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ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ ָ ָרא ֱאלִֹהים ֵאת ַהׁשּ ית ּבָ ֵראׁשִ   ) א, א( ּבְ

ל ֵמֲחִסיָדיו דָח ֶא  י ׁשֶ ַכי ַרּבִ ׁש  ִביץוֹ כלֶּ ִמ  ָמְרּדְ ּקֵ ּנוּ  ּבִ �ם ִמּמֶַ  יֹומוֹ  ְלֵסֶדר הֹוָרָאה ּפַ
�בֹוַדתֲ ם ּבַ ֵ י לוֹ  ָאַמר. ַהׁשּ ֶדּנוּ  ִמּתֹוָרְתךָ : "ָהַרּבִ י, ְתַלּמְ  רֶפ ּסֵ ִמ  הלָ יְתִח ַמ  ַהּתֹוָרה ּכִ

יתֵר בְּ  ן רּוְלַאַח , אׁשִ ָבִרים, רִמְדבַּ בְּ , ְקָראיִּ וַ , מֹותׁשְ  ִמּכֵ ל רוֹ ִעּקָ . ּדְ  רֶפ ֵס  ׁשֶ
ֵר  יתּבְ ָרא ה'בַּ  הנָ וּ מֱא  הּוא אׁשִ ּבָ ֵבל ּוְמלֹואוֹ  עֹוָלם ׁשֶ ֵבי ּתֵ  הּונָ מֱא וֶ , ָבּה  ְויׁשְ
ים ָאבֹותבָּ  דֹוׁשִ ֵסֶפר. ַהּקְ י נוּ ִנּתְ  מֹותׁשְ  ּבְ ּקֵ ֶטיָה  ַהּתֹוָרה ח  ּפָ  ְקָראיִּ וַ  ֵסֶפרבְּ , ּוִמׁשְ

נֹות ְמֹפָרִטים ְרּבָ ֵבית ַהּקָ ּבְ ׁש ־ׁשֶ ְקּדָ ִמְדּבַ  ֶפרּוְבֵס , ַהּמִ ר רּבְ ּפָ ֵני עֹותַמְס  ַ�ל ְמס+  ּבְ
ָרֵאל ד, ְלִהְתַנֵהג ָהָאָדם ָצִריךְ  ְוָכךְ . ִיׂשְ כָּ ַה  ִעם ִמּיָ ִלים ַהּבֶֹקר תַמ ׁשְ  עֹל ְמַקּבְ

ן רְלַאַח , ה'בַּ  הנָ וּ מֱא  ִמּתֹוךְ  ַמִיםׁשָ  תכוּ לְ ַמ  ּתֹוָרה עֹוְסִקים ִמּכֵ  יָה ּקֶ ח  ּבְ  ְוהֹוִגים ּבַ
ֶטיָה  ּפָ ה, ּוִמׁשְ ִפּלָ ֶנֶגד ִהיא ַהּתְ ת ּכְ ָרׁשַ נֹות ּפָ ְרּבָ בְּ  ַהּקָ  יֹוְצִאים ְוָאז, ְקָראיִּ וַ  ֵסֶפרׁשֶ

ְרָנָסה עֹותְלַמְס  ה, ּוְבֵכן. ַהּפַ ָבִרים ֵאּלֶ ל יֹומוֹ  ֵסֶדרלְ  ַהּדְ ן ׁשֶ ָרֵאל־ּבֶ   "...ִיׂשְ
�  

ְך ֲחנֹוְך ֶאת ְתַהּלֵ יִק ָהֱאלֹ ־ַוּיִ   ) ה, כד( יםִק ֱאלֹ ָלַקח ֹאתֹו ־ים ְוֵאיֶנּנּו ּכִ

י דֹול ַאֲהרֹן ַרּבִ ְרִלין ַהּגָ ֶאָחד נֹוַדע ִמּקַ יֵקי ּכְ ּדִ ר, ַהּדֹורֹות ִמּצַ  ְלַהֲחִזיר ָזָכה ֲאׁשֶ
ְתׁשּוָבה ְיהּוִדים ַאְלֵפי ַמִים ַלֲאִביֶהם ּוְלָקְרָבם ּבִ ָ ׁשּ ּבַ : וֹ ּת בְ ַמצַּ ־ַ�ל תַר ֱח נֶ . ְוָכְך ׁשֶ

