהְתַקׁשּ לּוי ַהּדָ י, לכֹּ ־ְלֵ�ין ּגָ ָבר ָיָצא ה'ֵמ  ּכִ , ַהּדָ

ַמִים־ּוִמן ָ בוּ  ַהׁשּ ִליַח ־ֶאת ִעּכְ ָ ַדְרּכוֹ  ַהׁשּ ֵדי ,ּבְ ּדּוךְ  ּכְ ִ ַהׁשּ נִ  ִעם ׁשֶ י", ַהּפַֹ�ל־ֶאל ֵיֵצא יּבְ ים ךְ וּ רבָּ  ְוַרּבִ   . ּמוֹ ִע  ִהְסּכִ

ּנֹוַדע ׁשֶ י ְלַתְלִמיֵדי ּכְ רּוךְ  ַרּבִ ֵר  ַ�ל ּבָ ּדּוִכין יִקׁשְ ִ ַר  ַהׁשּ םׁשֶ ת ְללֹא ָ�ַרךְ  ּבָ ֵני ְרִאּיַ ָבר היָ ָה , ֶהָחָתן ּפְ  ַהּדָ
�יֵניֶהם ֶפֶלאלְ ֵ רְלׁשַ  ֶהְחִליטוּ  ְוֵהם, ּבְ ֵני דוֹ רגְ וֹ נְר ַט לְ  ּגֵ ְפָלִגים ִעּלּוִיים ׁשְ ֵדי, מ. ל ַקְנַקּנוֹ ־ַ�ל ִלְתהֹות ּכְ  ׁשֶ

נַ  ָיְצאוּ . ֶהָחָתן ְ ם םיִ ַהׁשּ יעוּ , ְלַדְרּכָ ִהּגִ ְדָרׁש ־ְלֵבית ִנְכְנסוּ , דוֹ רגְ וֹ נְר ַט לְ  ּוְכׁשֶ קֹוִמי ַהּמִ ה־לַ�  ְוִזהוּ , ַהּמְ  ֶאת ְנַקּלָ
ר ֶהָחָתן ּבָ ְלִמיֵדי יֹוָתםְה בִּ . ַהְמד. ְפָלִגים ֲחָכִמים ּתַ ד ֵהם ַאף ִזהוּ , מ. י ִמּיָ םַר  ּכִ ִעּלּוי ָזָכה ּבָ ְפָלג ּבְ א, מ.  ֶאּלָ

ֶחְרּדָ  ּלְ ּלוּ  ָתםׁשֶ י ּגִ �ל ּכִַ חּור הּוא מּום־ּבַ ר ןכֵּ ׁשֶ , ַהּבָ ָדה ִחּגֵ ּה  הָר צָ ְק  ַאַחת ְוַרְגלוֹ  הּוא ִמּלֵ ְתקוּ . ֵמֲחֶבְרּתָ  ׁשָ
נַ  ְ ֵני םיִ ַהׁשּ בֹודוֹ  ִמּפְ ל ּכְ חּור ׁשֶ ָחְזרוּ  אּוָלם, ַהּבָ ׁשֶ ם אלֹ כְ לִ  ִהְצִליחוּ  לֹא, יקנִ ּפְ יְ לַ לְ  ּכְ ִלּבָ ְגִלית ֶאת ּבְ  ַהּתַ

ה ְרִעיׁשָ לּוי ְלסֹוד ָהִעְנָין ָהַפךְ  ְמֵהָרה ְוַ�ד, ַהּמַ בּוָכה ָרְבָתה ָהַרב תיבֵ ּובְ , ּגָ י .ַהּמְ רּוךְ  ַרּבִ  ָיַדע לֹא ּבָ
יַ�  נוֹ בְּ ־ֶאת ְוהֹוִכיַח , ַנְפׁשוֹ ־ֶאת ִהּצִ ּדּוךְ ־ֶאת ׁשֶ ִ ֶהֱ�ִלים ַ�ל, ַהׁשּ ל מּומוֹ  רבַ ּדְ  ֶאת ִמיִדיָ�תוֹ  ׁשֶ חּור ׁשֶ , ַהּבָ
הְוַה  יַ�  ּלָ ֵדי, דוֹ רגְ וֹ נְר ַט לְ  ֶהָחָתן ֶאת ןּמֵ זַ לְ  ִהּצִ ָהָאב ּכְ ם ׁשֶ ֵ אֹונּותוֹ  ִיְתַרׁשּ דֹוָלהַה  ִמּגְ יל ,ּגְ ּכִ ְכֵנַ�  ְוַיׂשְ  ֶאת ְלׁשַ
ֵני יתוֹ  ּבְ י ּבֵ ֵני, ֵמֶחְסרֹונוֹ  ֵ�יֵניֶהם ְלַהֲ�ִלים ֲ�ֵליֶהם ּכִ �ִתיד ִמּפְָ בּועֹות. רוֹ דּ ַה  דֹולגְּ  ִלְהיֹות הּוא ׁשֶ ר ׁשָ  ִמְסּפָ

ן רְלַאַח  יַ� , ִמּכֵ רּוךְ  תיבֵ לְ  ָהִעּלּוי ןָת ָח ֶה  ִהּגִ י ּבָ י ְונֹוַ�ד, ַרּבִ ה ִעם ָחהְלׂשִ ּלָ ִפי. ַהְמיֶֹ�ֶדת ַהּכַ ר ּכְ ּפָ , ַהְמס.
ּה ִע  חׂשֹוַח  ְצָאה, ָמה־ְזַמן ּמָ ּיָ י, יָה ֶר הוֹ לְ  הֹוִדיָ�ה ּוְכׁשֶ ּדּוךְ  ַ�ל ָחהֵמ ׂשְ  ִהיא ּכִ ִ ָחד ַהׁשּ ַפל ַהְמי. ּנָ  ֶחְלָקּה בְּ  ׁשֶ
ֶניָה ־ְוַ�ל ת הכָ סוּ נְ  ָהְיָתה ּפָ רוּ  ָברָד  יֹוְדֵ�י. ְוִגיל ְמָחהׂשִ  ֲאֶרׁשֶ י, ִסּפְ ׁש  ּה ָס נְ כָּ ִה בְּ  ּכִ ּקֵ ה ּבִ ּנָ יט ֶהָחָתן ִמּמֶ  ְלַהּבִ

