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ָמְיָמה ָ יַ� ַהׁשּ ב ַאְרָצה ְורֹאׁשֹו ַמּגִ ּצָ �ם מ ּלָ �ה ס   ) , יבכח( ְוִהּנֵ

ַ�ם ָאַמר ָרֵאל יתבֵּ "ַה  ּפַ מוֹ  ִליׁשֹן הֹוְלִכים ִאם: "ִמּגּור" ִיׂשְ  חֹוְלִמים, ְיהּוִדי ּכְ
יר", טֹוִבים ֲחלֹומֹות ְבֵרי־ֶאת ְוִהְזּכִ י ּדִ ָאַמר ןלַ ׁשְ יּמִ ֶר ּפְ ִמ  ֵמִאיר ַרּבִ  הֵא ְר וּ  ּבֹוא: "ׁשֶ

ין הַמ  ם ַ�ל ָחַלם ָאִבינוּ  ַיֲ�ֹקב. ַלֲחלֹום ֲחלֹום ּבֵ ּלָ ב ס) ּצָ יַ�  ְורֹאׁשוֹ  ַאְרָצה ַהּמ)  ַמּגִ
ָמ  ָ ְרעֹה ְוַגם. ּבוֹ  ְויְֹרִדים עֹוִלים ֱאלִֹקים ֵכיּוַמְלֲא , ְיָמהַהׁשּ  הֶמ  ַאךְ ֲחלֹום,  ָחַלם ּפַ
ֲחלֹומוֹ  ָרָאה ה ִמן'? ּבַ רֹות־ְוִהּנֵ ַבע ּפָ ֵהמֹות -' ַהְיֹאר עֹלֹת ׁשֶ   "...רֹוֶאה הּוא ּבְ

�  

ה וָ  הּוָפַרְצּתָ ָיּמָ   ) כח, יד( ֵקְדָמה ְוָצֹפָנה ָוֶנְגּבָ

ֹחֶרף ַנת ּבְ ְלֵהי, ח"תרע ׁשְ ׁשִ ְרֵסם, ָהִראׁשֹוָנה ָהעֹוָלם ִמְלֶחֶמת ּבְ ר ּפִ  ַהחּוץ ׂשַ
ִריִטי ְתֹמךְ  ּוְלִפיָה , ר'פוּ לְ בַּ  תַר ָה צְ 'ַה כְּ  ַהּנֹוַדַ�ת תוֹ זָ ָר כְ ַה  ֶאת ַהּבְ ִריַטְנָיה ּתִ  ּבְ
ֲהָקַמת ִית ּבַ הּוִד לַ  ּבַ ֶאֶרץים ּיְ ָרֵאל ּבְ ים. ִיׂשְ ַמ ְלִמ  ָצֲהלוּ  ַרּבִ  אּוָלם, ַהְיִדיָ�ה עׁשְ
אוּ  ּבָ ׁשֶ ָבר־ֶאת רּפֵ ְלַס  ּכְ ים ץֵפ ָח "לֶ  ַהּדָ ַרץ", ַחּיִ ְמָחה: "ְוָאַמר ַמר ִכיבְ בִּ  ּפָ  'ּוְלׂשִ

בָּ ַה  ַוֲהֵרי? ה'ֹעׂשָ  הּזֹ ־הַמ  ה 'ּוָפַרְצּתָ  ָלנוּ  ִהְבִטיַח  ה"ּקָ ה' ֹפָנהְוצָ  ָוֵקְדָמה ָיּמָ , ָוֶנְגּבָ
ָטר ֵאפֹוא ָלנוּ  ְוֵיׁש  טּוַח  ׁשְ ַה  ּבָ בָּ ׁשֶ ְזַמּנוֹ  אֹותוֹ  עִיְפַר  ה"ּקָ ן ּבִ  ָהָאֶרץ־ֶאת נוּ לָ  ְוִיּתֵ
ּה  ּלָ ה ִעם ַיַחד ּכ) ּלָ א) ה, ִתיָדהָהֲ�  ַהּגְ ם ְוַ�ּתָ ֵמִחים ַאּתֶ ְלנוּ ־ַ�ל ׂשְ ּבַ ּקִ  ֵחֶלק ַרק ׁשֶ
ָטר ָקָטן ׁשְ ּבִ ל ֶזה ׁשֶ בָּ ַה ־ׁשֶ ה יןֵמֵ�  ֶזהבָּ  רֹוִאים ְועֹוד ,ה"ּקָ ּלָ א)  ֶכםלָּ  הַמ ? ּגְ

ִקים ּפְ ים ָאנוּ ?! ָ�טּמ) בַּ  ִמְסּתַ הגְּ לַ  ְמַחּכִ ּלָ ּה  ַהַהְבָטָחה ּוְלִמּמּוׁש  ְצָמּה ַ�  א) ּלָ   "!ּכ)
�  

י ים גֵה וֹ נ ָהָיה יןיִמ זִ ְד ַר ֵמ  ַאְרֵיה ַיֲ�ֹקב ַרּבִ ַמֲ�ֶט  יוָת עוֹ וּ ׁש יְ  ֶאת ְלַהְטִמין ְלִעּתִ  הּבְ
ַ�ס י ָידּוַ�  ָהָיה אּוָלם, ָדהּפָ ְק ַה וְ  ּכַ ּמִ ָכה ׁשֶ ּזָ ל ׁשֶ ּנוּ  ְנִזיָפה ְלַקּבֵ טּוַח  היָ ָה , ִמּמֶ י ּבָ  ּכִ

ע ֵמ  ּמוֹ ֵמִע  יֹוֵצא היָ ָה וְ , נֹוׁשַ ַ�ם. ֵלב־ְוטֹוב ַח ׂשָ יַ�  ּפַ י ִהּגִ  דָח ְוֶא , ַאַחת ְלִעיר ָהַרּבִ
ין ִנְדַחק ָהִעיר ִמיהּוֵדי ֵרךְ  ֵדיכְּ  יםנִ מוֹ ֲה ַה  ּבֵ יו ְלִהְתּבָ יט. ִמּפִ י ָ�ָליו ִהּבִ  ָהַרּבִ

ע ךָ לְ ־: "ֶלךְ ְוָאַמר, תסוֹ עוּ כְּ  ִניםָפ בְּ   וינָ ּוָפ  ָהִאיׁש  ֶנֱחַרד". ָהעֹוָלם רּוחֹות ְלַאְרּבַ
ַרץ ַ�ד, ְורוּ ָח  ּפָ יעוֹ . ַמר ִכיבְ בִּ  ׁשֶ י ִהְרּגִ  ָהְיָתה יִת נָ וָּ כַּ  ֲהֵרי: "ְוָאַמר, ִחּיּוךְ בְּ  ָהַרּבִ

יַ�  אֹוְתךָ  ךְ ֵר ְלבָ  ּפִ ַפע ָ�ֶליךָ  ּוְלַהׁשְ ל ׁשֶ ְרכַּ  זוֹ  ַוֲהֵרי. ָסִדיםֲח ־ׁשֶ בָּ ַה  תּבִ  ְלַיֲ�ֹקב ה"ּקָ
ה 'ּוָפַרְצּתָ  ָאִבינוּ  ה' ְוָצֹפָנה ָוֵקְדָמה ָיּמָ ְתַרֵחב, ָוֶנְגּבָ ּתִ ָ  רּוחֹות ְלָכל ׁשֶ   . "..םיִ ַמ ַהׁשּ
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ה ֵאין ֶזה ּכִ ־ַמה קֹום ַהּזֶ ית ֱאלֹ ־י ִאםּנֹוָרא ַהּמָ   ) כח, יז( יםִק ּבֵ

ָ�ָלה רְלַאַח  י ׁשֶ ַ�  ַרּבִ יְסִקין בּ יְ לֵ  ְיהֹוׁש) ִריְסק ּדִ ַלִים ִמּבְ ן, ִלירּוׁשָ ּכֵ ּתַ ַבִית ִהׁשְ  ּבְ
יָקהַ� ָה  ִעירבָּ  ֶאָחד, ּתִ ִקיף ֵמַחּלֹונֹוָתיו ׁשֶ  ָהָיה ֶזה ַחּלֹון. ׁש ּדָ ְק ַהּמִ  ְמקֹום לֶא  ִהׁשְ

ל מּוָגף ָנה־ּכָ ָ ַ�ם ְוַרק, ַהׁשּ ֶ�ֶרב ַאַחת ּפַ ָ�ה ּבְ ׁשְ  ָסר ל"יִר ֲה ּמַ ַה  היָ ָה , ָאבבְּ  ּתִ
ִקיף, יסוֹ ִר ּתְ ־ֶאת ֵמִרים, ַהַחּלֹון־ֶאל ֵני־ַ�ל ַמׁשְ ִית ַהר ּפְ ָ  ַהּבַ ר םֵמ ַהׁשּ  ֲאׁשֶ

כוּ  ׁשּוָ�ִלים ְרבַּ  ַ�ל ֵמֵ�יָניו ָזְלגוּ  ַרּבֹות ּוְדָמעֹות, בוֹ ־ִהּלְ נוּ ִמְקּדָ ־יתבֵּ  ןח) . ׁשֵ
ִריםּוְמ  ד, ַסּפְ ּיָ ּמִ ָניו םׂשָ , הְרצָ ַא  תוֹ לוֹ ֲ�  רְלַאַח  ׁשֶ ֲ�ָרִבי ַהּכֶֹתל ֶאל ּפָ  אּוָלם, ַהּמַ
ַרץ ֶרךְ ּדֶ בַּ  קֹום ּנֹוָרא־ַמה": ְוָאַמר ִכיבְ בִּ  ּפָ ה ַהּמָ י ֶזה ֵאין ַהּזֶ ית־ִאם ּכִ , ֱאלִֹקים ּבֵ

ו ְ ַה  ְוַ�ְכׁשָ ד ִכיָנהׁשּ ֶלת ֹוֶכהבּ , ַצַ�רּובְ  ָגלּותבְּ  הׁשָ וֹ ַהּקְ  ַרעבְּ  ָחׁש  ַצַ�ר ֵמרֹב. "ּוְמַיּלֶ
ב ַקד לֹא ּוֵמָאז, ְלֵביתוֹ  ְוׁשָ ָמיו ּפָ ֲ�ָרִבי ַהּכֶֹתל ֶאת ִמּיָ א, ַהּמַ ֶגד עֹוֵמד ָהָיה ֶאּלָ . ִמּנֶ
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י ָבִנים־ַיֲ�ֹקב ָהָבה־ַוּתֹאֶמר ֶאל   ) ל, א( ּלִ

ִנים ֲחׁשּוֵכי יםיִּ ִר ְפ כַּ  זּוג אוּ , ּבָ ִלין 'ַהחֹוֶזה ֶאל ּבָ ּבְ ָבִנים.  ּוִבְקׁשוּ  'ִמל) ֵרְך ּבְ ְלִהְתּבָ
ַרׁש  י ּדָ בֹוּהַ  ְסכּוםֵמֶהם  ָהַרּבִ נַ , ּגָ ְ יעּו וְ , ּמוֹ ִע  ַח ְלִהְתַמּקֵ  ֵהֵחּלוּ  םיִ ְוַהׁשּ ִהּבִ

חֹות.  םלֵּ ְלׁשַ  םָת ָמ ְסכָּ ַה ־ֶאת ה הָת ָרֲא ּפָ ָ י ָהִאׁשּ ָהַרּבִ ּלוֹ ־ַ�ל עֹוֵמד ׁשֶ  ְוָאְמָרה, ׁשֶ
ַכַ�ס ְיָתה ְוָנׁשּוב ָהָבהּה: "לָ ְע ְלבַ  ּבְ בָּ ְוַה  ַהּבַ יֵ�נוּ  ה"ּקָ םבְּ  יֹוׁשִ ַמח". ִחּנָ י ׂשָ  ָהַרּבִ
י זֹאת: "ְוָאַמר ּתִ ׁשְ ּקַ ֹמַ�  ּבִ ם ִלׁשְ ם, ִמּכֶ ַאּתֶ רבְּ  ְולֹא ה"בָּ ּקָ בַּ  ַמֲאִמיִנים ׁשֶ   ".ָוָדם ָבׂשָ

  
ֵצא ַיֲ�ֹקב  ִ ַר  ְמָפֵרׁש  -  )כח, י(ַוּיֵ ִציַאת, י"ׁשּ ּיְ ׁשֶ

יק ם העֹוׂשָ  ַצּדִ ַבת. ֹרש%ֶ ּובׁש  נֹוָטִריקֹון םׁשֶ וֹ ר ּתֵ
עָר  ְרּכוֹ ִמ  ׁשָ י, ָחָיהְו  ּדַ יִקים קִסּלוּ  ּכִ ּדִ ֵמִביא ַהּצַ

ׁשּוָבה ִהְרהּוֵרי ִליֵדי ָהָאָדם־ֶאת  )שפתי מהר"ש(. ּתְ
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י ֶ ־ּכִ ה -  )כח, יא( ֶמׁש ָבא ַהׁשּ ִגיַמְטִרּיָ ִקיָ�ה ּבְ ׁשְ
הַה  ּה  לֹא ַחּמָ ְזַמּנָ ִפי, ּבִ ֵרׁש  ּכְ ּפֵ ִ ַר  ׁשֶ  )מגדנות("י. ׁשּ

�  

קֹום ַההּוא ּמָ ב ּבַ ּכַ ׁשְ ֶנֶגד, תאֹוִתּיוֹ  ד"י - )שם( ַוּיִ ּכְ
ִנים ד"י ּלֹא ׁשָ ַכב ׁשֶ תוֹ ־ַ�ל ׁשָ יָבהיְ בַּ  ִמּטָ  )שם(. ׁשִ

�  

ב ַאְרָצה ּצָ �ם מ ּלָ �ם -  )כח, יב( ס ּלָ �ה ס ִגיַמְטִרּיָ , ִסיַני ּבְ
םוּ סְוִאּלּו  הבְּ  ו"ָוא ָמֵלא ּלָ י. ָממֹון ִגיַמְטִרּיָ ּכִ

ְבִחיַנת ּתֹוָרה ּתֹוֵמךְ ַה  םוּ ס ּבִ ה ּלָ ִגיַמְטִרּיָ , ֹוןָממ ּבְ
ָיד ָלֵתת ְוָצִריךְ  םָחכָ ־ְלַתְלִמיד ּוְמֵלָאה ְרָחָבה ּבְ
הּוא ְבִחיַנת ׁשֶ ִהיא ִסיַני ּבִ ה ׁשֶ ִגיַמְטִרּיָ ם ּבְ ּלָ �ס