ה ָזָכה" ים־ֶאת ְוִזּכָ הכַּ  ָהַרּבִ ה ּמָ �ִמים ְוַכּמָָ ְמִסירוּ  ַנְפׁשוֹ ־ֶאת ּוָמַסר, ּפְ  ׁש ֶפ נֶ  תּבִ
ים־ֶאת תוֹ כּ זַ לְ  לוֹ כְ ׂשִ  ְלִפי ֶזה־ַ�ל יםלָ  מֹוִכיַח  היָ ָה וְ , ָהַרּבִ תֹוַכַחת ַרּבִ  הלָּ ג+ ְמ  ּבְ
ָרֵאל־ֶאת ברֵ ָק לְ  תֶר ּתָ ס+ ְמ  ֲהָבהְוַא  בַּ  ַלֲאִביֶהם ִיׂשְ ָ ׁשֶ ִיחּוד םָד ֲח יַ לְ וּ  םיִ ַמ ׁשּ ". מּורגָּ  ּבְ
ים ןבֶּ  ַרק לֹש0ִ ׁש  ׁשְ ָנה ְוׁשֵ �ת ָהָיה ׁשַָ ׁשְ ִטיָרתוֹ  ּבִ יִקים, ּפְ ְרׁשוּ  ְוַצּדִ �ָליו ּדָָ 
סּוק־ֶאת ֱאַמר ַהּפָ ּנֶ י ְוֵאיֶנּנוּ " ךְ נוֹ ֲח  ֵאֶצל ׁשֶ י־ַ�ל", ֱאלִֹקים ֹאתוֹ  ָלַקח־ּכִ רּוׁש  ּפִ  ּפֵ

ִ ַר  ַדְעּתוֹ  ַקל: "י"ׁשּ יַ�  ׁשּובלָ  ּבְ ַה ", ְלַהְרׁשִ ֲח  ְינוּ ּדְ ים ֲחִזירַמ  ָהָיה ךְ נוֹ ׁשֶ  ֲאָנׁשִ
יַ�' ׁשּוב'לָ  בֹותּתֵ בַּ  ָנהוָּ ַהכַּ  ְוזֹוִהי, ְתׁשּוָבהבִּ  ָהָיה, ְלַהְרׁשִ יב ׁשֶ ים ּומֹוֵנַ�  ֵמׁשִ  ֲאָנׁשִ

 �יַ ַהְרׁשִ ְמַ�ט ַ�ד. ִמּלְ ּכִ יב ׁשֶ ל־ֶאת ֵהׁשִ ׁש  ְוִהְתעֹוֵרר ְתׁשּוָבהבִּ  ָהעֹוָלם־ּכָ  ַהֲחׁשָ
א ּמָ לּתִ  ׁשֶ ּטֵ ִחיָרה ְתּבַ  ִעם ַאף ָהָיה ְוָכךְ . ְזַמּנוֹ  ֹקֶדם ָהעֹוָלם־ִמן ְנָטלּוהוּ  ְוָלֵכן, ַהּבְ

י דֹול ַאֲהרֹן ַרּבִ ֶהֱחִזיר, ַהּגָ ק, ְוָלֵכן ְתׁשּוָבהבִּ  יםבִּ ַר  ֲאָלִפים ׁשֶ ּלֵ   . ְזַמּנוֹ  ֹקֶדם ִנְסּתַ
�  

קֹות ֶאת ם יִ ־ְוָנָהר ֹיֵצא ֵמֵ&ֶדן ְלַהׁשְ ָ ן ּוִמׁשּ יםַהּגָ ָ&ה ָראׁשִ ֵרד ְוָהָיה ְלַאְרּבָ   ) ב, י( ּפָ

ְרֵסם ִהְתּפַ ׁשֶ ֶפר ּכְ ָבן ףׂשְֹח ַמ " ַהּסֵ ל" ַהּלָ ל ׁשֶ ּבָ י ַהּנֹוָדע ַהְמק+  יָראבּוֲחצֵ ֲא  ַיֲ�ֹקב ַרּבִ
�לַ יר" ּבַ ל־ֶאת ָ�ָליו ְוָגְמרוּ  ַהּדֹור ֵלידוֹ גְּ  הוּ יאוּ לִ ְפ ִה ", ַיֲ�ֹקב ַאּבִ  ָהיוּ  ְוָכךְ . ַהַהּלֵ
ים רֹוקוֹ ָמ  יַחְכֵמ  סּוק־ֶאת ּדֹוְרׁשִ קֹות ֵמֵ�ֶדן יֵֹצא ְוָנָהר" ַהּפָ ן־ֶאת ְלַהׁשְ ם ַהּגָ ָ  ּוִמׁשּ
ֵרד �ה ְוָהָיה ִיּפָָ ים ְלַאְרּבָ לּות ַ�ל" ָראׁשִ ְלׁשְ ּתַ ָלהַהּקַ  ּתֹוַרת ִהׁשְ ָהר: ּבָ  הּוא ַהּנָ