ִהיא ַ�ְצָמּה ־ֶאת ָרֲאָתה ּה ָת ּדָ ְר ֶח לְ וּ , ְרִאיבָּ  ׁשֶ ר ּה ָת יָא לִ ְפ לִ . ְיֵרָכּה ־ַ�ל צֹוַלַ�ת ּכְ ן ָלּה  ִסּפֵ י, זּוָגה־ּבֶ  ִהיא ּכִ
ֵלד ֲ�ִתיָדּה  ָהְיָתה ל ְוהּוא, תֶר גֶּ ִח  ְלִהּוָ ׁשֶ . ּה מּוָמ ־ֶאת ְצמוֹ ַ� ־ַ�ל ִקּבֵ ביָּ ּכְ י ׁשַ רּוךְ  ַרּבִ  ִעם ֹוָרהּת בַּ  חְוׂשֹוַח  ּבָ

ִעיר, ִנְדַהם ִמ  ןָת ָח ֶה  אֹונּותוֹ ַהּצָ ל ַרְגלוֹ  ָאְמָנם: "ָאַמרוְ  ּגְ ה ֲחָתִני ׁשֶ ּמָ ר מֹוחוֹ  ֲאָבל, ֲ�ק.  ְוַהְלַואי". ְוָסלּול ָיׁשָ
ּדּוִכים ְוָכל ִ �ם ַהׁשַּ ּבְ ָרֵאל ׁשֶ אֹותוֹ  ָיֶפה ַיֲ�לוּ  ִיׂשְ ֶהֱ�ִמידוּ , זּוג ּכְ הְת לִ  עַהּנֹוָד  ְנזצַ  תיבֵּ  ֶאת ׁשֶ  ְלדֹור ְוָזכוּ  ,ִהּלָ

ִרים ִנים, ךְ ָר ְיבֹ  ְיׁשָ אֹוִנים, ִניםבָ ־ּוְבֵני ּבָ יִקים, ּתֹוָרה ייצֵ בִּ ְר ַמ וּ  ּגְ יְוַא  ַצּדִ ה ְנׁשֵ �             .ָאנוּ  נוּ ֵר וֹ דּ  ַ�ד, ַמֲ�ׂשֶ

  
 
 

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

ָרה יםגְ  ֲ"ׂשָ ַמּלֵ  ַמּלִ רּוׁש  - יִמּגְ ָרה וֹ ּת ְח ַק  ַ םַט  ,ּפֵ  יּכִ , ֲ ׂשָ
ֵ ֶרךְ  ַמּלֵ  ּבְ לֹוֵקַח  ֲאדָֹניו יּגְ  ָהָיה ֶזה ְוזּוַלת, ָהיוּ  ֶאָחד ּכְ

יק ֶאָחד ַמְסּפִ ּלָ  ,ִיְרֶצה עֹוד. ּבְ ָרה ַקחׁשֶ ים ֲ ׂשָ ַמּלִ רּוׁש  ּגְ  ,ּפֵ
ה ֶרךְ ־ַ ל, ַהְרּבֵ ָרה ְך ָל  טֹוב אֹוְמרוֹ  ּדֶ  ְואֹוֵמר. ִניםבָּ  ֵמֲ ׂשָ
ַמּלֵ  רּוׁש  ֲאדָֹניוי ִמּגְ ָחִדיםֵמַהְמ  ,ּפֵ ְבָחִרים ,וֹ ְרּכ ְלָצ  י,  ַהּמ,
ֵדי ,ֶאְצלוֹ  ְטֲ נוּ  ּכְ ּיִ ה ׁשֶ לֹל ּוָבא ,ַהְרּבֵ ָאר ִלׁשְ ים ׁשְ ַמּלִ  ַהּגְ
ָהיוּ  ַל  ְלַאְבָרָהם ׁשֶ ָכִסים לִמּכְ רּוׁש  בטוּ ־ְוָכל ְואֹוְמרוֹ . ַהּנְ  ,ּפֵ

ל ְבָחר ּכָ ִליּ ּוַמְר  טֹובֹות ַוֲאָבִנים ָזָהב ,ֲאדֹונוֹ  ינֵ יְ נְ ִק ּבְ ׁשֶ  מ, . ֹותּגָ
ַ ם ְרֶצה לֹא ִאם ,ְוַהּטַ . תוֹ כוֹ נְ ־יתּבֵ  ְרֶאהיַ  ,ַאֲחָריו אוֹ בָל  ּתִ

ם ב םְלִא  ּגַ ֹמַהר ִיְתַחּיֵ י ְרֶאהיַ  ,ּבְ  ֹמַהר ַהְרּבֹותּלְ  הִמּמַ  ֵיׁש  ּכִ
ָידוֹ  ְואֹוְמרוֹ . ןּתָ ּוַמ  רּוׁש  -  ּבְ ָידוֹ  ,ּפֵ ּבְ הּכִ  ֶטֶרם :ׁשֶ  -  רּבֵ ְלַד  ּלָ

רּוׁש  עֹודוֹ  ,ּפֵ ה יֲאדֹנִ ־ִעם אֹוֵמר ּבְ ֶרק ְוהּוא, ִרְבָקה ְוִהּנֵ א ּפֶ  ּבָ
י ,ןִסּמָ  ְראּוָיה ֹזאת ִהיא ּכִ   :ֲאדֹונוֹ ־ִעם ִלְהיֹות ׁשֶ

רּוׁש  - יֵֹצאת ִרְבָקה  ְלַצד .ֵמַהּזּוַלת ְיִציָאה ֶבתּבֶ ְמס,  ,ּפֵ
ת ִפּלַ ה ֱאִליֶ ֶזר ּתְ ֵצא ה' ָ ׂשָ ּתֵ אֹותוֹ  ׁשֶ  ְולֹא ֹקֶדם לֹא ,ֶרַגע ּבְ

ֵדי ,רַאַח  ּלֹא ּכְ ל ׁשֶ ׁשֵ י ,ֶחֶרתַא ּבְ  ִיּכָ ר זֹאת ִהיא ּכִ  ָדהּלְ י�  ֲאׁשֶ
ת ִהיא ,'ְוגוֹ  ִלְבתּוֵאל ל זּוגוֹ ־ּבַ   :ִיְצָחק־ׁשֶ

ה - 'ְוגוֹ  ָנא ַהְגִמיִאיִני ֶ  הִמּמַ  ִהְמִעיט ִהּנֵ ֹאל ָנהְת ִה ׁשּ י, ִלׁשְ  ּכִ
י ֵאֶליָה  רֹאַמ ָו  ָאַמר הּוא ְך  ָנא־ַהּטִ ה הּתֶ ְוֶאׁשְ  ַכּדֵ  ָאַמר ְוַ ּתָ