ֵני, ָחֵסר הּוא ִמּפְ . ּוַמְחסֹור קָח ּדְ  ִמּתֹוךְ  לֹוֵמד ׁשֶ
ה ְוָאז ַ�ל, ַהּנֹוֵתן ִיְזּכֶ הּוא ַאף־ׁשֶ ִעְניְ  עֹוֵסק ׁשֶ ינֵ ּבְ

ִאּלוּ  בׁשֵ ָח יֵ , תַאְרִצּיוּ  יַ�  רֹאׁשוֹ  ּכְ ַמְיָמה ַמּגִ ָ , ַהׁשּ
ְלִמייְּ בַּ  רֱאַמ נֶּ כַּ  ָ�ִתיד רּוׁשַ בָּ ַה  ׁשֶ ֵצל ַלֲ�ׂשֹות ה"ּקָ

 )תולדות חיים(. ּתֹוָרה ֵליֲ� בַּ  לצֵ בְּ  ֹותצְ ִמ  יְלַבֲ�לֵ 
�  

ה ׁשֵֹכב ָ�ֶליָה  ר ַאּתָ ְמָפֵרׁש  -  )כח, יג( ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ
ִ ַר  ַה , י"ׁשּ בָּ ׁשֶ ל ה"ּקָ ל־ֶאת ִקּפֵ ע ָהָאֶרץ ּכָ ַאְרּבַ ּבְ
ַחת תוֹ ּמ ַא  ָרֵאל ֶאֶרץ ַוֲהֵרי. ַיֲ�ֹקב ּתַ 400 ִהיא ִיׂשְ
ָהָאֶרץ ֲהֵרי, ילִמ  4ִהיא  ַפְרָסהוּ  ְרָסהּפַ  1,600 ׁשֶ

הַא  ְוָכל, ִמיל ל ּמָ זֶמ ְוֶר , ילִמ  400 ָהְיָתה ַיֲ�ֹקב־ׁשֶ
ֵתַבת ֶזהלָ  ה ּבְ ִהיא ַאּתָ 'ת הּמָ ַא  נֹוָטִריקֹון ׁשֶ
ל, ילּמִ ַה  ּכָ  )מגדנות(. ִמיל ת' ָהְיָתה הּמָ ַא  ׁשֶ

�  

ח ֶאת ּקַ ּבֶֹקר ַוּיִ ם ַיֲ�ֹקב ּבַ ּכֵ ׁשְ ר־ַוּיַ ם ־ָהֶאֶבן ֲאׁשֶ ׂשָ
ָבה ם ֹאָתּה ַמּצֵ ׂשֶ -  )כח, יח( ְמַרֲאׁשָֹתיו ַוּיָ

ה ִגיַמְטִרּיָ ְטָדה םֶד אֹ  ּבְ ֶרֶקת ּפִ יר ֹנֶפךְ , ּבָ , ַיֲהלֹם ַסּפִ
יׁש , ְחָלָמהַא  בוֹ ׁשְ  םׁשֶ ֶל  ְרׁשִ ֵפה םַה ׁשֹ ּתַ ֵהם. ָיׁשְ ׁשֶ

ים ּתֵ ֵרה ׁשְ ן ַאְבֵני ֶ�ׂשְ ֶנֶגד, ַהֹחש%ֶ ים ּכְ ּתֵ ֵרה ׁשְ ֶ�ׂשְ
ַטל ָהֲאָבִנים ּנָ בוֹ  ַיֲ�ֹקב ׁשֶ ּכָ ִלְהיֹות ְוָהְפכוּ , ְלִמׁשְ

ְזכּות ַאַחת ֶאֶבן  )(נפלאות יעקב. ָהַאְחדּות ּבִ
�  

י ָמְלאּו יָ ־ָהָבה ֶאת י ּכִ ּתִ כט, ( ָמי ְוָאבֹוָאה ֵאֶליָה ִאׁשְ

י -  )כא בֹות ָראׁשֵ ה ַהּתֵ ִגיַמְטִרּיָ י, ד"פ ּבְ ַיֲ�ֹקב ּכִ
ִנים ד"פ ןבֶּ  ָאז ָהָיה ִ ַר ִדְבֵרי כְּ , ׁשָ  )מגדנות(. י"ׁשּ

�  

ַ�ם אֹוֶדה ֶאת ַ�ם -  )ט, להכ( ה'־ַהּפַ נֹוָטִריקֹון ַהּפַ
ךָ ִמ  ֵסרָה  ׁשּותִע  ּמְ י, הּפֶ  ּקְ יו ַהּפֹוֵגם ּכִ ִדּבּוִרים ּפִ ּבְ

ל לוֹ ָיכ ֵאינוֹ  ֲאסּוִרים ּלֵ , ה"בָּ ּקָ לַ  ּוְלהֹודֹות ְלִהְתּפַ
י ה ֵאין ּכִ הּוא ַהּפֶ ה ָקֵטגֹור ׁשֶ רָסֵנגוֹ  ַנֲ�ׂשֶ
הבִּ  ֹמר ָצִריךְ  ְוָלֵכן, ְתִפּלָ יו ִלׁשְ  )שארית מנחם(. ּפִ

  זתשע"פרשת ויצא, י' בכסלו     
.  
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ָמְיָמה ָ יַ� ַהׁשּ ב ַאְרָצה ְורֹאׁשֹו ַמּגִ ּצָ �ם מ ּלָ �ה ס   ְוִהּנֵ

ָפסּוק ֶזה, ָמָצא  א'ַקּדִ  אבָ 'ּסָ ַה ּבְ י יׁשָ ָרֵאל ַרּבִ תִנְפָלא  זֶמ ֶר  ֵמרּוִז'ין ִיׂשְ ּדַ ה הוֶּ לַ ְמ  ִלְס�) מוֹ  ַמְלּכָ ָצֵאי ּבְ
ת ּבַ ֲ�ָלָתה, ֹקֶדׁש ־ׁשַ ּמַ דֹוָלה ׁשֶ ּה  ִנְזָהִרים ֵאין ַאךְ  ְמֹאד ּגְ ם'. ָראּויכָּ  ּבָ ּלָ תְס  נֹוָטִריקֹון - 'ס� ּדַ הַמ  תיַּ וִ ְל  �) , ְלּכָ

ב' ּצָ ְדֵרָגה לַפ ׁשְ בִּ  ִהיא ָיהרוּ ׁשְ  - 'ַאְרָצה מ� ָמ  יַ� ַמגִּ  וֹ אׁש רֹ 'ׁשֶ  ֲהַגם, ַהּמַ ָ דֹוָלה ּוַמֲ�ָלָתה 'ְיָמהַהׁשּ י, ְמֹאד ּגְ  ּכִ
ּווּ ' ֱאלִֹקים ֵכיַמְלֲא ' ּלִ ךְ  ָהָאָדם־ֶאת ׁשֶ ֶמׁשֶ ת ּבְ ּבָ ַ מֹוָצֵאי 'עִֹלים' ,ַהׁשּ ת ּבְ ּבָ ְלָאִכים ַ�ל ְוִאּלוּ , ׁשַ ל ַהּמַ ת ׁשֶ ּבָ ַ  ַהׁשּ

ָאה ֶהם ַהּבָ ם ּבָ ָאז, 'ו יֹוםּבְ  קֹוןנֹוָטִרי ּב"וֹ  - 'ּבוֹ  ְויְֹרִדים' ִמְתַקּיֵ ָאהר בָ כְּ  ׁשֶ ַ  ּבָ ׁשּ ת תְקד) ּבָ ַ ָאה ַהׁשּ   . ַהּבָ

ּפּור ֶרךְ ־ריׁשַ וִ  רׁשֵ כָּ  ְיהּוִדי סֹוֵחר ִעם ֵאַרע ַהּסִ ר, ּדֶ יד ֲאׁשֶ ה ַ�ל ִהְקּפִ ַבֲחמּוָרה ַקּלָ יד ָהָיה ְביֹוֵתרוּ  ּכְ  ַמְקּפִ
ת ַ�ל ּדַ ה' הוֶּ לַ 'ְמ  ְס�) בָּ  מֹוָצֵאי יִמּדֵ . ַמְלּכָ ת ֶאת הוֶּ לַ ְמ וּ  ְלָחנוֹ ׁש) ־ֶאת עֹוֵרךְ  היָ ָה , תׁשַ ּבָ ַ ְמָחהבְּ  ַהׁשּ ר, ׂשִ ֲאׁשֶ  ּכַ
ְלָחן־ֶאל ( ים ַהׁשּ ׁשִ ּגָ ְבֵרי מ) הּוְכנוּ  ֲ�ֵרִבים ַמֲאָכל ּדִ ָחד ׁשֶ ְמי) ַמר ֶזה ִמְנָהג ַ�ל. ּבִ ל ׁשָ ָמר־ִמּכָ  לֹא ּוֵמעֹוָלם, ִמׁשְ

יתוֹ  ָיָצא ּדָ ּסְ ַה ־תֶא  ָסַ�ד ֶטֶרם רוֹ ָח ְס ִמ לְ  ִמּבֵ ת. ָראּויכָּ  ה�) ּבָ ר, ַאַחת ׁשַ ֲאׁשֶ ב ּכַ ת רְלַאַח  ְלֵביתוֹ  ׁשָ ִפּלַ  ּתְ
יתוֹ  ּוְבֵני, ַ�ְרִבית ָלה ֲ�ִריַכת ִלְקַראת ְלִהְתּכֹוֵנן ֵהֵחּלוּ  ּבֵ ת ַהַהְבּדָ ּדַ ה הוֶּ לַ ְמ  ּוְס�) ְמעוּ , ַמְלּכָ  ְלֶפַתע ִנׁשְ

נֵ  ָ�ְמדוּ  ַתחּפֶ בַּ . ֶלתּדֶ בַּ  ְנִקיׁשֹות ְקׁשוּ ׁשֶ  יםיִד ִמ ֲא  סֹוֲחִרים יׁשְ ַ�ל ִעם ְלׂשֹוֵחַח  ּבִ ִית־ּבַ ָ לַ וְ  ,ַהּבַ ה ְואׁשּ הַה  ִנּסָ  ּלָ
ׁש  יל ַאַחר ׁשּובלָ  םֵמֶה  ְלַבּקֵ ְבּדִ ּיַ ה־ֶאת ְוַיֲ�רֹךְ  ַהּכֹוס־ַ�ל ׁשֶ ּדָ (� לוּ , ַהּסְ י ּבוֹ  קחֹ ְד לִ  ֵהֵחּלוּ  ַהּלָ ָ�ה ּכִ ָ , ָרהצָ ְק  ַהׁשּ

ה ֶזה: "רוּ ָאְמ  סֹוד ייֵק ּתִ ְמ ַמ כְ וּ  י, ָלנוּ  נֹוַדע ַ�ּתָ ִעיר ּכִ לֹוִנית ּבְ יָ�ה ּפְ ֶ�ֶרב ִהּגִ ת ּבְ ּבָ דֹוָלה תבֶ כֶּ ַר  ׁשַ  ְוָ�ֶליָה , ּגְ
ה ְסחֹוָרה ַ�ת ַרּבָ ּצַ ְמִחיר ִלְמִכיָרה ַהּמ) יֹוֵתר מּוָזל ּבִ נּות זוֹ  .ּבְ ּמְ ז ִהְזּדַ ָ�ה הָיָפ  אּוָלם, ַרב הֹון ְלַהְרִויַח  ּפָ  ׁשָ

ים ֲ�לּוִלים ֲאֵחִרים סֹוֲחִרים ןכֵּ ׁשֶ , םֹקֶד  ַאַחת ִציָאה־ַ�ל ץּפֹ ְק לִ וְ  אֹוָתנוּ  ְלַהְקּדִ נַ ". ַהּמְ ְ לוּ  ּכֹה םיִ ַהׁשּ ְלּבְ  ּבִ
ְעּתוֹ ־ֶאת ל ּדַ ָחַרג ַ�ד, ַהּסֹוֵחר־ׁשֶ יתוֹ  ָלֵצאת ְוֶהְחִליט גוֹ ָה נְ ּמִ ִמ  ׁשֶ ד ִמּבֵ ְגֵדי ֶאת ַמֲחִליף ּוְבעֹודוֹ . ִמּיָ ת ּבִ ּבָ ַ  ַהׁשּ
ֵני ִכינוּ ֵה , ָמעֹות קַאְרנַ  לֵט וֹ ְונ ֹחל יֵד גְ בִ בְּ  ּלוֹ ׁשֶ  יתוֹ  ּבְ דֹול ַסל ּבֵ ְקּבּוק ּובוֹ , ּגָ ִגים ְוֵכן, יםִמ ׂשָ ּובְ  ַיִין ּבַ ָאר ּדָ  ּוׁשְ
ת יםְטַ�ּמִ ַמ  ּדַ יְנַתִים. הַמְלכָּ  הוֶּ לַ ְמ  ִלְס�) ֵני הָר כָּ ְר כִּ ַה ־ֶאת נוֹ לוֹ גְ ֶ�  ָרַתם, ּבֵ ֵני םאּולָ , סּוִסים ִלׁשְ  ַהּסֹוֲחִרים ׁשְ

ּסֹוֵחר ֵהִאיצוּ  ֹקֶצר ּבַ ּנוּ  ּוִבְקׁשוּ  רּוַח ־ּבְ יעוּ  ֵהם ןכֵּ ׁשֶ , ְלַבּדוֹ  ֶ�ְגָלתוֹ ־ֶאת ְלַהְנִהיג ִמּמֶ ָרה יםִד יָּ צ) ְמ  ִהּגִ ִכְרּכָ  ּבְ
ֶהם ּלָ ִלי. יםנִּ ַרֲ�נַ  סּוִסים ְלֶצֶמד ָהְרתּוָמה ִמׁשֶ ל ּבְ ד־ּכָ הּוא, וֹ ְלַדְרכּ  ַהּסֹוֵחר ָיָצא ֲחׁשָ ׁשֶ  תכוֹ ׁשְ מוֹ בְּ  אֹוֵחז ּכְ
ּלֹו  ַהּסּוִסים ר הּוא ּוְבִפיו, יֶהםֹוֵת בְק ִע בְּ  ַ� ֵס וֹ ְונׁשֶ ִמירֹות ֶאת ְמַזּמֵ ת ְלמֹוָצֵאי ַהּזְ ּבָ ְ ַה , ׁשַ יו־ַ�ל גּורֹותׁשּ   . ּפִ