ר, ָאִבינוּ  ַאְבָרָהם ר ֲאׁשֶ ּנוּ , ֹסֶרתַהּמָ  ְלִפי ְיִציָרה' רֶפ 'ֵס  ֶאת ִחּבֵ  יֹוְצִאים ּוִמּמֶ
�הָ ים ַאְרּבָ א, עֹוָלם ַ�ּמּוֵדי ָראׁשִ ּנָ י ַהּתַ , ָאִבינוּ  ַאְבָרָהם תַמ ׁשְ נִ  ִניצֹוץ ֲ�ִקיָבא ַרּבִ

ִני ֵ י הּוא ַהׁשּ ְרֵסם יֹוַחאי־רבַּ  עֹוןְמ ׁשִ  ַרּבִ ּפִ �ִקיָבא יַרבִּ  וֹ בּ ַר  ּתֹוַרת ֶאת ׁשֲֶ ,
י ִליׁשִ ְ י ִיְצָח  הּוא ַהׁשּ בִּ  תַמ ׁשְ נִ  ִניצֹוץ ל"ָהֲאִריזַ  -ק לּוְרָיא ַרּבִ  ְוָהְרִביִעי, י"ַרׁשְ

י הּוא ִלים, יָראבּוֲחצֵ ֲא  ַיֲ�ֹקב ַרּבִ ִהׁשְ ָמתוֹ  ִניצֹוץ ְוָהָיה י"ָהֲאִר  ּתֹוַרת ֶאת ׁשֶ   . ִנׁשְ
�  

ה־לֹא ֶנְגּדוֹ ־טֹוב ֱהיֹות ָהָאָדם ְלַבּדֹו ֶאֱ&ׂשֶ   ) ב, יח( ּלֹו ֵ&ֶזר ּכְ

ּה  רִהְתַמּסֵ  ַרּבֹות ל ַרּבָ ַלִים־ׁשֶ י, ְירּוׁשָ ים יֹוֵסף ַרּבִ חּוֵר  ְלַמַ�ן, זֹוֶנְנֶפְלד ַחּיִ י ּבַ
ַלִים ים ְלָהִקיםי ֵד כְּ  םכָ ּדְ ׁשַ לְ  ְוָטַרח ְירּוׁשָ ּתִ ָרֵאל ֶנֱאָמִנים ּבָ ִיׂשְ �ם. ּבְַ א ּפַ  רוֹ ּקְ ְלבַ  ּבָ

חּור יַ�  ּבָ ִהּגִ ַלִים ׁשֶ ִליןִמּל+  ִלירּוׁשָ י, ּבְ יםַח  יֹוֵסף ְוַרּבִ מוֹ  לוֹ ָא ׁשְ  ּיִ  הּוא קדוֹ צָ : "ִלׁשְ
חּור ָאַמר", ִמיׁשְ  י: "ֲאָתר־ַ�ל הַנֲ�נָ  ְוָהַרב, ַהּבָ בֹות ָראׁשֵ סּוק ּתֵ  ֹובט־אלֹ ' ַהּפָ
הֶא  ַבּדוֹ ְל  ָאָדםָה  יֹותֱה  ה' ֶנְגּדוֹ ּכְ  ֶזרֵ&  וֹ ּל ־ֱ�ׂשֶ ִגיַמְטִרּיָ ִמְניַ , ָמאַתִים ּבְ   "...קדוֹ צָ  ןּכְ

�  

  
ָרא ֱאלֹ  ית ּבָ ֵראׁשִ ֵר  - )א, א( ֵאת יםִק ּבְ יתּבְ אׁשִ

ת תזֶ ּמֶ ר+ ְמ  ַהּתֹוָרה חֹון ִמּדַ ּטָ י, ַהּבִ י ּכִ בֹות ָראׁשֵ ַהּתֵ
יתֵר ּבְ  ם ֵהם, תֵא  לִֹקיםֱא  ָראּבָ  אׁשִ י ּגַ ָראׁשֵ