רּוׁש  ַהְגִמיִאיִני ִמיָ ה ׁשֹוןְל  ּפֵ ם, ּגְ ם, ְמַ"ט ָאַמר ּגַ  לֹא ּגַ
ּתַ  ָאַמר הׁשֶ ּה  ִהיא ּטֶ קֹותוֹ  ַכּדָ ר ְלַהׁשְ ֲאׁשֶ  מוֹ ְע ַט . ָנהְת ִה  ּכַ
י־ַ ל הּוא ְבֵריֶהם ּפִ ָרָאה, ל"זַ  ּדִ ָ לוּ  ׁשֶ ִים ׁשֶ  ,ִלְקָראָתּה  ַהּמַ
ְבָה  הּוא ֶזה ןְוִסּמָ  ֵאינוֹ  קמ, ַנֲ ִני נֹותבְ בִּ  ָמצּוי ׁשֶ י ,ַהּכְ  ִאם ּכִ

ֶזַרע רּוךְ  ּבְ ַאְבָרָהם ְוָקדֹוׁש  ּבָ ם, ּכְ לוֹ  ּגַ י הוּ ֶהְרָא  ַמּזָ  ִהיא ּכִ
ָנִאים־ַ ל ֵראיָ  ָהָיה ֶזהָל  .זֹאת ִה  ַהּתְ א ,ָנהְת ׁשֶ ּמָ  לֹא ׁשֶ

ם ַקּיֵ ָנאוֹ  ְיֵדי־ַ ל וֹ ׁש ּקָ ב, ְמ  ַמְפִסיד הּוא ְוִנְמָצא ,אֹוָתם ּתְ , ּתְ
ָכל ַמְמִעיט ָהָיה ֶזהָל  ּיֹות־ּבְ ר, ֵדי ,יוָא נָ ְת בִּ  ָהֶאְפׁשָ ְהֶיה ּכְ ּיִ  ׁשֶ

ֵ יֶניָה  ָנֵקל רּוׁש  - ָיֶדיָה ־ַ"ל :ַלֲ ׂשֹוָתם ּבְ ִאּלוּ  ָה מוּ ְל ָה ׁשֶ  ,ּפֵ  ּכְ
עּור ַנֲ ׂשוּ  ׁשִ ה. ֶזה ּכְ ָבר ְוָ ׂשָ יקוֹ ַה  ְלַצד ַהּדָ ַחת ְצּדִ ּגָ ַהׁשְ  ה' ּבְ
יִקים ִניםּמָ ְוִס  ,ָ ָליו ְצּדִ ָראוּ  ַהּמַ   :ֵ יָניו ׁשֶ

  
  

בכ"ח במרחשון תקל"א, נפטר רבי ִליֶּבר הגדול 
מברדיטשוב, מגדולי הצדיקים בדורו, דור רביעי 
למקובלים רבי שמשון מאוסטרופולי ורבי יחיאל 
מיכל מנעמירוב הי"ד, שנהרגו שניהם בפרעות שנת 

בזכותו  ת"ח, וכן היה מצאצאי בעל 'מגלה עמוקות'.
הוקמה העיר ברדיטשוב שנקרא תחילה ליברטשוב 

כך קוצר השם. מסורת היא, שרבי ־על שמו ואחר
ליבר ציווה את צאצאיו שלא להשתדך עם כהנים, 
ויש אומרים שההוראה ניתנה כבר בידי זקנו רבי 
שמשון מאוסטרופולי, ונתן לזה טעם מפני שהם 

ונה. מזרע דוד המלך, ולהם כתר מלוכה ולא כתר כה
אולם מסורת נוספת ותמוהה מובאת בספר 'שרשרת 
זהב', שם מזכיר תחילה את דברי הזוהר על שנת 
ת"ח שדרשו עליה את הפסוק שבפרשתנו "ויענו בני 
ח"ת", ומספר על רבי שמשון מאוסטרופולי שחיפש 
ארבעה גדולי ישראל שיקבלו עליהם להיהרג על 

חד קידוש השם כדי להציל את כלל ישראל, וכל א
מארבעת הצדיקים יגן על רבע מכלל ישראל, ובחר 
רבי שמשון את רבי יחיאל מיכל מנעמירוב, "ואת 
רבי ליבר הגדול שהי' נקרא ר' ליבער דער גרויסער 
מעיר בארדיטשוב", ואת הש"ך רבי שבתי כהן, 
"והש"ך ז"ל לא היה מסכים, באומרו שהוא צריך עוד 

יבלו דעה. וכשק־לסיים ולגמור הש"ך על יורה
תשובת הש"ך ז"ל, ציווה תיכף ר' ליבער הגדול 
לבניו שלא לשדך עם כהנים עד ביאת הגואל, בכדי 
שלא יבואו בניו בקשר שידוכין עם משפחת הש"ך, 
ואמר שזה אכזריות של כהן שלא ירצה להסכים 
להציל רבע ישראל בחלקו". ובכך טעה והחליף את 

פטר זמנו של רבי ליבר, שנולד רק בשנת תכ"ח ונ
, והקדים את זמנו עד 103בשנת תקל"א בהיותו בן 

שנת ת"ח. אולם קשה לקבל דברים כה קשים על 
  .קעותש, ומוטב שי, מאורם של ישראלרבנו הש"ך

  

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ

 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

 
יַ� ׁשֶ כְּ   תיְלבֵ  ַאְבָרָהם דבֶ ֶ�  ֱאִליֶ�ֶזר ִהּגִ

תּוֵאל ֹבא" ֶנֱאַמר, ןבָ ְולָ  ּבְ ְיָתה ָהִאיׁש  ַוּיָ  ַהּבַ
ח ים ַוְיַפּתַ ַמּלִ ן ַהּגְ ּתֵ ֶבן ַוּיִ  ּוִמְסּפֹוא ּתֶ

ים ַמּלִ ְדָרׁש  ל"ֲחזַ  ְוָאְמרוּ ", ַלּגְ ּמִ יר ּבַ ִהּתִ  ׁשֶ
ל םיֶה ֵמ ָמ זְ ־ֶאת ים ׁשֶ ַמּלִ ֵני, ַהּגְ  ִמּפְ

ַאְבָרָהם זֵ  ְמֹאד ָזִהיר הָהיָ  ָאִבינוּ  ׁשֶ , לִמּגָ
ּלֹא ּוְכֵדי ים יֹאְכלוּ  ׁשֶ ַמּלִ ְ  ַהּגְ , ָזִרים דֹותִמׂשּ

יֶהם־ֶאת ְוחֹוֵסם זֹוֵמם היָ ַהָ   ָהָיה ְולֹא, ּפִ
ס־ַ�ל סֹוֵמךְ  ים ַהּנֵ ַמּלִ ַהּגְ מוֹ , יֹאְכלוּ  לֹא ׁשֶ  ּכְ