ָ�ה ה ׁשָ ּכָ נוּ , ֵמָהִעיר ְצאוּ יָּ ׁשֶ  רּוְלַאַח , ָרהבְ ָ�  ֲאר) ה ַהּסֹוֲחִרים ּפָ ּדָ ִביל ְוִנְכְנסוּ  ַהּצִ ין יְצָדִד  ִלׁשְ  ֲ�ֵצי ּבֵ
ַ�ר נַ  ָ�ְצרוּ  ּוְלֶפַתע, םיֶה ֵת בוֹ ְק ִע בְּ  וֹ ּמ ּת)  ְלִפי ָנַסע ַהּסֹוֵחר. ַהּיַ ְ ְמִהירּות הצָ ַהחוּ  ָקְפצוּ , םּתָ בְ כַּ ְר ֶמ ־ֶאת םיִ ַהׁשּ  ּבִ

ִחים יֵמ וּ יּ ִא בְ וּ  ְלפוּ  ֶאְקּדָ ָ ׁשּ ְרׁשוּ , םיָס כִּ ִמ  ׁשֶ ּנוּ  ּדָ ל־ֶאת ָלֶהם ֹסרְמ לִ  ִמּמֶ ְסּפוֹ  ּכָ ָהָלה חּוזֲא . ּכַ ה ,ּבֶ  ַהּסֹוֵחר ִנּסָ
ּסּוִסים ְלַהּכֹות ַא  ִלירֹות ִמֲהרוּ  ַהּסֹוֲחִרים אּוָלם, ְוִלְברַֹח  ּבַ ִניוְ , ַוֲהָרגּוהוּ  ַהּסּוִסים דַח ּבְ ֵ . צוֹ רוּ ֵמ ־ֶאת ָ�ַצר ַהׁשּ
ה ַהּסֹוֵחר ַגּפוֹ  ִלְברַֹח  ִנּסָ . םיֶה ֵת וֹ כּ ַמ ־ֶאת ּבוֹ  ּוְלַהְפִליא ְלָלְכדוֹ  ְוִהְצִליחוּ  ַאֲחָריו ְלקוּ ּדָ  ַהּסֹוֲחִרים אּוָלם, ּבְ

ִליכּוהוּ ִה , ַזֲ�ָמם ֶאת־ּבוֹ  וּ לּ כִּ ׁשֶ  רַאַח  נַ ַה  ׁשְ ְ ה םיִ ׁשּ ְרּבָ ה ְלח) ָ�  ְקַטּנָ ֵלב הְמָד ׁשֶ ַ�ר ּבְ ְזלוּ  ּוְלַאַחר, ַהּיַ ּגָ ּנוּ  ׁשֶ  ִמּמֶ
ַחת ֶאת ִליכוּ ִה , ָממֹונוֹ  ַאְמּתַ ֲאָכִלים ַסל ֶאת ִניָמהּפְ  ׁשְ א ַהּמַ ָ ׂשּ ּנִ ַלַ�ג ְוָאְמרוּ , ּמוֹ ִע  ׁשֶ ה לכֹ ֱא : "ּבְ  ֶטֶרם, ַהְרּבֵ

ְצחֹוק ּוָפְרצוּ , "ַח ֵר וֹ ָהא ָיבֹוא ס ּבִ ְתחוּ , ָיְצאוּ  ֶטֶרם .ּגַ ֹוְדִדים ּפָ ֶלת ַהׁשּ ִניִמית ּדֶ ד ְוִנְמְלטוּ  ,ּפְ ם־ַ�ל ִמּיָ . ַנְפׁשָ
ֹמַ�  ִנְבַהל, ּדֹוֵאב ּגּופוֹ ־ָכלוְ  ׁשֹוֵכב ַהּסֹוֵחר ּוְבעֹוד ַמע תיִע בְ ַמ  ְנִהיָמה קֹול ִלׁשְ ׁשְ ּנִ מּוךְ  ֵמַהֶחֶדר ׁשֶ . ַהּסָ

ֵבִדים ִדיםְצָ�  ִית ִהְדֲהדוּ  ּכְ ּבַ ַתח, ָהֵריק ּבַ ִניִמי ּוַבּפֶ יםַמ ְמ ־לָד גְ וּ  ֲ�ָנק ּדֹב ְלֶפַתע הִנְרָא  ַהּפְ יו, ּדִ ּנָ ִ ׁשּ  ַהַחּדֹות ׁשֶ
ֲהקוּ  ךְ  ּבָ ֹחש:ֶ ֵבד ּבַ ד, ְוַחְלָחָלה ַחדּפַ  ֵמרֹב. ַהּכָ יו־ֶאת ַהּסֹוֵחר ִאּבֵ ַקע חּוׁשָ פֹון ְוׁשָ ִעּלָ ִהְתעֹוֵרר. דבֵ כָּ  ּבְ ׁשֶ , ּכְ
כּוב ַ�ְצמוֹ ־ֶאת ָמָצא ר, הְרצָ ַא  ׁשָ ֲאׁשֶ ַ�ד ּכַ בֹוּהַ  ַלַחּלֹון ִמּבַ רוּ  ִציםַנְצנְ ְמ  ּכֹוָכִבים ִנְראוּ  ַהּגָ ְ ׂשּ ּבִ  תַ� ׁשְ  ַ�ל ׁשֶ
ֶחֶרת ַלְיָלה ם לֹא. "ְמא) י ְלִחּנָ ּתִ ַמִים־ִמן ֶנֱ�ַנׁשְ ָ ִכי ִמּתֹוךְ  ְלַ�ְצמוֹ  ָלַחׁש ", ַהׁשּ ן, "ּבֶ ּכֵ י ׁשֶ ִמְצוַ  ִזְלַזְלּתִ ת תּבְ ּדַ  ְס�)

ה הוֶּ לַ ְמ  ּלֹא ַמְלּכָ ִמְנָהגִ  ׁשֶ ַצע ּוִבְגַלל, יּכְ ֶסף ּבֶ ִית ָיָצאִתי ּכֶ י ֶטֶרם ֵמַהּבַ ְלּתִ י ִהְבּדַ  ָרָ�ב ָחׁש  הּוא". ְוָסַ�ְדּתִ
דֹול ר, ּגָ ה ָידוֹ  טיׁשִ הוֹ  ְוַכֲאׁשֶ ּדָ זֹון ַסל־ֶאת ָמָצא, ַהּצִ ּלוֹ  ַהּמָ ַהּסֹוֲחִרים ׁשֶ ִליכוּ  ׁשֶ  ְרבוֹ ְלָק  ְוֵהֵחל, ַאֲחָריו ִהׁשְ
ר, ׁשּוב ִהְתַחְלֵחל ְלֶפַתע. ֵאָליו ֲאׁשֶ ה ּכַ ּלָ י ּגִ ָסמּוךְ  רֹוֵבץ ַהּדֹב ּכִ ָלהִה  ַמְפִחיָדה ּוְנִהיָמה לוֹ  ּבְ ְלּגְ יו ְתּגַ  ַאךְ , ִמּפִ

ָרָאה ׁשֶ ַהּדֹב ּכְ קֹומוֹ  ָמׁש  ֵאינוֹ  ׁשֶ ק, ִמּמְ ַלף ְמַ�ט ִהְתַחּזֵ ְקּבּוק ֶאת ְוׁשָ ִין ּבַ ל ַהּיַ קֹול. ֵמַהּסַ  לֹוַמר ֵהֵחל ָחנּוק ּבְ
ָלה ִמּלֹות ֶאת ם, ַהַהְבּדָ ּיֵ ּסִ י ָחׁש  ּוְכׁשֶ רֹב. ֵאָליו ִמְתָקֵרב ַהּדֹב ּכִ  אּוָלם, ּוידּ ַהוִּ  ִמּלֹות ֶאת לֹוַמר ֵחלֵה  ֵאיָמה ּבְ

ה תוֹ יָא לִ ְפ לִ  ּלָ י ּגִ ב ַהּדֹב ּכִ ֵ ָסמּוךְ  ִהְתַיׁשּ יק ֵאינוֹ  ַאךְ , ֵאָליו ְמֹאד ּבְ ָלל לוֹ  ַמּזִ ַלף. ּכְ ל ִמּתֹוךְ  ַהּסֹוֵחר ׁשָ  ַהּסַ
ְקּבּוק ִעם ְטָלהנַ  ה ָיָדיו־ֶאת ָנַטל, ַמִים ּבַ ּדָ (� םִמ  ְלהֹוִציא ְוֵהֵחל, ַלּסְ ָ ת ַמַאְכֵלי ֶאת ׁשּ ּדַ ה הוֶּ לַ ְמ  ְס�) . ַמְלּכָ

בָּ  ְלַאַחר ה־ֶאת ַצעׁשֶ ה ְוָנַטל ַהַחּלָ ּנָ ִליךְ , ְמַ�ט ִמּמֶ ַבת אֹוָתּה  ָזַלל ְוהּוא , ּה בָּ ר) ־ֶאת ַהּדֹב ְלֵ�ֶבר ִהׁשְ . ַאַחת־ּבְ
ךְ  ה ּכָ ם ָ�ׂשָ ִגים ִעם־ּגַ ָאר ְוִעם ַהּדָ ֲאָכִלים ׁשְ ם־ֶאת ַהּדֹב ַכלָא  תוֹ יָא לִ ְפ לִ וְ , ַהּמַ ּלָ יק ְולֹא ּכ) ָלל לוֹ  ִהּזִ ב. ּכְ  ָיׁשַ

ר ַהּסֹוֵחר ִכי ִמּתֹוךְ  ְוׁשָ ִמירֹות־ֶאת ּבֶ ת ְלמֹוָצֵאי ַהּזְ ּבָ ר, ׁשַ ה, ְמַ�ט ְלָהִאיר ַהּבֶֹקר ֵהֵחל ְוַכֲאׁשֶ ּלָ  תוֹ יָא לִ ְפ לִ  ּגִ
י ֶלת ּכִ ן, ְנעּוָלה לֹא ללָ כְּ  ַהּדֶ ּכֵ ֹוְדִדים ׁשֶ י טּוִחיםבְּ  ָהיוּ  ַהׁשּ ִפי  ַמֲאָכללְ  ִיְהֶיה ּכִ  ַהּסֹוֵחר ָיָצא. ַהּדֹבּבְ
ה־ִמן ְקּתָ ָסמּוךְ  ֶ�ְגָלתוֹ  ֶאת ָמָצא ְמָחתוֹ ּוְלׂשִ , ַהּבִ יר. ּבְ ל רֹותַהּמֹוֵס  ֶאת ִהּתִ ת ַהּסּוס ׁשֶ  ַלֲ�ׂשֹות ְוֵהֵחל, ַהּמֵ
ְרּכוֹ ־ֶאת ַ�ר ִמחּוץ ּדַ א, ַלּיַ ֶחְרּדָ  ֶאּלָ ּלְ ה ְוַלְמרֹות ַאֲחָריו ףּדֹ ְר לִ  בַהּדֹ  ֵהֵחל תוֹ ׁשֶ ּסָ ּנִ ֵלט ׁשֶ  ַהּדֹב ִהְצִליַח , ְלִהּמָ

יגוֹ  ִ ס ְלַהׂשּ ִליָאה , ְלָרָ�ה ַהּדֹב ּבוֹ  ָנַגע לֹא ׁשּוב ַאךְ . ָלהגָ ָהֲ� ־ַ�ל ְוִטּפֵ ה ַהּפְ ַקעּוְלַמְרּבֵ ּנוּ  ּבָ , ָאָדם קֹול ִמּמֶ
ר ּפֵ ּסִ י ׁשֶ ָמתוֹ  ּכִ ָלה ִנׁשְ ְלּגְ דֹב ִהְתּגַ ָמיו רַאַח לְ  ּבְ ּיָ ּמִ ת ָסַ�ד לֹא ׁשֶ ּדַ ה הוֶּ לַ ְמ  ְס�) ה, ַמְלּכָ ן ְוַ�ּתָ ּקֵ ּלוֹ ־ֶאת ּתִ  ׁשֶ
ר ֲאׁשֶ ל יולָ כָ ֲא ּמַ ִמ  ָאַכל ּכַ מֹוָצֵאי ַהּסֹוֵחר־ׁשֶ ת ּבְ ּבָ ַס . ׁשַ  ֵ�יָניו ּוְלֶנֶגד, ֵבדּותכְ בִּ  ִלְנׁשֹם ַהּדֹב ֵהֵחל, מוֹ יְּ ּבְ

ְדָהמֹות ל ַהּנִ ֵלב. ֵמתוָ  ָנַפל, ַהּסֹוֵחר־ׁשֶ ב הֹוֵלם ּבְ ר רְוַאַח , ְלִעירוֹ  ַהּסֹוֵחר ׁשָ ּפֵ ּסִ יְלַא  ׁשֶ אַקּדִ  ָרהבְ ַהֶח  ְנׁשֵ  יׁשָ
ְפָלא ִסּפּורוֹ ־ֶאת דֹוָלה ּגּוָפתוֹ ־ֶאת לוּ ַהלָּ  ָקְברוּ , ַהּנִ ל ַהּגְ ַפֲאֵתי ַהּדֹב־ׁשֶ ית ּבְ ָברֹות ּבֵ ק ּוֵמָאז, ַהּקְ  ִהְתַחּזֵ

ְבָ�ַתִים ַהּסֹוֵחר ת־ֶאת ֹותוּ לַ לְ , ַהּטֹוב גוֹ ָה נְ ִמ  ַ�ל רמֹ ׁשְ לִ  ׁשִ ּבָ ַ ֵאר וְ וּ  ְמָחהׂשִ רֹב בְּ  ַהׁשּ �                 .ָהָדרִמּתֹוך ּפְ

  
  

י לֹוְך ֵמַהְמּבּוְרג  ַרּבִ ְמׁשֹון ּבְ   ל"ַזּצַ  ׁשִ

ִכְסֵלו תצ"ח ַהִהּלּוָלא ֹוםְלי  י' ּבְ
  

אֹוֵני ֵלידוֹ ִמגְּ  נֵ  רוֹ וֹ דּ  ּגְ ם־ְוַ�ל, גְר וּ בּ ְמ ַה  יּוֵמַרּבָ  ׁשֵ
י" הוּ וּ נּ כִּ  ֲחִסידּותוֹ  ְמׁשֹון ַרּבִ י ָהָיה". ָחִסיד ׁשִ  ֵמָראׁשֵ
בֵ  ַהּלֹוְמִדים ל ִמְדָרׁשוֹ ־יתּבְ ִדיב ׁשֶ י ַהּנָ ׂשָכר ַרּבִ ָ  ִיׂשּ

רֹאׁש  תוֹ ָא וָּ ַצ בְּ  הוּ נָּ ִמ  ְוהּוא, ּכֵֹהן רבֶּ  יָבה ּכְ  ַהְיׁשִ
ָמה ִהְתַקּיְ ב. ֵמֶ�ְזבֹונוֹ  ׁשֶ ל ָיׁשַ ּתֹוָרה ְוָהָגה ָיָמיו־ּכָ , ּבַ