בֹות יָב  ךָ ּבְ  ַהּתֵ הֵא ־לַא  ַטְחּתִ ֵריַא  ְוֵכן, בֹוׁשָ ָדםָא  ׁשְ
י, ךְ ּבָ  ֵטַח ּבֹ  חֹון ּכִ ּטָ ַהְיסֹודֹות ֵהם ְוָהֱאמּוָנה ַהּבִ

�בֹוַדת ָהִראׁשֹוִניםֲ  )רבי מאיר מפרימישלאן(. ה' ּבַ
�  

ְבִריַאת ִאיםנָּ ַהּתַ  ְלקוּ ֶנְח  יַר , ָהעֹוָלם ּבִ ִליֶ�ֶזרֱא  ּבִ
ֵריִת  א'ּבְ  � יְ י בִּ ַר , ִיםַמ ׁשָ  ַצריָ  ׁשְַ 'א ֹחֶדׁש ּבְ  הֹוׁש+
ֵר  נֹוָטִריקֹון - םׂשָ  ֵבלּתֵ  יתּבְ  )מגדנות(. אׁשִ

�  

ֵר  יתּבְ ׁש  ּוָבּה  ,יתׁשִ  ָראּבָ  - אׁשִ י, אֹוִתּיֹות ׁשֵ ּכִ
ה ִנְבָרא ָהעֹוָלם ָ ׁשּ ׁשִ ת ְוֵהם, ָיִמים ּבְ ׁשֶ ַאְלֵפי ׁשֵ

ָנה י  ׁשָ עֹוָלם, ּכִ ִנים ֶאֶלףּבָ יֹום ׁשָ  )שם(. לֶאְתמוֹ  ּכְ
�  

ֵר  יתּבְ ית, י"ת ֹוןִראׁש  ִיתּבַ  נֹוָטִריקֹון אׁשִ ּבֵ ׁשֶ
ׁש  ְקּדָ ָנה י"ת ָ�ַמד ָהִראׁשֹון ַהּמִ ִיתּבַ  ְוֵכן, ׁשָ

הּתְ  המֹ לֹ ׁשְ  ֹותוֹ א ְבֶנהיִ  אׁשֹוןִר  ִית. ִחּלָ �ַמד ינִ ׁשֵ  ּבַָ
ָנה כ"ת ִמְניַ  ׁשָ ֵניֶהם, ָהְיָתה ןּכְ �ְמדוּ  ַיַחד ּוׁשְָ

ָנה ל"תת ִית  ְוַגם. הוּ תֹ  ָהְיָתה ןִמְניַ כְּ  ׁשָ ַהּבַ
י ִליׁשִ ְ ז ַהׁשּ ּמָ ֵתַבת ְמר+ ֵר  ּבְ יתּבְ נֹוָטִריקֹון אׁשִ

יׁשְ   )שם(. צֹוןָר  ִהייְ  ֵמןָא  ְמֵהָרהּבִ  ְבֶנהּתִ  ִליׁשִ
�  

ֵתַבת ֵר  ּבְ יתּבְ לּות ְרמּוָזה אׁשִ ֵאםְר  ְגַללּבִ , ִמְצַרִים ּגָ
ֱאַמר יֹוֵסף הּוא( ָחדֶא  ּנֶ ), ַקְרָניו ְרֵאם ְרֵניַק  ּבוֹ  ׁשֶ

, הָמ הוֹ ּתְ  ְרדוּ יָ  ְבִעיםׁשִ , ֶכלאֹ  בָ� ָר  ְגַללּבִ  ְוֵכן
אוּ ּבָ  ִמיִמיםּתְ , םֵא יֹוצִ י םׁשָ  לִֹקיםֱא  יםבִּ ַר  יםִנּסִ ּבְ 
בוּ יָ  םׁשָ , ְרָצםַא אׁש רֹ   )שם(. ִמידּתָ  ׁשְ

�  

ֵר  יתּבְ ת ְיֵרא אֹוִתּיֹות אׁשִ ּבָ י, ׁשַ ְרָאה ְיֵדי־ַ�ל ּכִ ַהּיִ
מוֹ  ַהּכֹל־ֶאת ןּקֵ ְלַת  ָהָאָדם ליּוכַ  תּבְ  ּכְ ּבָ ְוֵכן, ׁשַ