ִרים ַסּפְ ּמְ ל ֲחמֹורוֹ ־ַ�ל ל"ֲחזַ  ׁשֶ י ׁשֶ  ַרּבִ
ן ְנָחסיּפִ  ּלֹא ָיִאיר ּבֶ  ִריםוֹ עׂשְ  ָאַכל ׁשֶ

ֵאיָנם �. ְמ  ׁשֶ ָ ְגָמה ֶמלֵס לְ  היָ ָה וְ , יםִר ׂשּ  ְוד.
ה ּמָ ֹמר ָצִריךְ  ּכַ   .ַהּזּוַלת ָממֹון ַ�ל ִלׁשְ

�  
ִאיפֹות ַאַחת ְ דֹולֹות ַהׁשּ ל ַהּגְ  ץֵפ ָח "ֶה  ׁשֶ
ים רּוׁש  רבֵּ ְלַח , ָהְיָתה" ַחּיִ ְלמּוד ַ�ל ּפֵ  ַהּתַ

ְלִמיַהיְּ  ּטֵ  זוֹ  תוֹ יָפ ִא ׁשְ  ְוֶאת, רּוׁשַ  ֹלא אּבִ
�םַ ָאְזֵני ּפַ ִנים אּוָלם. יובָ ָר קֹ ְמ  ּבְ ָ  ָנְקפוּ  ַהׁשּ

זוֹ  ה ןכָ ָל ֲה ַמ בְּ , זוֹ  רַאַח  ּבְ ָרֵאל םַ�  ֶאת ִזּכָ  ִיׂשְ
ְפָלִאים יוָר וּ בּ ִח בְּ  רּוׁש  רבֵּ ְלַח  נוֹ יוֹ ְע ַר  ֶאת אּוָלם, ַהּנִ ְלִמיַהיְּ  ַ�ל ּפֵ �ם. ָזַנח רּוׁשַַ ךְ ־ַ�ל יובָ ָר קֹ ְמ  הוּ לוּ ָא ׁשְ  ּפַ  ְוִנְפֲ�מוּ , ּכָ
ׁשּוָבתוֹ  עַמ ׁשֵ לְ  ְלִמיַהיְּ  ֲהֵרי: "ּתְ ים ִעם רּוׁשַ ּלוֹ  ַהְמָפְרׁשִ ֵסֶפר ֲהֵריהוּ , ׁשֶ יָון ׁשֶ . ֶהָחתּום ּכְ יס ָממֹוןִלי  ֵאיןּוִמּכֵ  ְלַהְדּפִ

רּוׁשִ ־ֶאת יס ִיְצָטֵרךְ , יּפֵ ְדּפִ ִקיַ�  ַהּמַ פּוס ְלהֹוָצאֹות בַר  ָממֹון ְלַהׁשְ ים ּוַמּדּוַ� . ַהּדְ ֵני? ְלָכךְ  ַיְסּכִ יִּ  ִמּפְ  ָסבּור ְהֶיהׁשֶ
ם ּלָ ּכ. ים' ץֵפ 'ָח ֶה  לׁשֶ  ַהִחּבּור ֶאת ִלְקנֹות ָירּוצוּ  ׁשֶ ַרק, יֹוֵדַ�  ֲאִני ָהֱאֶמת־ֶאת אּוָלם, ַחּיִ ׁשוּ  יםְמַ�ּטִ  ׁשֶ  רֶפ ַהּסֵ  ֶאת ִיְרּכְ

ז יס ְוִנְמָצא, ַהּלָ ְדּפִ ַהּמַ ל־ֶאת ַיְפִסיד ׁשֶ ָקָ�הַה  ּכָ י. ַהׁשְ ְרּתִ דֹול ַוֲחלֹוִמי יִת יָפ ִא ׁשְ  ַ�ל ֵאפֹוא ִוּתַ ֵדי, ַהּגָ ּלֹא ּכְ  ֶאְגרֹם ׁשֶ
י ֶזקנֶ  ָחִליָלה ְסּפִ יסּמַ ַל  ּכַ    ".ְדּפִ

�  
ל  וֹ תנוּ כֵ ׁשְ בִּ  ָהָיה ֶאָחד ֶיֶלד ֹוֵררִהְתגּ , ׁש "ִאי זֹוןֲח ַה ׁשֶ ִית ְויֹוֵצא סִנְכנָ  ׁשֶ ּבַ ג תֲ�ִליַּ  לֶא  ָ�ָלה ַפַ�םוּ  ,ּבַ י טּטֵ ְוִח , ַהּגַ ּקֵ ׂשַ  ּבְ

�ְמדוּ  ַהּדַֹארָ ֶמֶרת םׁשָ  ׁשֶ ֵחֶלק, ׁשֹונֹות ַמֲ�ָטפֹות םׁשָ  ָהיוּ . ְלִמׁשְ ּבְ יֵדי םְלׁשָ  סוּ נְ כְ ה. ׁשֶ , ּבּוִלים ָהיוּ  ןֶה ֵמ  ׁשֶ  ַהּפֹוִנים ּבִ
ֵדי, ׁש "ִאי זֹוןֲח ַה  ֶאל ּיּוַכל ּכְ ׁש  ׁשֶ ּמֵ ּתַ ֶהם ְלִהׁשְ �ה ּבָָ ׁשָ הּוא ּבְ ׁשּוָבתוֹ ־ֶאת ֲאֵליֶהם רגֵּ ׁשַ ְמ  ׁשֶ ב תוֹ ימוּ ִמ ְת בִּ . ּתְ ֶלד ָחׁשַ , ַהּיֶ
י ְמָצִאים ּבּוִלים ְלאֹוָתם מּוָדע ֵאינוֹ  ׁש "ִאי זֹוןֲח ַה  ּכִ ּנִ �ָטפֹות ׁשֲֶ ּמַ  זֹוןֲח ַה  ֶאל ֵהִביא ַהּבּוִלים ְוֶאת ,ֹוָתןא ָקַרע ְוָלֵכן, ּבַ
ָצא ה'יָא צִ 'ְמ כִּ  ׁש "ִאי ּמָ �ָטפֹות ׁשֲֶ ּמַ ֶלד ֶאל ּוָפָנה, ַלֲאחֹוָריו ׁש "ִאי זֹוןֲח ַה  עּתַ ִנְר  ַהּבּוִלים הְלַמְרֵא . ּבַ ַנַחת ַהּיֶ ֵאָלה ּבְ ׁשְ  ּבִ