בּוַ�  ּוְבָכל ה־ַ�לבְּ  ָחַזר ׁשָ ה ַ�ל ּפֶ ָ ׁשּ ָנה יְדֵר ִס  ׁשִ , ִמׁשְ
דֹוׁש  ַהּזַֹהר ַ�ל ֹחֶדׁש  ּוְבָכל ֲחִסידוּ  ִהְתַנֵהג. ַהּקָ  תּבַ

בַּ  חׂשָ  לֹא ֵמעֹוָלםוּ , ּוְפִריׁשּות ׁשַ  ׁשּום ֹקֶדׁש ־תּבְ
ּבּור ל ּדִ ת יִמּדֵ . ֹחל־ׁשֶ ּבָ ים היָ ָה , ׁשַ ּכִ  ְוהֹוֵלךְ  קּום ַמׁשְ

ִמְקֶוה ֵהרּטַ ְלִה  אֹוָתם ַאף־ְוַ�ל, ָטֳהָרה ּבְ ּבְ  ָיִמים ׁשֶ
ָאסּור ֹחק קְחַק נֶ  ִאיׁשֹון ָלֶלֶכת ְלָאָדם ׁשֶ  ַלְיָלה ּבְ
ית ְללֹא ְרחֹובבָּ  ׁשִ ָיָדיו ֲ�ׁשָ ירוֹ , ּבְ  ִעירָה  רֵמ וֹ ׁש  ִהּכִ

הּוא ְוָיַדע יק ִאיׁש  ׁשֶ . ָמהוּ אְמ  לוֹ  ָאַמר לֹא ְוָלֵכן, ַצּדִ
ַ�ם יַ� , ַאַחת ּפַ ּלֹא ָחָדׁש  רֵמ וֹ ׁש  ִהּגִ ירוֹ  ׁשֶ , ִהּכִ

ָרָאה ִלי אֹותוֹ  ּוְכׁשֶ ָידוֹ  ֲאבּוָקה ּבְ  ַכַ�סבְּ  ּבוֹ  ַ�רגָּ , ּבְ
ה ַמּדּוַ�  לוֹ ָא ׁשְ וּ  ֶלךְ  ִמְצַות תֵא  רעֹובֵ  ַאּתָ י. ַהּמֶ  ַרּבִ

ְמׁשֹון ה ׁשִ , ַהּקֶֹדׁש  ׁשֹוןלְ בִּ  ַ�ְצמוֹ ־ֶאת ץֵר ְלָת  ִנּסָ
ַדְרּכוֹ  ךְ  ְלׂשֹוֵחַח  ּכְ תבְּ  ּכָ ּבָ הַה  אּוָלם, ׁשַ  ֵהִבין לֹא ּלָ

וָּ ־ֶאת ִליכוֹ ְוִה , ָנתוֹ ּכַ ב םׁשָ , ַהּסַֹהר־ְלֵבית ׁשְ  ַ�ד ָיׁשַ
ֵני ּבְ  הוּ וּ שׂ ּפְ ִח ׁשֶ  רְלַאַח , הוּ אוּ צָ ְמ  וֹ ּת ְח ּפַ ִמׁשְ  ׁשֶ
ָכל לּות ֵחרּותַל  ְוהֹוִציאּוהוּ , ָהִעיר־ּבְ ּדְ ּתַ ִהׁשְ דֹוָלה ּבְ . ּגְ

אוּ  ַהּדֹור ֵלידוֹ גְּ  ֵר  ּמוֹ ִע  ּבָ ִקׁשְ ֵאלֹות יּבְ ֲהָלָכה ׁשְ , ּבַ
ר ט ְוַכֲאׁשֶ ַ�ם ִהְתַחּבֵ ַ�ל ּפַ ֶנֶסת" ּבַ  ּה בָּ ַר " ְיֶחְזֵקאל ּכְ

ל ֵאָלה גְר וּ בּ ְמ ַה  ׁשֶ ׁשְ ֶכת ּבִ ּבֶ  ִלְסֹמךְ  ָרָצה לֹא, ְמס)
ַהְכָרַ�ת ַ�ְצמוֹ ־ַ�ל ָבר ּבְ ׁש , ַהּדָ ּנּו ִמ  ּוִבּקֵ יםּמֶ ְסּכִ ּיַ  ׁשֶ

ׁשּוָבתוֹ ־ֶאת. ּמוֹ ִע  ַתב ּתְ ַ�ְנְוָתנּות ּכָ דֹוָלה ּבְ  ְוָחַתם, ּגְ
ָטן נֹוָטִריקֹון -  ב"ׁשֵ ְק ַה  ְמׁשֹון ַהּקָ . ךְ לוֹ בְּ  ׁשִ

ְרֵסם ְלָחן ַ�ל" ְמׁשֹוןׁשִ  תְנִזירוּ " ִסְפרוֹ  ִהְתּפַ , ךְ וּ רָ�  ׁש)
ַמֲהדּורֹות ַר  הנָ ׁשְ ַהּמִ ־ַ�ל יוׁשָ וּ דּ ִח וְ  סּו ּבְ   ת.וֹ בּ ִנְדּפְ

  
יעקב אבינו הוא בין השלושה שקפצה להם הארץ, כפי 
שאמרו חז"ל במסכת סנהדרין, והם אליעזר עבד אברהם, 
יעקב אבינו ואבישי בן צרויה. קפיצת הדרך משמעותה 

יד של קמצן, ולא מלשון ־רה וקימוץ, כמו קפיצתלשון סגי
קפיצה במובן של ניתור ודילוג, ולכן נקראת 'קפיצת 
הדרך' שהדרך היא זו שמתכווצת ומתקטנת, כלשון רש"י 

ידי הזכרת שם קודש. ־'קפצה לו הארץ', והיא נעשית על
סיפור מעניין הקשור בקפיצת הדרך, אירע עם לידתו של 

מזו התוספות בקידושין בקיצור, האמורא שמואל, עליו ר
והמעשה הובא באריכות בספר הלכות גדולות, ורבי 

הירש חיות כתב, שהמעשה לא הוזכר בש"ס מפני ־צבי
כבודו של שמואל. אבי שמואל ששמו 'אבא', נסע למדינת 
הים לסחורה, ומטרוניתא אחת שידעה בלשון העופות 
 הציעה לו אלף ככרי כסף כדי שיישאנה, וגילתה לו

ששמעה עוף אחד מצפצף שעתיד לצאת ממנו בן שלא 
יהיה כמותו בחכמה. ברח אבוה דשמואל מיד, ובכוח שם 
קדוש שהזכיר בא לביתו, ושב למדינת הים שוב בקפיצת 

דין מפני ־הדרך. כשנודע שהתעברה אשתו, הלקוה בבית
שלא ידעו שבעלה היה בבית בדרך נס, והוולד היה 

שמואל, כי בשעה שהיה שמואל האמורא. לימים סיפר 
ראשו ־במעי אמו, חש במלקות שהכו אותה והוא כפף את

כדי שלא יינזק מכך, אולם ראש הרצועה נגע בראשו 
ימיו. ומטעם זה פירש רב האי ־ונותר לו שם סימן לכל

גאון, מכונה אביו 'אבא' בש"ס בכינוי 'אבוה דשמואל', כדי 
שובות להורות שהוא אביו של שמואל והוא ולד כשר. בת

הגאונים מוזכר, כי כמה בעלי השם היו משתמשים בשם 
המפורש, ומסורת מובאת שם על רב נטרונאי גאון, שבא 
בקפיצת הדרך מבבל לספרד, למרות שלא נסע בשיירה 
ולא נראה בדרך, והרביץ שם תורה. אולם הגאונים כתבו 
שייתכן ש'אדם רמאי הזדמן להם ואמר אני נטרונאי'. 

מן ביהמ"ק היתה הדרך קופצת לעולים הרש"ש כתב, שבז
לרגל, והיה באים לביתם בט"ו יום אחר הרגל בדרך נס, כי 

  בדרך הטבע היתה הדרך מתארכת יותר מזמן זה. 
  

ַ�ת  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות



 

 

  

י ִאם ית ֱאלֹ ־ֵאין ֶזה ּכִ ָמִיםִק ּבֵ ָ ַ�ר ַהׁשּ   ים ְוֶזה ׁשַ

ְלִמיד ְבָהק ּתַ ל מ) י היָ ָה , רֵפ סוֹ  ם"ַת ַהֲח  ׁשֶ נֶּ  לֶמְנּדְ  ְמַנֵחם ַרּבִ ַ�ל ׁש עּדֶ ִמ  טּפַ ל נוֹ בְּ , "קֶד צֶ  ילֵ ַמְעגְּ " ּבַ  ׁשֶ
י ַ�ל ְיֶחְזֵקאל ַרּבִ ין בׁשַ ְח נֶ וְ , "ְיֶחְזֵקאל הַמְרֵא " ּבַ ְלִמיִדים ּבֵ ָחִדים ַהּתַ יַבת ַהְמי) יׁשִ ּבִ ֶרׂשְ  ׁשֶ נֹוָסף. ּבּוְרגּפְ  ּבְ

דֹוָלה תוֹ ָד ָמ ְת ַה לְ  ְפָלָאה  ּוְבִקיאּותוֹ  ַהּגְ ּתֹוָרהַהּנִ ם נֹוַדע, ּבַ יִ  ּגַ בוֹ  וֹ בּ ְוַר , ּוְפִריׁשּותוֹ  ְרָאתוֹ ּבְ יב ְמֹאד ִחּבְ  לוֹ  ְוֵהׁשִ
ִים ַאַחת ָמָנה ַנת. ַאּפַ ׁשְ ר, ז"תקצ ּבִ ֲאׁשֶ ַ�ר ִהְתָקֵרב ּכַ ִרים ְלִגיל לֶמְנּדְ  ַהּנַ ׁש , ֶ�ׂשְ ּקֵ  ּתֹוָרה קֹוםְמ לִ  ֹותלגְ לִ  ּבִ

ל יֵקי תֲחִסידוּ  ּוְלַקּבֵ ּדִ ְלִמיָדיו ֵמֲחׁשּוֵבי ָהָיה ָאִביו ןכֵּ ׁשֶ , רוֹ דּ ַה  ִמּצַ ל ּתַ י ׁשֶ  ֵמִריִמינֹוב לֶמְנּדְ  ְמַנֵחם ַרּבִ
ֵאזֹור תַהֲחִסידוּ  ְמִפיֵצי יּוֵמִראׁשֹונֵ  ר ְמגּוָריו ּבְ רֹוַמְנָיה ֲאׁשֶ אֹוָתם. ּבְ ְרֵסם, ָיִמים ּבְ מוֹ  ִהְתּפַ ל ׁשְ י ׁשֶ  הש:ֶ מֹ  ַרּבִ

ַ�ל םְלּבֹויְ ֶט ֵטיְ  ַמח" ּבַ ה ִיׂשְ ִהְתָקרֵ ", ֹמש:ֶ ָנה רֹותבוּ גְ לִ  ָאז בׁשֶ מֹוִנים ׁשָ ֶאָחד ְונֹוַדע, ׁשְ יֵקי ּכְ ּדִ  רוֹ דּ ַה  ִמּצַ
יֵקיְע ּוַמ  מּוָ�ה ּתִ ְ ל ַהׁשּ ִליןִמּל)  ַהחֹוֶזה ׁשֶ ְלִמיָדיו ֵלידוֹ גְ וּ  ּבְ ׁש  ְוֵאָליו, ּתַ ּקֵ ְלִמיד דַר ִנְפ . ִלְנֹסַ�  ּבִ , ַרּבוֹ ֵמ  ַהּתַ

ר ר ְוַכֲאׁשֶ י לוֹ  ִסּפֵ ַכוָּ  ּכִ ל ְמעֹונוֹ ־ֶאת ְפֹקדלִ  ָנתוֹ ּבְ יקצַּ ַה  ׁשֶ ְרכוֹ , לֶה יְ אוֹ ֵמ  ּדִ ְבחוֹ  ְוִהְפִליג םחֹ בְּ  ּבֵ ׁשִ ל ּבְ  ׁשֶ
ַמ "ַה  ׂשְ ה חּיִ ּנֹוַדע" ֹמש:ֶ ם ׁשֶ ֶאָחד ּגַ אֹונֵ  ּכְ א־יבֵּ  רוּ ּדְ בַּ ְת ִה  ּתֹוָרתוֹ  יְבֵר ְוִד  ַהּדֹור יִמּגְ יעוֹ ַה  ִעם. ִמְדָרׁשָ  ּגִ

חּור הלָ ָ� , ּבּוְרגֶרׂשְ ִלְפ  ֵני־ֶאת ְלַחּלֹות ָהִעּלּוי ַהּבָ יק ּפְ ּדִ ל, ַהּצַ ָכבֹוד ְוִהְתַקּבֵ ן, בַר  ּבְ ּכֵ ָניו תַר כָּ ַה  ׁשֶ , ּבוֹ  ָ�ְנָתה ּפָ
י ל הְוַנֲ�לֶ  ה' ךְ ַר בֵּ  ַרעזֶ  הּוא ּכִ ֵני ִמּכָ ר ְלַאַחר. לוֹ יגִ ־ּבְ ּתָ ין ׁשֶ י ּבֵ ּתֵ ֵביתוֹ  ַאְכַסְנָיה ָמָצא, ָהִעיר ּבָ ל ּבְ  ֶאָחד ׁשֶ

ה יֵמֲחׁשּובֵ  ִהּלָ ר, ַהּקְ ִנים ראוֹ ְמ בִּ  ִהְכִניסוֹ  ֲאׁשֶ ל םינָ יִמ לִ  ִלְהיֹות ְלַ�ְצמוֹ  ְזכּות ְוָרָאה ,ְלֵביתוֹ  ּפָ ֵני ׁשֶ יָבה ּבְ  ְיׁשִ
ָ ִמ  רֵת וֹ י. נוֹ וֹ בּ ׁש ֶח ־ַ�ל םלָ כְּ לְ כַ לְ וּ  ִמיָמה ָנהׁשּ הּוא, לֶה יְ אוֹ  ִעירבָּ  ָהֶ�ֶלם־ַ�ל ָ�ְבָרה ּתְ ׁשֶ  ַהּתֹוָרה־ַ�ל דקוּ ׁשָ  ּכְ