ִרית אֹוִתּיֹות ת ֵאׁש  ִמיִמינוֹ , ֵאׁש  ּבְ  )שם(. ָלמוֹ  ּדָ
�  

ֵר  יתּבְ לוּ ׁשֶ  לִֹקיםֱא  ָאהָר  ִראׁשֹוָנהּבָ  -  אׁשִ ַקּבְ ּיְ
ָרֵאליִ  יםּבְ  -  ָראּבָ , ֹוָרהּת  ׂשְ ִ ׁשּ יםֲא  ּבֹואִר  ׁשִ , ָנׁשִ

ַר יִ  'ה ֶהםָל  ַמרָא  -  ֱאלִֹקים ינַ ִמ  ךְ ְתּבָ תֵא , יּסִ
 ָ הּתְ  ֹנִכיָא  -  םיִ ַמ ַהׁשּ ּבֹורַה  ִחּלָ יךָ אִת צֵ הוֹ ׁשֶ  ּגִ

יוְ  -  תְוֵא , ְצַרִיםִמ  ֵדייְ  תַח ּתַ ִמ  ְתֶכםֶא  ִהְנַחְלּתִ
 (אור תורה). צּוִפיםְר  ָלִפיםֲא  הזָ נוּ גְּ ַה  - ָהָאֶרץ, ֹוָרהּת 

�  

ְך ָקָרא ָלְיָלה ךְ  ֱאַמרנֶ  ַהרּזֹ בַּ  - )א, ה( ְוַלֹחש.ֶ ֶזה חֹש.ֶ
ֶצר אן, ַרעָה  ַהּיֵ ְכָחה ּוִמּכָ ִ ַהׁשּ ָאה ׁשֶ ֶצר ְיֵדי־ַ�ל ּבָ ַהּיֵ

י, ַרעָה  ךְ  ּכִ ַכח אֹוִתּיֹות ֹחש.ֶ ְזִכיָרה ׁשֹוןלְ  ְוַ�ל. ׁשָ
הּוא ְנִהיְרָנא ָמָראגְּ בַּ  ֶנֱאַמר י, אֹור ׁשֹוןלְ  ׁשֶ ּכִ

ְכָחה אֹורִהיא  ִכיָרהזְּ ַה  ִ ְך  ְוַהׁשּ  )ית נתןשאר(. חֹש.ֶ
�  

ה ּכָ ה - )ג, ט( ַוּיֹאֶמר לֹו ַאּיֶ ּכָ ֹוֵדַ� י ִניֲא  נֹוָטִריקֹון ַאּיֶ
רֹותַה ־לּכָ  ְסּתָ  )בן איש חי(. ְלָאָדם ה' זַמ ָר  ְוזֹאת, ּנִ

�  

  זתשע"פרשת בראשית, כ"ז בתשרי     
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ַ&ׂש ֱאלֹ  דִֹלים־ים ֶאתִק ַוּיַ ֹאֹרת ַהּגְ ֵני ַהּמְ   ׁשְ

ה יִליִחיֵד  ָהָיה ִמְנָהג ּלָ ָרֵאל ֵלידוֹ ִמגְּ  ְסג+ דֹורֹות ִיׂשְ ָהיוּ , ֶהָ�ָבר ּבְ יָתם תֶא  עֹוְזִבים ׁשֶ  ְויֹוְצִאים, םיָר ְוִע  ּבֵ
ִנים רְלִמְסּפַ  תלוּ ְלגָ  ֵהם ִמּתֹוךְ , ׁשָ יִרים ׁשֶ ֶנֶגד ַמְסֶוה ּוַמֲ�ִמיִדים, םָת לָ ֲ� ּוַמ  םָמ ׁשְ  ֶאת ַמְסּתִ ֵניֶהם ּכְ ֵדי ּפְ  ּכְ