ֵאילוּ  זֹוֵכר הּוא ִאם ֵני, ִחיםנָּ מ.  ַהּבּוִלים ָהיוּ  ַמֲ�ָטפֹות ּבְ הּוא ִמּפְ יב ץֵפ ָח  ׁשֶ ְ ׁשֶ  ְלִמי םָת ָר מוּ ּתְ ־ֶאת ְלָהׁשִ  ,ֵאָליו םָח לָ ׁשּ
יב ֶלדַהיֶּ  אּוָלם י, ִמימּותְת בִּ  ֵהׁשִ �ָטפֹות־ֶאת ָקַרע ּכֲִ ִליָכן ַהּמַ הלָ  ְוִהׁשְ ּפָ ָבר־ַ�ל ׁש "ִאי זֹוןֲח ַה  ִהְצַטֵ�ר. ַאׁשְ ד, ַהּדָ  ּוִמּיָ

ל ְלׁשֵ ת לֶא  ׁשִ ּפַ ֵביתוֹ  ָקהָד ַהצְּ  ק. ּבְ ׁשִֹוי ָמעֹות, ׁשֶ ל ּבְ ֶלד ַהּבּוִלים־ּכָ ַהּיֶ �ֵליֶהם ִלְזכּות, לוֹ  ֵהִביא ׁשֲֶ    . ּבַ
�  

יו ִליֵמי ָהַאֲחרֹוָנה קּוָפהּתְ בַּ  ִריְסק ז"יִר גְּ ַה  קֵק זְ נִ , ַחּיָ ִדיקֹות ַלֲ�בֹר ִמּבְ בֵ  עוּ צְּ בַּ ְת ִה  לוּ ְוַהלָּ , ןגֶ ְט נְ ֶר  ְוִצּלּוֵמי ּבְ  תיּבְ
ּקּור" ָהְרפּוָאה ְיָלה עֹותׁשְ בִּ " חֹוִלים ּבִ ר, ַהּלַ ֲאׁשֶ קֹום ּכַ ים ֵריק ַהּמָ �לּוִלים ֵמֲאָנׁשֲִ  ְלַאַחר. ִלְמנּוָחתוֹ  ַהְפִריַ� לְ  ׁשֶ

מוּ  ּיְ ִהְסּתַ ִדיקֹות ׁשֶ ב, תכוֹ ְר ָפ ְמ ַה  ַהּבְ ֵ ם ןוָ יכֵּ  אּוָלם, ְמַ�ט ָלנּוַח  ָהַרב ִהְתַיׁשּ ּגַ �ת ׁשֶַ ׁשְ ַהְרֵהר ְלֶרַגע ָחַדל לֹא יוָר וּ ּס יִ  ּבִ  ִמּלְ
ִדְבֵרי מֹוחוֹ  ִחּדּוׁש  הָל ָ� , ּתֹוָרה ּבְ ׁש  ְוהּוא ּבְ ּקֵ בֵּ ־ַ�ל ֹותוֹ א םׁשֹ ְר לִ  ּבִ יֹון יּגַ ּלָ ָ  ְלַבל ּגִ ּנוּ  חכַ ִיׁשּ תוֹ . ִמּמֶ ׁשָ  לוֹ  ָמַסר, ְלַבּקָ
ָאז ָהֶרְנְטֶגן תֶק ֶל ְח ַמ  ְמַנֵהל לְ , יִק ְס בְ ׁשֶ ְר ׁשַ  עֹוןְמ ׁשִ  ּדֹוְקטֹור, ּדְ ַה  אּדֵ וִּ ׁשֶ  רְלַאַח  ַרק, לוֹ ָט נְ  לֹא ָהַרב אּוָלם, ְנָיר יֹוןּגִ ר יָ נְּ ׁשֶ

ָר  ְרכּוׁשוֹ  ּואה ל ְולֹא ִטיַהּפְ ית ׁשֶ   . ָהְרפּוָאה ּבֵ
�  

ה יהּוִדי ַמֲ�ׂשֶ ַקאי ּבִ ְנּדְ ָצא, ֶאָחד ּפ. ּמָ ְרָנָסתוֹ ־ֶאת ׁשֶ ָחַכר ְמִזיָגה תיִמבֵּ  ּפַ קֹוִמי ִריץּפָ ֵמַה  ׁשֶ ים יםִר כְ נָ וְ , ַהּמְ  ָהיוּ  ַרּבִ
ֵדי ֶאְצלוֹ  ִריםּקְ בַ ְמ  ּת  ּכְ �ם. ָמֵלא ְמִחיר םֵמֶה  ֹוֶבהג ָהָיה ְוהּוא, ףָר ׂשָ ־ןייֵ  ֹותִלׁשְַ ׁש  ֶאָחד ָנְכִרי ֵאָליו ִנְכַנס ּפַ ּקֵ ּבִ  ׁשֶ

ּת  ֶקה ֹותִלׁשְ יָון אּוָלם, רכֵּ ׁשַ ְמ  ַמׁשְ ּלֹא ִמּכֵ ָידוֹ  וּ ָהי ׁשֶ ן ָמעֹות ּבְ ּמָ ְמז. כֵּ , ּבִ ַקאי לצֶ ֵא  ןִמׁשְ ְנּדְ ְרֶזן ֶאת ַהּפ. ּלוֹ  ַהּגַ  ּמוֹ ִע  ׁשֶ
ים. ֵ�ִצים חֹוֵטב ָהָיה ְנּדְ  ִהְסּכִ ָרָאה, ַקאיַהּפ. ְרֶזן ֶאת ּוְכׁשֶ ח ַהּגַ ּבָ ִלּבוֹ אֹותֹו  דָחַמ , ַהְמׁש. . ְלַ�ְצמוֹ  ְלַקְחּתוֹ  ְוֶהְחִליט ּבְ
ב, םיִ יֹוַמ  רְלַאַח  ָ ׁשּ ׁשֶ ְכִרי ּכְ ׁש  ַהּנָ ֶקה ְמִחיר ֶאת םּלֵ ְלׁשַ  ּוִבּקֵ ׁשְ ּלוֹ  ָהִעְנָין־ֶאת הּוִדיַהיְּ  ִהְכִחיׁש , ַהּמַ ם ָיָצא ְוַהּגֹוי, ּכ. ָ  ִמׁשּ
ַפֵחי ּלֹא ְלַאַחר ,ֶנֶפׁש  ּבְ ָידוֹ  הֹוָכָחה ׁשּום ָהְיָתה ׁשֶ ִנים רְלַאַח . ּבְ ַקאי רַט ְפ נִ  ׁשָ ְנּדְ ה רּוְלַאַח , עֹוָלמוֹ  תיְלבֵ  ַהּפ. ּמָ ִנים ּכַ  ׁשָ