ר, ִעירָה  ֵמַרב תַוֲחִסידוּ  ּתֹוָרה םיִ נַ ְפ ָח  ְמלֹוא ְוׁשֹוֵאב, ָהֲ�בֹוָדה־ְוַ�ל ִצלּ  ֲאׁשֶ ְלִמיֵדי פוּ ְפ וֹ ּת ְס ִה  וֹ ּבְ  ֲחָכִמים ּתַ
ים אֹונֵ  ּוָבֶהם ַרּבִ יֵקי יִמּגְ א רוֹ דּ ַה  ְוַצּדִ ל. ַהּבָ יָבה לֵמֵהיכַ  ָהֶ�ֶלם ָמׁש  לֹא, ָיִמים אֹוָתם ּכָ  אָיצָ  ְולֹא ַהְיׁשִ
א, הצָ ַהחוּ  ִקיַ�  ֶאּלָ ל ֶאת ִהׁשְ ּלוֹ ־ּכָ ּתֹוָרה ּכ) ּה , ּבַ ר תֵא  ָמָצא ּבָ יו שׂ ׂשוֹ ְמ  ְוֶאת ׁשוֹ ְפ נַ  הָת וְּ ִא  ֲאׁשֶ   . ַחּיָ

יֹום ֶזה היָ ָה  ב ָהֶ�ֶלם ּוְבעֹוד, לֹוֵהט ַקִיץ ּבְ ֵהיכַ  יֹוׁשֵ יָבה לּבְ ּתֹוָרה הְוהֹוגֶ  ַהְיׁשִ ָרָ�ב ְלֶפַתע ָחׁש , ּבַ דֹול ּבְ  ּגָ
תֹוַלַ�ת ּבוֹ  ְמַכְרֵסםַה  ְחּתוֹ  ָהיוּ  לֹא ַמֲאָכל יְבֵר ּדִ . ּכְ ַאְמּתַ ם ָיַדע ְוהּוא, ּבְ י ּגַ ית ּכִ ּלוֹ  ָהַאְכַסְנָיה ּבֵ  ָסגּור ׁשֶ

עֹות ׁשָ ר־ַ�ל ֵאּלוּ  ּבְ ִית ּוְבֵני ַמְסּגֵ ֵדי ָמזֹון רבַ ּדְ  ִיְמָצא ֵמֵהיָכן ָיַדע לֹא ְוָלֵכן, ּבוֹ  ִנְמָצִאים לֹא ַהּבַ יב ּכְ  ְלָהׁשִ
ָ�ה. ַנְפׁשוֹ ־ֶאת ה ׁשָ ּכָ ַבּסֹוף ַ�ד, ַ�ְצמוֹ ־ִעם ֶנֱאַבק ֲאר) ּלְ י, ֶהְחִליט ׁשֶ וּ ־ֶאל אצֵ יֵ  מּוָטב ּכִ  ְלַ�ְצמוֹ  ִלְרּכֹש:  קַהׁשּ

ַבר ק ָמה־ּדְ ן־רַח ּוְלַא , ִלּבוֹ ־ֶאת ְלַחּזֵ ַהְתָמָדה דוֹ וּ ּמ לִ ־לֶא  ָיׁשּוב ִמּכֵ ׁש . ּבְ ּפֵ ׁשְ ָצא רְוַאַח , יסוֹ כִ בְּ  לֶמְנּדְ  ּפִ ּמָ  ׁשֶ
ר עֹותַמְטבְּ  ה ְצָ�ָדיו־ֶאת. הָק וּ ׁשּ ַה  ָיָצא, ִמְסּפָ ן, ִהירּותזְ בִּ  ָ�ׂשָ ּכֵ ׁש  ׁשֶ ּקֵ  עָר בְּ  תֵמְראוֹ  ַ�ְצמוֹ ־ַ�ל רמֹ ׁשְ לִ  ּבִ

ׁש  ל ְלִהְתַרֵחק ּוִבּקֵ רֹות רכַּ ְמ ִמ לְ  ֲחנּות ְלַיד ַ�ְצמוֹ ־ֶאת ָמָצא ּוְלַבּסֹוף, ָאסּור הַמְרֶא  ִמּכָ רֹאׁש . יָרקֹותוִ  ּפֵ  ּבְ
ל ּפָ ׁשְ ְרכָּ  מ) ל ירוֹ ִח ְמ ־ַ�ל ִהְתַ�ְנֵין, ןּומ) ָ�ַמד ֲ�ִסיִסי ֹוןלּ ֶמ  ׁשֶ מֹותוֹ , אֹוןגָ בְּ  םׁשָ  ׁשֶ יר ּכְ ִעיר ִהּכִ ְדּתוֹ  ּבְ ּלַ  ַדעְויָ  ה)

ּטַ  יב מוֹ ְע ׁשֶ ֶכת ָהְיָתה ַהֲחנּות. ַלֵחךְ  בֵר ָ�  ְוהּוא ֶנֶפׁש  ֵמׁשִ ּיֶ ִגיֵד  ְלֶאָחד ׁשַ הּוִדים ִעירָה  יִמּנְ ֲ�ָרה ּוִבּתוֹ , ַהּיְ  ַהּנַ
ָ�ְמָדה קֹול ָנְקָבה, םׁשָ  ׁשֶ בֹוּהַ  ּכֹה ְמִחיר. "ֹוןלּ ַהּמֶ  ְמִחיר ֶאת ּבְ ׁש , ְלַ�ְצמוֹ  ָהֶ�ֶלם ׁש ַח לָ "? ּגָ  ָלֵצאת ּוִבּקֵ

ָיַדִים ַהֲחנּות־ִמן א, ֵריקֹות ּבְ ל ָלּה וֹ ּק ׁשֶ  ֶאּלָ ֲ�ָרה־ׁשֶ ים ַהּנַ  ְויֹוַדַ�ת הלָ יכִּ ׂשְ ַמ  ַנֲ�ָרה ָתּה יוֹ ְה בִּ . אֹותוֹ  ִהְקּדִ
ְבֵרי ֶאת ָיְדָ�ה, רֶפ ֵס  ִ ַר  ּדִ ָפ  י"ׁשּ ּבְ ֵתנוּ ׁשֶ ם ָרׁשָ ׁשֵ בָּ ַה  ָאַמר: "ַרּבֹוֵתינוּ  ּבְ יק, ה"ּקָ א ֶזה 'ַצּדִ  רֵט ּפָ יִ וְ  ינִ לוֹ ְמ  תיְלבֵ  ּבָ

לֹא ַהר ָלן ְוהּוא, ֲ�ֹקביַ לְ  ָהָאֶרץ לוֹ  ָקְפָצה ְוָלֵכן"? ִליָנה' ּבְ ֲ�ָרה ָנְטָלה. הּמֹוִריָּ ַה ־ּבְ ְבֵרי ֶאת ַהּנַ ִ ַר  ּדִ , י"ׁשּ
ַ�ר ְלֵ�ֶבר ָקְרָאה ָלׁשֹון־ַ�ל נֹוֵפל ָלׁשֹון ּוִמּתֹוךְ  ָ�ַמד ָהִעּלּוי ַהּנַ יק: "הצָ ַהחוּ  ָלֵצאת ׁשֶ א ַצּדִ , ינִ לוֹ ְמ  תיְלבֵ  ּבָ

לֹא רֵט ּפָ יִ וְ  ֵכן -"? ענֶ לֶּ ֶמ  ּבְ יק 'ֲהִיּתָ ּדִ ּצַ מֹוְתךָ  ׁשֶ א ּכְ לֹא רֵט ּפָ יִ וְ , ֹוִניםלּ ַהּמֶ  ְמִכיַרת תיבֵ לְ  ּבָ  ֹוןלּ ֶמ  תִניַּ ְק  ּבְ
ְפָלָאה ַהְבָרָקָתּה ? ְלַ�ְצמֹו' ל ַהּנִ ֲ�ָרה־ׁשֶ ָרה ַהּנַ ִאּתְ  ּוֵמרֹב, ַהֲחמּודֹות ֶ�ֶלם ֶאת ִהְפִליָאה, ֲאָתר־ַ�ל ׁשֶ
ט ֵהִעיף ּוְפִליָאה ַהֲ�ָרָכה ֲ�ָרה ַמּבָ ּנַ ד אּוָלם, ּבַ ןִמ  רְלַאַח  ִמּיָ הוּ  ּכֵ  ִמּתֹוךְ  הצָ ַהחוּ  ָיָצא הּוא. ִלּבוֹ  ִהּכָ

ְברֹון ִהְתַמְרְמרּות ְכׁשַ  ַ�ל יוָּ ּדַ  ָ�ָליו ָהָיה ְוִלּבוֹ , ֵלב־ְוׁשִ ּנִ הבִּ  לׁשֶ ּלֹא ְרִאּיָ   . ְמנּוָחה ְלַ�ְצמוֹ  ָמָצא ְולֹא, ןגֶ הֹ כַּ  ׁשֶ

ב ָ ׁשּ ׁשֶ הַה  הָא ָר , וֹ ְרחָא ְמ  תיְלבֵ  ּכְ דוֹ  ֲ�רוֹ צַ  ֶאת ּלָ ֵ�ם, לַהּגָ ֹמַ�  ְוִהְתּפַ דֹוָלה ַמֲ�ָלתוֹ  ֶאת ִלׁשְ ל ַהּגְ , אֹוְרחוֹ ־ׁשֶ
ר ָמיו ֲאׁשֶ א לֹא ִמּיָ הלִ  ֵ�יָניו ָנׂשָ ּלֹא ְרִאּיָ ה, תּדָ כַּ  ׁשֶ ָיגֹון ירוּ ׁשָ  הּוא ְוַ�ּתָ ּכֹה ַ�לקֹוֵדר  ּבְ ה. לוֹ  ָ�ְלָתה ׁשֶ  ִנּסָ

ל ִלּבוֹ ־ַ�ל רבֵּ ְלַד  ַהְמָאֵרַח  ַ�ר־ׁשֶ ָ לַ  אּוָלם, ַהּסֹוֶ�ֶרת ַנְפׁשוֹ ־ֶאת יַ� ּוְלַהְרגִּ  ַהּנַ ל ָהָיה ְואׁשּ ַ�ר, לוֹ ָמ ֲ� ־ּכָ  ְוַהּנַ
ךְ  ית ִיתבַּ בַּ  ִהְתַהּלֵ ל ְקדֹוַרּנִ יר ַרְעיֹון ָנַפל ְלֶפַתע. ִעּמוֹ ־ְוִלּבֹו ּבַ ּבִ מֹוחוֹ  ּכַ ל ּבְ יַ�  ִמֵהר ְוהּוא, ַהְמָאֵרַח ־ׁשֶ  ְלַהּצִ

ְפֵני אֹותוֹ  וַ  ֲהֵרי: "ָהֶ�ֶלם ּבִ איּבְ ְבֵרי ְלךָ  ְידּוִעים ּדַ ָאסּור, ל"ֲחזַ  ּדִ ׁש  ָאָדםלָ  לוֹ  ׁשֶ ה־ֶאת ְלַקּדֵ ָ  ַ�ד ָהִאׁשּ
ה ְרֶאּנָ ּיִ ךָ  ֲהֵרי ּוְבֵכן, ׁשֶ ּלְ ִק  ָנא ּבֹוא. ְלָפֶניךָ  ׁשֶ ֵר ּבְ ּדּוִכין יׁשְ ֵרר ְוָכךְ , ַנֲ�ָרה אֹוָתּה  ִעם ׁשִ ּלֹא ְלַמְפֵרַ�  ִיְתּבָ  ׁשֶ

ל ךָ בְּ  ָהָיה ֵ�יֵני ֵחן ָמְצָאה יתנִ אוֹ גְּ ַה  ָהֵ�ָצה". ָאֶון־ּכָ חּור ּבְ ׁש  הּוא אּוָלם, ַהּבָ ּקֵ ֹמַ�  ּבִ ל ֲ�ָצתוֹ ־ֶאת ִלׁשְ  ׁשֶ
י ַמ "ַה  ָהַרּבִ ׂשְ ה חּיִ י ֶהֱאִזין". ֹמש:ֶ רֹב ָבִריםּדְ לַ  ָהַרּבִ ב־ּבְ י ־ֶאת ְוָסַמך, ֶקׁשֶ ּתֵ ל ֲ�ָצתוֹ לַ  ָיָדיוׁשְ , ַהְמָאֵרַח ־ׁשֶ

אֹוְמרוֹ  ָבר ָיָצא ה'ֵמ " ּבְ ד  ."ַהּדָ ֵרזִמּיָ י  ִהְזּדָ רְלׁשַ ָהַרּבִ ַ�ל לֶא  ךְ וּ רָ�  בּתָ ִמכְ  ּגֵ ל ָאִביו" ְיֶחְזֵקאל ַמְרֶאה" ּבַ  ׁשֶ
ׁש , ָהֶ�ֶלם ּנוּ  ּוִבּקֵ יַ�  ִמּמֶ ֵדי, ְלִעירוֹ  ְלַהּגִ ים ּכְ ּדּוךְ  ְלַהְסּכִ ִ ע לִ  ַלׁשּ ּצָ ן נוֹ בְ ַהּמ) ּיָ ֶבק טֹובַהְמצ)   . , ְולֹוַמר ַלּדֶ

יַה  ִעם בוֹ ִמכְ  ַ� ּגִ ל ּתָ י ׁשֶ י ִמֵהר, ְלֵביתוֹ  ָהַרּבִ ֵני ִעם ַיַחד ְלַדְרּכוֹ  ָלֵצאת ְיֶחְזֵקאל ַרּבִ יתוֹ  ּבְ ר, ּבֵ יעוּ  ְוַכֲאׁשֶ  ִהּגִ
ַחת אֹודֹות ְלִהְתַ�ְנֵין ֵהֵחּלוּ , לֶה יְ אוֹ  ָהִעיר ֶאל ּפַ ֲ�ָרה ִמׁשְ ַ�ת ַהּנַ ּצַ ֵרר. ִלְבָנם ַהּמ) י, ִהְתּבָ ּתוֹ  ִהיא ּכִ  לׁשֶ  ּבִ
י ִגידנָּ ַה  ִוי ּבּוׁש יְ לֵ  ְיהּוָדה ַרּבִ ָחהִמ כְּ  נֹוְדָ�ה לֹא ָאִביָה  תַח ּפַ ִמׁשְ  אּוָלם, סיְ רוֹ ְק  ַהּלֵ ּפָ , ּוְמֹפֶאֶרת ֶחֶסתְמי)  ׁשְ

וּ  ְוֵהם ִלים ִהְתַקׁשּ ה־ִעם ְלַהׁשְ ְבּדָ ָנם, ָה�) ּבְ ְפָלג ָהִעּלּוי ׁשֶ ים, ַהּמ) ַרּבִ ְקׁשוּ  ְוטֹוִבים ׁשֶ ּדֵ  ּבִ ּתַ א, ּמוֹ ִע  ךְ ְלִהׁשְ ׂשֵ  ִיּנָ
הכַ לְ  ֲאבֹוֶתיָה  ּלָ ים ׁשֶ ׁשּוִטים ֲאָנׁשִ ר אּוָלם. ָלּה  רָד ָה  ְולֹא ּתַֹאר לֹא ְצָמּה ַ�  ִהיא ְוַאף, ּפְ ֲאׁשֶ ַמע ּכַ ן ׁשָ י ַהּבֵ  ּכִ

ַ�ת ן ְפׁשוֹ נַ  עֶֹמק ַ�ד ֶנֱחַרד, ִליָלהׁשְ לִ  הנֹוָט  הֹוָריו ּדַ ְפֵניֶהם  ְוִהְתַחּנֵ יםּבִ ִ  ְלַהְסּכִ ֵדי, ּדּוךְ ַלׁשּ ילוֹ  ּכְ  ְלַהּצִ
ל. תוֹ יָּ ִא ְר ֵמ  ה ִנְכׁשַ רכַּ  ּבָ ַמ "ַה  זֹאת ָרָאה ֲאׁשֶ ׂשְ ה חּיִ הֹוָריו ִהְפִציר", ֹמש:ֶ ים ּבְ ּדּוךְ  ְלַהְסּכִ ִ  ָלֶהם ְוִהְבִטיַח , ַלׁשּ

ּנוּ  ִלְראֹות ִרים ּדֹורֹות ִמּמֶ ָמה ְוָאְמָנם. ְיׁשָ ְרָכתוֹ  ִהְתַקּיְ נוֹ , ּבִ ֶלת ָיְצָאה וֹ ּוִבּת  ּוִמּבְ ְלׁשֶ ָרֵאל ְמֹפֶאֶרת ׁשַ ִיׂשְ �  .ּבְ

  
 
 

ְבֵרי ים ָהאֹור ִמּדִ דֹוׁש  ַהַחּיִ ה ַ�ל ַהּקָ ָרׁשָ   ַהּפָ
ה ם ִיְרֹמז - ָ�ָליו בּצָ נִ  ה' ְוִהּנֵ  אֹוְמָרם ךְ ֶר ּדֶ ־ַ�ל, ַיֲ�ֹקב־ַ�ל ּגַ

ָבה ֵהם ָהָאבֹות ל"זַ  ִכיָנה ֶמְרּכָ ְ הּוא ְוִלְהיֹות, ַלׁשּ  ֶרֶגל ׁשֶ
ִדּיּוק יֹאַמר ְרִביִעי  ,קְוִיְצָח  ַאְבָרָהם ֵמַ�ל רֵת וֹ י ,ָ�ָליו בּצָ נִ  ּבְ

י א ַהֲ�ָמַדת רִעּקַ  הּוא ּכִ ּסֵ   :ַהּכִ
ן -  'וֹ ְוג חֹתּפְ ִמׁשְ ־לּכָ  ָך ְב  ְוִנְבְרכוּ  ּכֵ  ֲאָרםבַּ  ִצינוּ ָמ  ׁשֶ

ְרכוּ  ְתּבָ ּנִ אֹוְמָרם ,ּבוֹ  ׁשֶ ּקֶֹדם ,ְלׁשֹוָנם ְוֶזה םׁשָ  ל"זַ  ּכְ א ׁשֶ  ּבָ
א ְוֵכיָון ַמִיםְל  ִקיםָח ד� ְמ  ָהיוּ  ַיֲ�ֹקב ּבָ ְרכוּ  ׁשֶ  ְוֵכן, ַמִיםבְּ  ִנְתּבָ

ם ן־ּגַ ִמְצַרִים ּכֵ ַרד ֵמֵ�ת ּבְ ּיָ ָלה ׁשֶ ּטְ זֵ  ִנְתּבַ , בָהָרָ�  תַר ּגְ
ְרכוּ  ל, ּוְבַזְרֶ�ָך  ְואֹוְמרוֹ . ְלַרְגלוֹ  ְוִנְתּבָ ּכָ ָהָיה ְזַמן־ׁשֶ ית ׁשֶ  ּבֵ
ׁש  ְקּדָ ם ַהּמִ ְרּכַ  ָהְיָתה ַקּיָ ְבִעים תּבִ ּמֹות ׁשִ  ּוָמםְוִקיּ  א�

ֶאְמָצעּות ָרֵאל ּבְ ָהיוּ  ִיׂשְ ְבִעים יִביןְקִר ַמ  ׁשֶ ִרים ׁשִ ַחג ּפָ , ּבַ
ם תלוּ גָּ ּובַ  ן־ּגַ ּמֹות ּיּוםִק  ּכֵ ָרֵאל ִהיא םָת יָכ ִמ ְס וּ  ָהא�  ,ִיׂשְ

ְכִתיב ָרִמים־ֶאת ֹנֵטָרה ינִ מ� ׂשָ  ּדִ   :'ְוגוֹ  ַהּכְ
ה־ְוַ�ד – יםִק אלֹ ֵל  ִלי ה' ְוָהָיה  אלִֹקיםֵל  ֵאינוֹ  ַ�ּתָ

לֹום־סַח  ִ  ?ְוׁשָ ֵרׁש  ל"זַ  י"ְוַרׁשּ ּלֹא ,ּפֵ ֵצא ׁשֶ זַ  סּולּפְ  ִיּמָ  ֹו,ְרעּבְ
ָבר ָרמּוז ָכןֵהי יֹוֵדַ�  ֲאִני ְוֵאין א ֶזה ּדָ . 'ְוגוֹ  ְוָהָיה ְמרוֹ וֹ ּבְ
ִמיד זוֹ  ַהְבָטָחה ,ְועֹוד לּוָיה ִהיא ּתָ  ְוֵאיָמַתי ,ְועֹוֶמֶדת ּתְ
בּול ֵקץ ִיְהֶיה ָבה ָהֶאֶבן ַלֲ�ׂשֹות ַהּגְ כֹון ?ַמּצֵ  ,הּוא ְוַהּנָ

ן ּוֵ ְתּכַ ּנִ ם יםִק אלֹ ֵל  ה' םׁשֵ  ֵאָליו דֵח יַ ְת יִּ ׁשֶ  לֹוַמר ׁשֶ ׁשֵ  ּכְ
ְתַיֵחד ּנִ ם ,קִיְצָח  ֱאלֵֹקי ַאְבָרָהם ֱאלֵֹקי ֲאבֹוָתיו־ַ�ל ׁשֶ  ּגַ

רּוׁש , אלִֹקיםֵל  ִלי אֹוְמרוֹ  ְוהּוא, ַיֲ�ֹקב ֱאלֵֹקי ָ�ָליו רֵמ ָא יֵ   ּפֵ
דֹול ְוָדָבר. ִיחּודּבְ  ִלי ן ְוִתְמָצא, ֶזהבָּ  ַיֲ�ֹקב רבֵּ ּדִ  ּגָ ּכֵ  ,ָהָיה ׁשֶ

ְכִתיב ָרֵאל ֱאלֵֹקי לֵא  לוֹ ־ְקָראיִּ וַ  ּדִ ךְ  ְוַאַחר ,ִיׂשְ  ְדרוֹ נִ  םּלֵ ׁשִ  ּכָ
ר   ְוגֹו: ַהּזֹאת ֶאֶבן ַלֲ�ׂשֹות רַד נָ  ֲאׁשֶ

י ֶאהָר יֵ  - 'וֹ ְוג ַהּזֹאת ְוָהֶאֶבן ה ֶאֶבן זוֹ  ִהיא ּכִ ִתּיָ ְ , ַהׁשּ
ִהְזִמיָנּה  ִהְזִמין לוֹ  ִצינוּ ּוָמ  .ׁש ּדָ ְק ַלּמִ  ׁשֶ  יםּטִ ׁשִ  ֲ�ֵצי ׁשֶ

ןּמִ ַל  ּכָ ר ׁשְ ְדּבָ ּמִ יְּ  אּוַליוְ . ּבַ א ה' ןַכוֵּ ׁשֶ  ִלי ְוָ�ׂשוּ  ְמרוֹ וֹ ּבְ
ן ןוֹ ׁש ְל  ׁש ּדָ ְק ִמ  ּמָ רּוׁש  ,ְמז� ֶ  הַמ  ּפֵ ָברׁשּ ְזַמן ּכְ י ,ה�  ןּכָ ׁשְ ַהּמִ  ּכִ

ית ְוַגם ֵניֶהם ׁש ּדָ ְק ַהּמִ  ּבֵ ׁשְ י, ַיֲ�ֹקב םינָ ִמ זְ ִה  ּבִ ַכְנּתִ  ְוׁשָ
תֹוָכם  :ֵאּלוּ  ֲהָכנֹות ינֵ ׁשְ  לֶא  חֹוֵזר ּבְ

  
  

כסלו תרצ"ב, נפטר רבי יחיא קאפח מרבני בי"א ב
תימן, ומייסד כת ה'דרדעים'. מגאוני תימן היה, אולם 

פי ־הוא נלחם בעד החזרת פסיקת ההלכה בתימן על
פסקי הרמב"ם ובהתאם לשיטתו בענייני אמונות 
ודעות, והתנגד ללימוד הזוהר והקבלה. תלמידיו 

עצמם בשם 'דור דעה', ־שהלכו בשיטתו כינו את
לם ההמון כינה אותם בלעג בשם 'ַּדְרַּדִעים' או

(ומעניין ששם זה מוזכר כבר בפיוט שחיבר רבנו 
פסח, ושם ־שמעון הגדול לשחרית של שביעי של

הכוונה ל'דור דעה' שהיו במדבר אחר יציאת מצרים; 
והקדימו בשימוש בתיבה זו, הפייטן רבי יוסף ברבי 

ֵוה לף ושלוש מאות ִקְרָיָתִים שחי לפני כא־ניסן ִמּׁשָ
שנה), ואלו כינו את מתנגדיהם בשם 'עיקשים', 

שם הפסוק 'דור עיקש ופתלתול'. ־כמשקל נגד על
את עיקרי שיטתו כתב הרב קאפח בספרו "מלחמות 
ה'", ובו דרש לחזור לשיטת הרמב"ם במחשבה, 
הלכה ותפילה, והעלה בו טענות שונות נגד ספרי 

והר, עליו טען הקבלה היסודיים, ובעיקר נגד ספר הז
שאין לייחסו לרשב"י, ולדבריו חדרו ספרי הקבלה 
למסורת תימן, לאחר גלות מוזע הידועה. רבני תימן 
בראשות הרב הראשי רבי יחיא יצחק הלוי, יצאו 

במלחמת חרמה, ופרסמו את הספר "אמונת ה'",  ונגד
"מלחמות ה'".  וכל טענות ספר־בו השיבו על

ומשם נשלח כתב  השמועה הגיעה עד ארץ ישראל,
חרם שגזרו גדולי ירושלים נגד אנשי הכת וכתבו 
שיינם יין נסך. המחלוקת גרמה לנזק רב בגולת 
תימן, והדברים הגיעו לידי הלשנות בפני השלטונות 

בבתי כלא. גדולי  יםמצד מחרחרי ריב, ומאסר
הפוסקים עד דורנו מתייחסים אל חברי הכת כדין 

ל, ואסרו את אפיקורסים הכופרים בדברי חז"
שחיטתם וכתיבת הסת"ם שלהם, ואף אסרו לצרפם 

  למניין, אולם חלק התירו לצרפם כדין טועים. 
  

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ

 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

 
ם ַהּתֹוָספֹות ֵליֲ� בַּ  בוּ ְת כָּ  ׁשֵ ְדָרׁש  ּבְ ֲ�קֹב, ַהּמִ ּיַ מֹון־ִמן רׂשֵ ַמֲ�  ָלֵתת ןּקֵ ּתִ  ָאִבינוּ  ׁשֶ ֶפל ָלְמדוּ  ל"ַוֲחזַ , ַהּמָ ׁשֹון ִמּכֵ ל ַהּלָ ר " ַיֲ�קֹב־ׁשֶ ֵ ַ�ׂשּ

ֶרּנּו ָלךְ  ְ הּוא" ֲאַ�ׂשּ פּול רׂשֵ ַמֲ�  ׁשֶ ז ְוַאף, ׁש ֶמ חֹ  ְוהּוא ּכָ ן לֹא ַהְמַבְזּבֵ ֵדי ׁש ֶמ ֵמחֹ  יֹוֵתר ִיּתֵ ּלֹא ּכְ ִרּיֹות ִיְצָטֵרךְ  ׁשֶ ָאְמרוּ  ְוָהיוּ . ַלּבְ ין, ׁשֶ ּדִ  ׁשֶ
ר ַרק נֹוֵהג ֶזה ֲאׁשֶ ר הּוא ּכַ יםָה  רַאַח  ְמַחּזֵ ן לֹא ְוָאז ֲ�ִנּיִ מֹונוֹ  ׁש ֶמ ֵמחֹ  יֹוֵתר ִיּתֵ רכַּ  אּוָלם, ִמּמָ א ֶהָ�ִני ֲאׁשֶ ב ֵאָליו ּבָ  רֵת וֹ י ֲאִפּלוּ  ָלֵתת ַחּיָ

ךְ    . ִמּכָ
�  

יד י ָהָיה ַמְקּפִ ְלז ַאֲהרֹן ַרּבִ ל רַמֲ�ׂשֵ  ַלְיָלה יִמּדֵ  ְלַהְפִריׁש , ִמּבֶ ָסִפים ִמּכָ יעוּ  ַהּכְ ִהּגִ אֹותוֹ  ְלָידוֹ  ׁשֶ ם ָהָיה ְוָכךְ , יֹום ּבְ ה ּגַ  ַלֲחִסיָדיו ְמַצּוֶ
יד ךְ ־ַ�ל ְלַהְקּפִ ַ�ם. ּכָ יר, יםַהֲחִסיִד  ֵמֲחׁשּוֵבי דָח ֶא  ֵאָליו ִנְכַנס ּפַ ֵא  ֶאת ְלָפָניו ְוִהְזּכִ ֲ�ָסָקיו, רוֹ ׂשָ בְּ ־רׁשְ  לוֹ  ָאַמר. ָיֶפה עֹוִלים ֵאיָנם ׁשֶ