ִטיָרתוֹ  ה, ִמּפְ ּלָ ֲחלֹומוֹ  ִלְבנוֹ  ִהְתּגַ ׁש , ּבַ ּנוּ  ּוִבּקֵ יב ִמּמֶ ְרֶזן־ֶאת ְלָהׁשִ נּוב ַהּגַ בְּ  ַהּגָ לֹוִני ְלגֹוי ָידוֹ ׁשֶ ֵני, ּפְ ֵאין ִמּפְ  ְמנּוָחה לוֹ  ׁשֶ
עֹוָלם ֵנָבתוֹ  בֶק ֵ�  ָהֶ�ְליֹון ּבָ א. ּגְ ּלֵ ן ִהְתּפַ ֵדי ּתֹוךְ  ַהּבֵ יַ� , ַהֲחלֹום ּכְ ְפֵני  תוֹ יָה ִמ ּתְ  ֶאת ְוִהּבִ ין ַמּדּוַ� , ָאִביוּבִ ה ִהְמּתִ ּמָ  ּכַ
ִנים ה ַ�ד ׁשָ ּלָ ִהְתּגַ ֵדי ְלָפָניו ׁשֶ ר. ִלְבָ�ֶליָה  הָל זֵ גְּ ַה ־ֶאת יבְלָהׁשִ  ּכְ י, ָהָאב ִסּפֵ ָיִמים ּכִ ֵהִמיר ֶאָחד ְיהּוִדי ֵמת ֵאּלוּ  ּבְ  ׁשֶ

תוֹ ־ֶאת �ׂשָ ׁשֶ  ַ�ד הּלָ ד. גְ ִל  הָל ָ� וְ , ּדֲָ ֵנָרל הּנַ �ָלה, ענֹוָד  ְצָבִאי ּגֵָ ַמְיָמה ּוְכׁשֶ ָ ְמָרה אֹותוֹ  וּ נּדָ  ַהׁשּ ח. יו ַ�ל ּבְ  ָהָרִעים ַמֲ�ׂשָ
ָהיוּ  יםַר  ׁשֶ ּנוּ  ָחְסכוּ  ְולֹא, רפֹ ִמּסְ  ּבִ ּבֹון ִמּמֶ ֶחׁשְ ָבִרים ֲאִפּלוּ  ֹונֹוָתיוֲ�  ּבְ עּוִטים ּדְ ָאָדם ּפְ ָרִאיִתי. "יובָ ֵק ֲ� בַּ  ׁש ּדָ  ׁשֶ  ֶאת ּוְכׁשֶ
ין ֹחֶמר י יּתִ ְד ַר ֱח נֶ , ַהּדִ י ְלַנְפׁשִ ְרּתִ ְרֶזן רבַ ְד בִּ  ְוִנְזּכַ י ַהּגַ ַזְלּתִ ּגָ ּלֹא ּוְכֵדי, ׁשֶ ָ בַּ  אֹוִתי דּונוּ יָ  ׁשֶ ךְ ־ַ�ל ַמִיםׁשּ י, ּכָ  ָלבֹוא ִמַהְרּתִ
ֲחלֹום ֵאֶליךָ  ֵדי ּבַ ָבר־ֶאת ןּקֵ ְלַת  ּכְ ן ץיַק ַויִּ ". ַהּדָ ה ַהּבֵ י, לוֹ  נֹוַדע תוֹ יָה ִמ ְת לִ  אּוָלם, ֲחלֹום ְוִהּנֵ  ְספּוִרים ָיִמים ָאְמָנם ּכִ
ֵנָרל אֹותוֹ  ֵמת, ָלֵכן ֹקֶדם י ְוָיַדע, רָמ מוּ  ּגֵ ד. ֱאֶמת ֲחלֹום הּוא ֲחלֹוםַה  ּכִ ָנה ִמּיָ שׂ  ּפָ ר, ָנְכִרי אֹותוֹ  ֶאת ְלַחּפֵ  אוֹ ָצ ְמ  ְוַכֲאׁשֶ

ְרּתָ  ַהִאם: "אֹותוֹ  ַאלׁשָ  ַקאי ִביָא  ֶאת ִהּכַ ְנּדְ לֹוִני ַהּפ. ָניו ָאְדמוּ "? ּפְ ל ּפָ ד ָאַמר ְוהּוא, ַהּגֹוי־ׁשֶ איוַ בְּ : "ִמּיָ י ּדַ ְרּתִ ִהּכַ  ׁשֶ
זּוי בנָּ גַּ  ָהָיה הּוא ֲהֵרי, אֹותוֹ  י ְוָגַנב, ּבָ ּנִ �ם ִמּמֶַ ְרֶזן ֶאת ּפַ י ַהּגַ ּלִ ד". ׁשֶ סוֹ  ִמּיָ ּיְ ן ּפִ ם ,ַהּבֵ ּלֵ ְרֶזן ְמִחיר ֶאת לוֹ  ׁשִ הֵה כָּ  ַהּגַ  ּנָ

ׁש  הנָּ ֵה כָ וְ  ּנוּ  ּוִבּקֵ ב לֹא ּוֵמָאז, ְלָאִביו ֹחלְמ ִל  ִמּמֶ ֲחלֹומוֹ  ְלהֹוִפיַ�  ָהָאב ׁשָ   . ּבַ
�  

יבַ כְּ  ׁשִ ּיְ ּה ", ּתֹוָרה קֹול" תׁשֶ י ֵהןכִּ  ּבָ רֹאׁש  ךְ אֹוֶיְרבַּ  ַזְלָמן המֹ לֹ ׁשְ  ַרּבִ יָבה ּכְ ָנה, ַהְיׁשִ ּכְ ּתַ כּוַנת ִהׁשְ ׁשְ ְקׁשוּ , ְוַגן תיִ בַּ  ּבִ  ּבִ
יַ�  מֹוִנית לוֹ  ְלַהֲ�ִמיד ּסִ ּתַ יתוֹ  אֹוִתי ׁשֶ כּוַנת ִמּבֵ ׁשְ ּבִ ֵדי בֵסַר  הּוא אּוָלם, ָהְרחֹוָקה ֶחֶסד ֵריֲ� ׁשַ  ׁשֶ ּלֹא ּכְ ׁש  ׁשֶ ּמֵ ּתַ  ְלִהׁשְ