י ּיֹוֶרה ָהַרּבִ יד, ָקרֹוב ְלאֹותוֹ  ׁשֶ ָסִפים רׂשַ ַמְע  ַ�ל ְלַהְקּפִ י, ָטַ�ן ָהִאיׁש  ָלםאוּ , יוָק ָס ֲ� בַּ  ַהְצָלָחה ְוִיְרֶאה ּכְ הַה  ּכִ ק ּלָ  רֵת וֹ י ְצָדָקה ְמַחּלֵ
בּ ֶח ֵמ  ֲ�ׂשֵ  ֹוןׁשְ ּלוֹ  רַהּמַ י הַנֲ�נָ . ׁשֶ ּתֹאַמר, ָהְיָתה יִת נָ וָּ כַּ : "ְוָאַמר ָהַרּבִ ה ְלַהְתִחיל ָקרֹוב ְלאֹותוֹ  ׁשֶ ב ֵמַ�ּתָ ֵ ִדּיּוק ְלַחׁשּ ל־ֶאת ּבְ , יוָת סוֹ נָ כְ ַה  ּכָ

קְמד)  רַמֲ�ׂשֵ  ּוְלַהְפִריׁש  ּבֹון ִאם ַוֲאִפּלוּ , דֶמ אֹ בְּ  ְולֹא ּיָ רֹות ֶחׁשְ ְעׂשְ כּום ַ�ל עֹוֶלה ַהּמַ ְדָרׁש  ַהּסְ ה". ַהּנִ ִדְבֵרי ָהִאיׁש  ָ�ׂשָ י ּכְ  ּוֵמָאז, ָהַרּבִ
ְרָנָסתוֹ  בּוַמצַּ  ְלַהְצִליַח  יוָק ָס ֲ�  ֵהֵחּלוּ    .הּוַטב ּפַ

�  
י ים ַרּבִ ב ָהָיה סאבֶּ גַּ ִמ  יִר חוּ  ַחּיִ ָסִפים רׂשַ ַמְע  תוַ צְ ִמ  ֶאת ְמֹאד ְמַחּבֵ ַ�ם־ּוְבָכל, ּכְ יַ�  ּפַ ִהּגִ ֶסף ְסכּום ְלָיָדיו ׁשֶ ָנה אוֹ  רכָ ׂשָ כְּ , ּכֶ ַמּתָ  היָ ָה , ּכְ

יתֵר  ּדֹוֵאג ּנוּ  ְלַהְפִריׁש  לכֹּ ־אׁשִ ם. יןּדִ כַּ  רַמֲ�ׂשֵ  ִמּמֶ ּה ־ַ�ל ּדֹוֵרׁש  ָהָיה ִצּבּורבְּ  ּגַ ל ָהַרב ֶ�ְרּכָ ֹוְמֵ�י יםבִּ ְוַר , זוֹ  ִמְצָוה ׁשֶ ידוּ  ְקחוֹ ִל  ִמׁשּ  ִהְקּפִ
ְזכּותוֹ  ךְ ־ַ�ל ּבִ ָרָכה ְוָראוּ  ּכָ י ּבְ ַמֲ�ׂשֵ ַ�ם. ְיֵדיֶהם ּבְ ֵ�ת, ּפַ ַא  ֹוָרהּת לַ  ָהֲ�ִלּיֹות ְמִכיַרת ּבְ ל הֹוִסיף, יםַהַחגִּ  דַח ּבְ  ַאַחת ְמִחיר ַ�ל ָהֵ�ת־ּכָ

ַה  ַ�ד, ַהֲחׁשּובֹות ָהֲ�ִלּיֹות ָ�ַמד ִגידנָּ ׁשֶ ה־ֶאת ָרַכׁש  ְולֹא ִנְכַנע מּולוֹ  ׁשֶ ָדִמים ָהֲ�ִלּיָ ה ְלַאַחר. ְיָקִרים ּכֹה ּבְ ִפּלָ  יֹוֵדַ� : "ָהַרב לוֹ  ָאַמר ַהּתְ
ה ַ�ת 'יךָ ּתִ ְח ּצַ 'נִ  ַמּדּוַ�  ַאּתָ ׁשְ ֵני? ָהֲ�ִלּיֹות ְמִכיַרת ּבִ ה ִמּפְ ַאּתָ ה קֹוֶנה ׁשֶ ְסּפְ  ֲ�ִלּיָ ךָ  אֹוְתךָ  נֹוֵקף ְוָלֵכן, ךָ ִמּכַ דֹול ְסכּום ַ�ל ִלּבְ י ּגָ . ִמּדַ
ְסּפֵ  אֹוָתּה  רֹוֵכׁש  ֲאִני אּוָלם ֲ�ׂשֵ  יִמּכַ ֵאיָנם רַהּמַ ִכים ׁשֶ ּיָ י ֵאין ְוָלֵכן, ִלי ׁשַ ם ַהְתֵחל. ינִ ָפ ְק נוֹ  ִלּבִ ה ּגַ  לכַ אוּ  לֹא ְוָכךְ , רַמֲ�ׂשֵ  ְלַהְפִריׁש  ַאּתָ
  "...אֹוְתךָ  'ַח 'ְלַנּצֵ 

�  
ַנת ׁשְ ל ֶאל דֶאָח  סֹוֵחר ִנְכַנס, ו"תשל ּבִ ּבָ י ַהְמק) ַכי ַרּבִ קֹול. ְנפּולֹות ּוָפָניו, יבִּ ְרַ� ׁשַ  ָמְרּדְ ר ּבֹוִכים ּבְ י, ִסּפֵ ִלי בוֹ ַמצָּ  ּכִ ְלּכָ , דֵר ְויוֹ  הֹוֵלךְ  ַהּכַ

י ַאף־ְוַ�ל ַלּפֵ ּכְ סֹוֵחר בׁשָ ְח נֶ  הּוא חּוץ ׁשֶ ל וֹ ּת ִמ ֲא לַּ ׁשֶ  ֲהֵרי, ַהּסֹוֲחִרים ּוןמְלֵא  ְוזֹוֶכה ָאִמיד ּכְ ָבר־ׁשֶ , יוָת סוֹ נָ כְ ַה ־ַ�ל יםבִּ ר) ְמ  יוָד ֵס ְפ ֶה  ּדָ
יַטת ַסף־ַ�ל עֹוֵמד ְוהּוא ׁשִ יב. ֶרֶגל ּפְ פּות ִמּתֹוךְ , ָריוִלְדבָ  ָהַרב ִהְקׁשִ ּתְ ּתַ ָנה ִהׁשְ ַצֲ�רוֹ  ּכֵ ע: "ְוָאַמר, ּבְ ַנאי, ְלךָ  ּדַ ַהּתְ ְלָ�ִדי ׁשֶ  ַהּבִ

ְסָחר ךָ ְת ָח לָ צְ ַה לְ  ּמִ ָכךְ  הּוא, ּבַ ְת  ּבְ ּתַ ָבר ַוֲהֵרי. וֹ ׁש ְד ָח בְּ  ֹחֶדׁש  יִמּדֵ  יךָ ֶח וָ ְר ֵמ  רֹותׂשְ ַ� ַמ  ְלַהְפִריׁש  ִמידׁשֶ ְבָטִחים ּכְ י ָאנוּ  מ) ֵ 'ַ�  ל"ֲחזַ  ִמּפִ  רׂשּ
ִביל ׁשְ ר' ּבִ ֵ ְתַ�ׁשּ ּתִ ִאם ּוְבטּוַחִני, ׁשֶ ם ׁשֶ ַקּיֵ ָבר ּתְ ֶרהּתִ , ֶזה ּדָ ָרָכה ׁשְ י ַהּבְ ַמֲ�ׂשֵ יתוֹ  דּדָ �) ְמ  ַהּסֹוֵחר ָיָצא". ָיֶדיךָ  ּבְ ל ִמּבֵ  ָידוֹ  ַלחׁשָ , ָהַרב־ׁשֶ
ִמְסָחר הּוא ּבְ ׁשֶ ִלּבוֹ  ַמֲחִליט ּכְ י ָרָאה תוֹ יָא לִ ְפ לִ וְ , ָהַרב ֲ�ַצת ֶאת םְלַקיֵּ  ּבְ לוֹ  ּכִ ל ׁשּוב ַמּזָ ְלּגֵ ְסָחר. ְלטֹוָבה ִהְתּגַ ִנים לוֹ  ֵהִאיר ַהּמִ ד, ּפָ  ּוִמּיָ
ל ָהִראׁשֹון ֵמָהֶרַוח ִהְפִריׁש  ּבֵ ּקִ כּום־ֶאת ְוֵהִביא, רׂשֵ ַמֲ�  ֵמיּדְ  ׁשֶ ל ְלָיָדיו ַהּסְ י ׁשֶ ַכי ַרּבִ ֵדי, יבִּ ְרַ� ׁשַ  ָמְרּדְ יְּ  ּכְ ִפי קוֹ לְּ ַח ׁשֶ  ֵ�יָניו תְראוֹ  ּכְ

ָחַזר ַ�ד ,ְוָדַרךְ  בוֹ כָ וֹ כּ  ָהַלךְ  ּוֵמָאז, ִנְזָקִקים ֲחָכִמים ְלַתְלִמיֵדי יר הְוַנֲ�ׂשָ  ׁשֶ ְפָלג ָ�ׁשִ   . מ)
�  

ָ�ִמים ַפע"ַה  היָ ָה , ֹותַרבּ  ּפְ ֶ ים ׁשּ ְנז" ַחּיִ ל־ַ�ל ֶלתֶט וּ ַהּמ  ַהחֹוָבה ַ�ל רבֵּ ְלַד  ַמְרִחיב ְנּבּוְרגזֶ ְקלֹויְ ־ִמּצַ ָסִפים רׂשַ ַמְע  ְלַהְפִריׁש  יְיהּוִד  ּכָ  ּכְ

ׁשּוט ָהָיה ־ָהִעְנָין. יוָת סוֹ נָ כְ ַה ֵמ  ִלְצָדָקה ֵ�יָניו ּפָ ִחּיּוב ּבְ מּור ּכְ ְצָוה ִלְראֹות דְמאֹ  ִהְצַטֵ�ר ְוהּוא, ּגָ ַהּמִ ים לצֶ ֵא  הָח נְ זְ נִ  ׁשֶ  ְוִכְמַ�ט ַרּבִ
ב הָח כְּ ּתַ ׁשְ נִּ ׁשֶ  ַ�ם. ִמּלֵ א ּפַ ְלִמיָדיו דָח ֶא  ֵאָליו ּבָ ְסכּוִמים חֹובֹות ָ�ָליו ְורֹוְבִצים ֱהיֹות, ֵאָלהׁשְ בִּ  ִמּתַ דֹוִלים ּבִ ַטל ּגְ ּנָ ַהְלָוָאה ׁשֶ  ַהִאם, ּבַ

ָסִפים רׂשַ ְע ַמ  ְלַהְפִריׁש  ביָּ ח) ְמ  ֵאינוֹ  ין ָלֵתת לוֹ  ׁש ְויֶ , ּכְ יבוֹ ֱה . ַהחֹובֹות ְרעֹוןְלֵפ  ִדיָמהְק  ּדִ י ׁשִ ֲחִריפוּ  ָהַרּבִ בֹוא ִאם: "תּבַ ֹאל ּתָ  אֹוִתי ִלׁשְ
ם ן־ּגַ ַיַחס ּכֵ ָאר ּבְ  ִמי, יךָ ֶת אוֹ ָצ הוֹ  ִלׁשְ
יב, ְלִמי םֵד וֹ ק ם ְלךָ  ָאׁשִ  ןְלִעְניַ  ּגַ

ֲ�ׂשֵ    "...רַהּמַ
�  

ַ�ם ִנְכַנס "ׁש "ִאי זֹוןֲח "ַה  ֶאל  ָאָדם ּפַ
ֵדי ֶאָחד ֵרךְ  ּכְ ר, ְלִהְתּבָ ּפֵ ּסִ הּוא ּוְכׁשֶ  ׁשֶ

בּתוֹ  ׁש , ְנַתְנָיה ָהִעיר ׁשַ ּקֵ ּנוּ  ּבִ  ִמּמֶ
 מֹוָסד ְלָהִקים ַ� ְלַסיֵּ  ׁש "ִאי זֹוןֲח ַה 

ִעירוֹ  ִחּנּוִכי הַה  ֵהֵחל. ּבְ ל ּלָ  ,ְלִהְתַנּצֵ
הּוא ְוָטַ�ן ִעיר ָחָדׁש  בׁשָ ּתוֹ  ׁשֶ  ְוֶזה ּבָ
ה רֹוב ַ�ּתָ א ִמּקָ  הּוא ָ�סּוק ְוַאף, ּבָ
ָכל עֹות־ּבְ  אּוָלם, ְמַלאְכּתוֹ בִּ  ַהּיֹום ׁשְ

ֶנֱחָרצוּ  לוֹ  ָאַמר ׁש "ִאי זֹוןֲח ַה  : תּבְ
ע" י, ְלךָ  ּדַ ׁשֵ  ּכִ ׁש  םּכְ ּיֵ  ִחּיּוב ׁשֶ

ָסִפים רׂשַ ַמְע  ְלַהְפִריׁש  ךְ , ּכְ  ֵיׁש  ּכָ
ם ְלַהְפִריׁש  ִחּיּוב  ְלַמַ�ן ןְזַמ  רׂשַ ַמְע  ּגַ

ּבּור יׁש  ָ�ֶליךָ  ְוָלֵכן, ַהּצִ ךָ  ְלַהְקּדִ ַמּנְ  ִמּזְ
ֵדי  ּתֹוָרה דֹותמֹוְס  ְלָהִקים ַ� ְלַסיֵּ  ּכְ

  ". ךָ ְר ִעיבְּ  ְוִחּנּוךְ 
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ַ�ל ר'ֶל ּפֶ יְ ַט 'ּסְ ַה  " ַיֲ�קֹב ְקִהּלֹות" ּבַ
י, לֹוַמר גֵה וֹ נ ָהָיה ּמִ יד ׁשֶ ְקּפִ ּמַ  ַ�ל ׁשֶ
ָסִפים רׂשַ ַמְע  ּיֹותְלָר  ֵאין, ּכְ ס ׁש)  ַהּמַ

ִליָטה ר, ָ�ָליו ׁשְ ַאל ְוַכֲאׁשֶ ַ�ם ִנׁשְ  ּפַ
ִעְניַ  ַמְע  ָסֵפק ןּבְ ָסִפים רׂשַ ּבְ : ָאַמר, ּכְ

ָכל" הּוא ָסֵפק ּבְ ִעְניְ  ׁשֶ  רׂשַ ַמְע  ינֵ ּבְ
ָסִפים י, ּוְלהֹוִסיף ירְלַהְחִמ  ָצִריךְ  ּכְ  ּכִ
ֲ�ׂשֵ  , עֹוָלםלְ  ַמְפִסיִדים ֵאין רִמּמַ