ַכְסּפֵ  ְלַ�ְצמוֹ  יָבה יּבְ ר ַרק. ַהְיׁשִ ֲאׁשֶ יע ּכַ יׁש  לוֹ  וּ ִהּצִ �ה ִציֲח  ְלַהְקּדִָ ְלִמיֵדי ִעם ְלִלּמּודת ֶפ נֹוֶס  ׁשָ יָבה ּתַ ים, ַהְיׁשִ  ִהְסּכִ
 �מֹוִנית ִלְנֹסַ ְתמּוַרת ,ּבְ ַמן ּבִ ִה  ַהּנֹוָסף ַהּזְ יׁש ְק ׁשֶ יָבהיְ לַ  ּדִ   . ׁשִ

  

א" ָ ָמע ְודּוָמה ּוַמׂשּ ֹוֵמַ"  - " ּוִמׁשְ תוֹ  ַהׁשּ יב ְוֵאינוֹ  ּדֹוֵמם רנֹוָת  ְוהּוא ֶחְרּפָ א הּוא ֲהֵרי, ֵמׁשִ ִתיָקתוֹ ־ַ"ל רָכ ׂשָ  נֹוׂשֵ ְ  הּוַמ . ׁשְ    זֹוֶכה - " ְוֵתיָמא דַד ֲח ? "ָכרוֹ ׂשּ
ד ִלְהיֹות ּדָ ּתֹוָרה ְוָחרּוץ ְמח� ּבָ ְוַה  - " ָנִפיׁש  ְיטּור, "ּבַ ָנה ַהּתֹוָרה־ֶאת ִלְלֹמד ְוזֹוֶכה -" ְדָמהֵק וָ , "ַנְפׁשוֹ ־ֶאת נֹוֵטר ה"ּקָ ּתְ ּנִ ִניםִמ  ׁשֶ ָ  הרש"ש הקדוש)(. ַקְדמֹוִנּיֹות ׁשּ

  
א'ַקּדִ  הָר ְב 'ֶח ַה  ַחְבֵרי ּבָ  יׁשָ ִבים יוּ ָה , ְסלֹוִנים ִעירׁשֶ  ְמַחּבְ

ּפָ 'ַה  ֶאת ָרה הּטִ ְעּתוֹ  אּוָלם', ַהּמָ ל ּדַ י ׁשֶ  ָחִריף ְזליְ ַא  ַרּבִ
ְך  נֹוָחה ָהְיָתה לֹא ַ"ם. ִמּכָ ִבים אֹוָתם ָרָאה ּפַ ית ׁשָ  ִמּבֵ

ָברוֹ  ַרְגֵליֶהם, תַהּקְ ׁשֶ ה ֵמֹרב ִלּפֹל טֹותָמ  ּכְ ִתּיָ  ֶנֱאַנח. ׁשְ
ִמיָהה: "ְוָאַמר דֹוָלה ּתְ ֲהֵרי, יֶכםֵל ֲ"  ִלי ׁש יֶ  ּגְ ם ׁשֶ  ַאּתֶ

 ָלֶכם ֵאין ַרְגַלִים אּוָלם, ָהֱאֶמת םֵמעֹוַל  חֹוְזִרים
ֶ ּכַ  ם ְונֹוֲהִגים: "ְוָאַמר ְוהֹוִסיף"... ֶקרׁשּ מוֹ  ַאּתֶ  רֹוןְפ ֶ"  ּכְ

ָ"ה, יַהִחּתִ  ׁשָ ּבְ ָנה ׁשֶ ּקָ ּנוּ  ָאִבינוּ  ַאְבָרָהם ׁשֶ  ְמָ"ַרת ֶאת ִמּמֶ
ָלה ְכּפֵ ב, ַהּמַ מוֹ  ִנְכּתַ ד אּוָלם, ו"ָוא רַס ֲח  'ֶ"ְפרֹן' ׁשְ  ִמּיָ

ן רְלַאַח  ָקם" ֶנֱאַמר ִמּכֵ י, ו"ָוא ָמֵלא" רֹוןְפ ֶ"  הֵד ׂשְ  ַוּיָ  ּכִ
ַ"ת ׁשְ ָרה ְקבּוַרת ּבִ   "...ֶכםְת מוֹ ּכְ  'ָמֵלא' רֹוןְפ ֶ"  היָ ָה , ׂשָ

  

  

  

  
ּטּוי הּפָ ּבַ  מֹוִפיַ"  ץ'ֶר ָא ם־ָה 'ַ"  ַהּבִ  ְך "נַּ ּתַ ּוַב , םיִ ַמ ֲ" ּפַ  ָרׁשָ

ָ"ִמים ם, ֹותבּ ַר  ּפְ ּלָ ָמעּותּבְ  ְוכ� ל ַמׁשְ ים ְקבּוַצת ׁשֶ  ֲאָנׁשִ
ִבים ָבר ַאְך . ֶרץָא ּבָ  ַהּיֹוׁשְ ֶ"ְזָרא ּכְ  ְוִהְתָ"ְרבוּ " ֶנֱאַמר ּבְ

י ַהּקֶֹדׁש  ֶזַרע ַ"ּמֵ מּוָבן הּוא םְוׁשָ ", ָהֲאָרצֹות ּבְ  ּבְ
ל ל"ֲחזַ  ׁשֹוןְל ּבִ . יִליִל ׁשְ  ּטּוי ִקּבֵ  ץ'ֶר ָא ם־ָה 'ַ"  ַהּבִ

ָמעּות ל ַמׁשְ ֵאינוֹ  ָיִחיד ָאָדם ׁשֶ יד ׁשֶ ָראּוי ַמְקּפִ  ַ"ל ּכָ
עֹוד, ֹותְצ ַהּמִ   ְוַגם; ָראּויּכָ  ֲ"ֵליֶהם ׁשֹוֵמר ר'ֵב 'ָח ֶה  ּבְ

ָמעּותּבְ  ל ַמׁשְ ֵא  ָאָדם ׁשֶ ִקי ינוֹ ׁשֶ אן. ֹוָרהּת ּבַ  ּבָ  נֹוַצר ִמּכָ
ּטּוי עֹוד, ץ'ֶר ָא ם־ָה ַ" ְו  ר'ּבוּ  ַהּבִ  ֵיׁש  ל"ֲחזַ  ׁשֹוןְל ּבִ  ּבְ
ל יֵניֶהם ֶהְבּדֵ ַמּסֶ  ּוָבאּמ ּכַ  ּבֵ  ְיֵרא רּבוּ  ֵאין" ָאבֹות תֶכ ּבְ

ִמְדַר ". ָחִסיד ץֶר ָא ם־ָה ַ"  ְולֹא, אְט ֵח  ְדפּוס הּבָ ַר  ׁש ּבְ ּבִ  ׁשֶ
ָבר י ּטּויַהּבִ  רַד ָח  ּכְ ִפי, ִצים'ָר ָהֲא  'ַ"ּמֵ ּטּוי ּכְ ָ  ַהּבִ  גּורַהׁשּ

ָמעּות ים'ּצִ ַר ּמְ 'ַ"  אוֹ  ץ'ַר ּמְ 'ַ"  ּנּוי ַמׁשְ  ֶזהָל  הֶמ דוֹ . ׁשִ
ם  ִעם ֵאַרע ֵ ּבַ , 'ּגֹוי'ַהׁשּ ָמעּותוֹ  ְך "נַּ ּתַ ׁשֶ ה,  םַ"  ַמׁשְ ּמָ ְוא�

ָמעּותוֹ  ל"ֲחזַ  ׁשֹוןְל ּוִב  ָרִט  ָאָדם ַמׁשְ הּוא יּפְ  ָנְכִרי ׁשֶ
ָרֵאל עַר זֶּ ִמ  ֵאינוֹ ְו  ם  לוֹ  ףְונֹוַס , ִיׂשְ ֵ ּגַ   . ִלְנֵקָבה היָ ּגוֹ  םַהׁשּ

  
יְנָך�  יִני ּוֵבֽ �ֶסף ּבֵ ֶקל־ּכֶ ֽ ת ׁשֶ ע ֵמֹא�     (כג, טו) ַאְרּבַ�

ַבת יְנָך�  ּתֵ ַטַ"ם ְטֶ"ֶמתמ�  ּוֵבֽ הּוא, ְרָחאַט  ּבְ  ַ"םַט  ׁשֶ
ֵתַבת ירִב ּתְ ֵמַה  רֹוֵת י ְפִסיקַמ  ּבְ �ֶסף ׁשֶ ֵניִמ , ּכֶ ֶ"  ּפְ  רֹוןְפ ׁשֶ

ׁש  ה ָחׁשַ ִחּלָ א ּתְ ּמָ ְטּבְ  ֶאת ַאְבָרָהם לוֹ ־ןִיּתֶ  ׁשֶ  עֹותַהּמַ
ּלוֹ  ֲהֵרי, ׁשֶ ַ"  ל"ֲחזַ  ָאְמרוּ  ׁשֶ ְטּבֵ ּמַ ּבַ ל ׁשֶ  ָהיוּ  ַאְבָרָהם ׁשֶ

ד ָנהֵק זְ וּ  ןָזֵק  ֲחקּוִקים ד ּוְבתּוָלה רחוּ ּבָ , ֶאָחד ִמּצַ  ִמּצַ
בֹות ְוָלֵכן, דָח ֶא  ע ַהּתֵ ֶק  ֵמאֹות ַאְרּבַ ֶסף לׁשֶ יִני ּכֶ  ּבֵ

ִרי ְוַהֶהְפֵסק, ַיַחד רֹותּבָ ח� ְמ  ּוֵביְנָך  ַבת רַאַח  הּוא ָהִעּקָ  ּתֵ
יְנָך�  �ֶסף רַאַח  ְולֹא ּוֵבֽ י, ּכֶ ּתֶ  ִאם, לוֹ  ָרַמז רֹוןְפ ֶ"  ּכִ  ִלי־ןּתִ
ע ֶסף לֶק ׁשֶ  ֵמאֹות ַאְרּבַ יִני ַרקׁשֶ  ּכֶ , ִריםּכָ מ�  ֵהם ּוֵביְנָך  ּבֵ

ְהֶיה ּתֹוֶ"ֶלת זוֹ ֵאי? ִהיא ָמה ה יּלִ  ּתִ ה ?!ִמּזֶ  ֵהִבין ּוִמּזֶ
הּוא ַאְבָרָהם ָקִלים רֹוֶצה ׁשֶ דֹוִלים ׁשְ ִלים ּגְ ְתַקּבְ ּמִ  ׁשֶ

ָכל ֶסף לוֹ  ְוָנַתן, ָמקֹום־ּבְ   מעיל שמואל)( .ֹוֵחרּס ַל  עֹוֵבר ּכֶ
�  

ר םֵק ֱאלֹ  '׀ ה#   ַוּיֹאַמ"   )  כד, יב( י- ֲאדִֹנ*י ַאְבָרָה(

ַבת ַטַ"ם רַוּיֹאַמ"  ּתֵ ֶלת ּבְ ְלׁשֶ ְקֵראת ׁשַ ּנִ  ֲאִריכּותּבַ  ׁשֶ
ְפִסיק ׀ קֵס ּפָ  ֵיׁש  ְוַאֲחֶריָה ּוְבַהְטָ"ָמה,  ָבהַל  יָנּה ּבֵ  ַהּמַ  ּתֵ

ַאֲחֶריָה  תוֹ ִל  אןּכָ  ֵיׁש  זֶמ ְוֶר . ׁשֶ ל ַהְמתּוָנה ְתִפּלָ  ׁשֶ
ַאף, ֱאִליֶ"ֶזר י־ַ"ל־ׁשֶ יַ"  ּפִ ִהּגִ  ה'ׁשֶ  ְוָרָצה ֶ"ֶרב ְלֵ"ת ׁשֶ

ם  ַיְצִליַח  ֲ"דֹו ְלַסּיֵ ִליחּותוֹ ּבַ ּיֹום,  ׁשְ  ִלְקַראת ָרץ ְוָלֵכןּבַ
ּה ּכַ  ַ"רּתְ ַו  ַמֵהרּתְ ַו  ֶנֱאַמר ָ"ֶליָה  ְוַאף ִרְבָקה ֵדי ּדָ  ּכְ
ס ַהּנֵ ם ׁשֶ ֶדֶרְך  ִיְתַקּיֵ ַבע ּבְ  אּוָלם, ָכהׁשֵ ֲח ַה  ֶרֶדת ַ"ד ַהּטֶ

ר, נוֹ זוֹ ְפ ֶח  ַלְמרֹות ּבֵ ּבָ  ֶאל ּדִ ְמִתינּות  ה"ָהּקָ ַ"תּבִ ּבִ  ׁשְ
ה ִפּלָ ָבה ְטֶ"ֶמתמ�  ְוָלֵכן, ַהּתְ ר ַהּתֵ ֶלתּבְ  ַוּיֹאַמ" ְלׁשֶ  ׁשַ

ְקֵראת ּנִ ֵס  ְוַאֲחֶריָה  ְלַאט ׁשֶ ִמי, קּפָ ִכין ּכְ ּמֵ  ַ"ְצמוֹ  ׁשֶ
ה ִפּלָ ְך ַמְתִחיל. ־ְמַ"ט, ְוַאַחר ְוָנח ַלּתְ   המסולאים בפז)(ּכָ
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