א   ". יִחיםַמְרוִ  ַרק ֶאּלָ
�  

י ַכי ֵסףיוֹ  ַרּבִ  יִק ְס בְ קוֹ ְד ְר מוֹ  ָמְרּדְ
יַבת רֹאׁש , 'טצֶ יְ ּמַ ִמ   ֶחֶסד' 'ּתֹוַרת ְיׁשִ
 יִסיֵד ֲח  ֵמֲחׁשּוֵבי היָ ָה , יץבִ נוֹ ָר בְּ 

ה ְסלֹוִנים ְגָמה ְוִהּוָ ָכל ּומֹוֵפת ּד)  ּבְ
ִמ  ְוַגם, יוָת יכוֹ לִ ֲה  ָדָקה תּדַ ּבְ  גֵה וֹ נ. ַהּצְ

כַּ , ָהָיה רׁשֶ הוּ  הָהיָ  ֲאׁשֶ  לוֹ  ֵמִביא ִמיׁשֶ
דֹול יוֹ נְ ָ�  ֵמֲחַמת םֶח ֶל ־רכַּ כִּ   היָ ָה , ַהּגָ

ֶחם ׁשִֹוי ֶאת אֹוֵמד ֶנְגּדוֹ  ּוַמְפִריׁש , ַהּלֶ ָסִפים רׂשַ ַמְע  ּכְ רּוטֹות ּכְ ּפְ ָהיוּ  ּבַ ַ�ת ִאּתוֹ  רֹותמוּ ׁשְ  ׁשֶ ןְק ּוַמ , קָח ּדְ ַה  ִלׁשְ יׁשָ ַ�ם. ִלְצָדָקה ּדִ  וּ פָאְס  ּפַ
ֵדי, יִט לוֹ זְ  ָמאַתִים רוֹ וּ בֲ� בַּ  ְיִדיָדיו ר ּכְ ַבל ָהֵראֹות תַל ֲח ַמ  בֶק ֵ� , ִריאּותוֹ בְ לִ  קצְ בוֹ ְט אוֹ  ׁש ֶפ ַהנֹּ  ְלִעיר ִלְנֹסַ� לֹו  ְלַאְפׁשֵ ּסָ ה ׁשֶ ּנָ  אּוָלם. ִמּמֶ

ד ר ִמּיָ ֲאׁשֶ ל ּכַ עֹות־ֶאת ִקּבֵ ִרים ִהְפִריׁש , ויָד ְליָ  ַהּמָ ִדין ִלְצָדָקה יִט לוֹ זְ  ֶ�ׂשְ ָסִפים רׂשַ ַמְע  ּכְ   . ּכְ
  

ה ל ִנְקָרא ָלּמָ ְרֵאִלי ִאיׁש ־ּכָ ם ִיׂשְ ֵ ׁשּ ֵדי? 'ְיהּוִדי' ּבַ ְזּכֹר ּכְ ּיִ ִמיד ׁשֶ מוֹ , 'הַל  הֹודֹותְל  ּתָ ֵרׁש  ּכְ ּפֵ ִ ַר  ׁשֶ ָאְמָרה" י"ׁשּ ַ�ם, ֵלָאה ׁשֶ י 'ה־ֶאת אֹוֶדה ַהּפַ ַטְלּתִ ּנָ  יֵמֶחְלִק  יֹוֵתר ׁשֶ
ה ל ָצִריךְ  ְוָכךְ ". הֹודֹותְל  ִלי־ׁש יֶ  ֵמַ�ּתָ הּוא, בׁשֹ ְח ַל  ְיהּוִדי־ּכָ ל ׁשֶ יַ�  ֵמֶחְלקוֹ  רֵת וֹ י 'ֵמה ְמַקּבֵ ּגִ ֶ  הַמ ־ַ�ל ִיְתאֹוֵנן ְולֹא, לוֹ  ַהּמַ  ה'ישמח ישראל' מאלכסנדר)(. לוֹ  ָחֵסרׁשּ

  
ל ִאּמוֹ  ָחְכָמָתּה  נֹוְדָ�ה, יןּבִ ׁשִ ּטְ ִמ  ָהַרב ׁשֶ דֹוָלה ּבְ  ַהּגְ

ּתֹוָרה ּוִבְבִקיאּוָתּה  ֲהָויֹות הָת חוּ ּקְ ִפ ּבְ , ּבַ  ָהעֹוָלם ּבַ
ִנינּותוּ  ַ�ם. יָה ֶת יצוֹ ִל ְמ  ִבׁשְ יעוּ  ּפַ ּדּוְך  ִהּצִ ׁשִ  ַאַחת ֶאת ּכְ

ִהְתגּ  רוּ חָב ְל  ּה ּתָ ְח ּפַ ִמׁשְ  נֹותּבְ ִמ  ִעיר ֹוֵררׁשֶ  ּוְבֵני, ְרחֹוָקה ּבְ
ְחּתוֹ  ּפַ ְקׁשוּ  ִמׁשְ ל ּבִ מּוַנת ֶאת ְלַקּבֵ אֹוָתם. תֶכ ּדֶ ׁש� ְמ ַה  ּתְ  ּבְ

ּמּוׁש  ָהָיה לֹא, ָיִמים ִ ְתמּונֹות ַהׁשּ ָבר תמוֹ ּלָ צ� ְמ  ּבִ  ָנפֹוץ ּדָ
ל�  בֶר ֶק ּבְ  ָרֵאל ינֵ וּ ֱאמ יֵמ ׁשְ ׁש , ִיׂשְ ל ֵמֲחׁשָ ה ־לֹא' ׁשֶ ַתֲ�ׂשֶ

מּוָנה־ְלָך ֶפֶסל ְוָכל ִנית ֵסְרָבה ְוָלֵכן, 'ּתְ ָ�הַל  ָהַרּבָ . ַהּצָ
ׁשּוָבָתּה ־ֶאת ַחת ּתְ ּפַ ִניםַהְמח�  ְלִמׁשְ ְתָבה ּתָ ִנינּות ּכָ ׁשְ  ּבִ

ה־לֹא: "ָלׁשֹון ּוְבַצחּות ְמקֹוֵמנוּ  ֵכן ֵיָ�ׂשֶ  ַהּצּוָרה ָלֵתת, ּבִ
ִעיָרה( חּוָרה יִלְפנֵ  )ַהּצְ ִכיָרה( ַהּבַ   ...")ַהּבְ

  

  

  
ְרָהִטים" סּוקּפָ ּבַ  ֲקתֹות ּבָ ׁשִ ִים ּבְ ִ ַר  ְמָפֵרׁש " ַהּמָ , י"ׁשּ

הּוא ם־ַ�ל, ָצהוּ ְמר ׁשֹוןְל  ׁשֶ ִים ַצתוּ ְמר ׁשֵ ם ְוָכְך . ַהּמַ  ּגַ
ם ָרץ" ְנְקלֹוסא�  ְמַתְרּגֵ אן', טַה ְר וּ ' -" ַוּיָ ם רִנְגזַ  ּוִמּכָ ֵ  ַהׁשּ

ּבּור ּבּור־ַ�ל, ָצהוּ ְמר ׁשֹוןִמּלְ  ט'ָרהוּ  'ּדִ  ּוָברּור ָמִהיר ּדִ
ִלי ְמּגּום ּבְ ָבה. ּגִ רֹוִתים ָרִהיֵטנוּ " ִהיא ָלּה  ּדֹוָמה ּתֵ " ּבְ

ֶרת ְזּכֶ �יר ַהּמ ׁשִ יִרים ּבְ ִ ים טוּ ּבְ ַח ְת ִה  םְוׁשָ , ַהׁשּ  ַהְמָפְרׁשִ
יָרּה ְלַה  ִ ַר . ְסּבִ י לֹא: "ּכֹוֵתב י"ׁשּ  ׁשֹוןְל  ִאם ָיַדְעּתִ

יםְק  ִר  ׁשֹוןְל  אוֹ  ָרׁשִ י ַאְך , יםיִח ּבְ ַאף ָיַדְעּתִ  ׁשֹוןְל ּבִ  ׁשֶ
יתוֹ  ִהיֵטיָר  ינוּ נִ ׁשָ  ָנהׁשְ ַהּמִ  ל ּבֵ  ְמִעיִדים ֵהן ָאָדם־ׁשֶ
ם־ַ�ל, יםיִח ִר ּבְ  ׁשֹוןְל  ְמָפֵרׁש  ן"ָהַרְמּבַ  ְוַאף", ּבוֹ   ׁשֵ

ֵהם ֶצה ָרִצים ׁשֶ  ןּבְ ִא . ָצהוּ ְמר ׁשֹוןְל  ְוהּוא, ָקֶצהְל  ִמּקָ
ֵהם ְמָפֵרׁש  אח'נָּ גַּ  ֶהם יםִב זֵ ְר ַמ  ׁשֶ ּבָ ִים ָרִצים ׁשֶ , ַהּמַ

סּוק ָ�ר יּלֵ ּתַ ְל ּתַ  ֵהם" ְרָהִטיםּבָ  ָאסּור ֶמֶלְך " ְוַהּפָ ֵ  ַהׂשּ
ּדֹוִמים ִים יםִב זֵ ְר ַמ ְל  ׁשֶ ַהּמַ ֶהם יםִר גָּ נִ  ׁשֶ ָ ּבַ . ּבָ  ָפהׂשּ

ת ׁשֶ ּדֶ �ה, ְוַה  ַהְמח ּלָ ה ַהּמִ ׁשָ ּבְ ּתַ ֵ ִהׁשְ ׁש  יםִהיִט ָר  םׁשּ ּמֵ ְמׁשַ
ׁשֵ  ָלִלי םּכְ ִית יִלְכֵל  ּכְ ָפה ּוְמקֹורוֹ , ּבַ ָ   . ָהַ�ְרִבית ֵמַהׂשּ

  
ֶקר ּבֹ� ב ּבַ 
ם ַיֲֽ�ֹק ּכֵ� ׁשְ   )  (כח, יח ַוּיַ

ַקְדָמא ם  ַאְבָרָהם ֵאֶצל ְוֵכן, ְרִביִעי ְזָלאְוַא  ּבְ ּכֵ� ׁשְ ַוּיַ
ֶקר ּבֹ� ם ּבַ 
ֵני, ַאְבָרָה ֵניֶהם ִמּפְ ְ ׁשּ ימוּ  ׁשֶ ּכִ ֵדי קּום ִהׁשְ  ּכְ

ל ּלֵ לּות ַ�ל ְלִהְתּפַ ָאנוּ  ָהְרִביִעית ַהּגָ רּוִיים ׁשֶ ּה  ׁשְ . ּבָ
בֹות ָנתֹו�  ְוַהּתֵ ְ ץ ַיֲֽ�ֹקב� ִמׁשּ יַק! ַטֲ�ֵמי תמוֹ ָ� ְט מ�  ַוּיִ  ּבְ

ִדְבֵרי, לגֹּ ֶס  ַזְרָקא ְדָרׁש  ּכְ ָפה ַהּמִ ּצָ ן־ֶאת ַיֲ�ֹקב ׁשֶ ְרּבָ � ַהח
ַאל ָר  םַ�  ִנְזַרק ַמּדּוַ�  ְוׁשָ הּוא ֵאלִיׂשְ ה םַ�  ׁשֶ ּלָ �, ְסג
קֹום ה' ֵיׁש  ְוָאֵכן ּמָ ה ּבַ ֵדי  ַהּזֶ   שם אליעזר)(. ֵלנוּ ֳא גַָ ְל ּכְ

�  
ן � ֶלד ּבֵ ! ֹוד ַוּתֵ 
ַהר ע �   )  (כט, לה ַוּתַ

בֹות ן ַהּתֵ � ֶלד ּבֵ ! ַטֲ�ֵמי ַוּתֵ נַּ  ּבְ �עֹוד, ְרִביִעי חמ  לֹש% ׁשְ  ּבְ
דוֹ  ףָזֵק י ֵמ ֲ� ַט ּבְ  ַהּקֹוְדמֹותִמים ָ� ַהּפְ  , לגֹּ ֶס  ַזְרָקא אוֹ  לּגָ
י אן ּכִ ן־ֶאת ָיְלָדה ּכָ   פני יוסף)(. ְיהּוָדה הּוא ָהְרִביִעי ַהּבֵ

�  
ִכי ה ָאֹנֽ ִין ֵמָת&   )  (ל, א ְוִאם־ַא'

ַבת ֶאת ה ּתֵ ַטַ�ם ִלְקֹרא ֵיׁש  ֵמָת& ַרע ּבְ י, ִמּלְ  הּוא ּכִ
ינֹוִני ָמעּות, ּבֵ ָבה ּוַמׁשְ ָרֵחל ַהּתֵ ִאם ָאְמָרה ׁשֶ  לֹא ׁשֶ

ִנים ָלּה  יוּ ִיְה  ב, ּבָ ָחׁשֵ ֵמָתה ּתֵ ן אּוָלם. ּכְ ָפסּוק ְלַהּלָ  ּבְ
ל 
י ָרֵח ֵ�יל ּה יָמ ִע ְט ַה ְל  ָצִריְך  םׁשָ , ֵמָתה* ָ�ַל�  ןּכֵ ׁשֶ , ִמּלְ

ָמעּות םׁשָ  ׁשְ י־ַ�ל־ְוַאף. רָ�ָב  ׁשֹוןְל  ַהּמַ יֶּ  ּפִ  םׁשָ ־ׁש ׁשֶ
א ִליׁשָ ה ּתְ סֹוף ְקַטּנָ ָבה ּבְ ַ�ם ֵאין, ַהּתֵ  ֶאת הֶר מוֹ  ַהּטַ

ל ַהַהְטָ�ָמה ְמקֹום ָבה־ׁשֶ א ןּכֵ ׁשֶ , ַהּתֵ ִליׁשָ  ִהיא ַהּתְ
ָ�  ַאַחד עֹוְמִדים ִמיםַהּטְ ִמיד ׁשֶ ָמקֹום ּתָ  ִליּבְ , דָח ֶא  ּבְ
ר הּמִ ַה  תַמ ָ� ְט ַה ְל  ֶקׁשֶ א ַהּמֹוִסיִפים ֵיׁש  ְוָלֵכן, ּלָ ִליׁשָ  ּתְ

ֹראׁש  תֶפ נֹוֶס  ָבה ּבְ ֵדי ַהּתֵ יׁש ְלַה  ּכְ קֹום ֶאת ְדּגִ כֹון ַהּמָ  ַהּנָ
ל ְך  ְוכֹוְתִבים, ַהַהְטָ�ָמה ׁשֶ ָתה* : ּכָ   (עדי זהב) .ֵמ*
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