ּלֹא בֹוד־ִמן ֵיָהנוּ  ׁשֶ ת ַהְמָפֶרֶכת לּותגָּ בַּ . ַהּכָ ָלאֹות ְוַרּבַ ְקׁשוּ  ,ַהּתְ ּדִ  ּבִ ם־ֶאת ְלַטֵהר יִקיםַהּצַ ל ַנְפׁשָ  דנוּ ְד נִ  ִמּכָ
בַ  ,תלוּ גָ לְ  ְיִציָאָתם תבַּ ִס ־ֶאת לוּ ּתָ ׁשֶ  ְוֵיׁש , ֲ�ֵבָרה םּבְ יִקים ֶאת ִלְפּגֹש0  ְקׁשָ ּדִ ִרים ַהּצַ ְסּתָ ֹוֵתל ַהּנִ ׁשּ בָּ ַה  ׁשֶ  ה"ּקָ

ָכל ָרֵאל ֵליוֹ דִמגְּ  ֶאָחד. םיוָ זִ ִמ  ְוֵליָהנֹות ּדֹור־ּבְ ָצא ,ַהּנֹוָדִעים ִיׂשְ ּיָ ךְ  תלוּ ְלגָ  ׁשֶ ֶמׁשֶ ִנים ּבְ ּכֹות ׁשָ י היָ ָה , ֲאר+  ַרּבִ
יְלָנא א"ָר גְּ ַה  הוּ ִליָּ ֵא  עֹוד, ִמּוִ יֵמי ׁשֶ יַ� , ְוֶגְרַמְנָיה ּפֹוִלין ִלְמִדינֹות תלוּ גָ לְ  ָיָצא ֲ�לּוָמיו ּבִ  ַאף ְוִהּגִ
ָבר. םּדַ ְר ֶט ׂשְ ְמ ַא לְ  ל־ַ�ל סָח  א"ָר גְּ ַה  ןכֵּ ׁשֶ , ִניְרׁשֵ ּדָ  אֹוֵמר ַהּדָ יו יִמיֵמ  ֶרַגע ּכָ ל ְולֹא ַחּיָ ּטֵ ַמּנוֹ  ֶאָחד ֶרַגע ּבִ  ִמּזְ

ּלֹא ית ֶאת ָ�ַזב ְוֵאיךְ , ֹוָרהתלְ  ׁשֶ דּוִדים לּקֵ ַמ  ֶאת ְוָנַטל ִמְדָרׁשוֹ ־ּבֵ ר, ַהּנְ ֲאׁשֶ ל ָ�ַמד ִלְכאֹוָרה ּכַ ּטֵ  ְלִהְתּבַ
�ה ֲאִפּלוּ  ּתֹוָרה יֵר בְ ִמּדִ ָ ה ְלׁשָ ת ְוִאם? ַקּלָ ָרה, לּוָמהֲ�  נֹוְתָרה תלוּ גָּ לַ  תוֹ יָא צִ יְ  ִסּבַ ּמְ ּתַ ִפי ָמֹסֶרת ִנׁשְ  ִזְקֵני ּבְ

י, ִויְלָנא ַחְכֵמי �ם ּכִַ ב ּפַ ָטן נוֹ בְּ  ָיׁשַ י ַהּקָ יו־ַ�ל ַאְבָרָהם ַרּבִ ְרּכָ �ה, ּבִָ ׁשָ ב א"ָר גְּ ַה ׁשֶ  ּבְ . ֹוָרהּת בַּ  ְוָ�ַסק ָיׁשַ
ְע  ּתַ עִהׁשְ ֶלד ׁשַ ְזָקנוֹ  ַהּיֶ ל ּבִ ֵדי ְותֹוךְ , ִביוָא ־ׁשֶ ךְ  ּכְ ַלׁש  ּכָ ּנוּ  ּתָ ָקנוֹ  ַאַחת ָרהֲ� ׂשַ  ִמּמֶ ְע . ִמּזְ  א"ָר גְּ ַה  ֵזַ� ִהְזּדַ
ר ְוהֹוִריד ֶלד־ֶאת ְלַאְלּתַ יו ַ�לֵמ  ַהּיֶ ְרּכָ ּבוֹ , ּבִ ְרָצה ּוִמּלִ ה ֲאָנָחה ִהְתּפָ ּקָ ר ַ�ד, ֲ�מ+ ּכָ ּנִ י ָ�ָליו ָהָיה ׁשֶ ָבר ּכִ  ַהּדָ

ַרם אֹוָתּה . ֶפׁש נֶ ־ִיּסּוֵרי לוֹ  ּגָ �ה ּבְָ ָבה ׁשָ ָרֲאָתה, ְדָקִניתַהצִּ  ִאּמוֹ  םׁשָ  ָיׁשְ ֵני־ַ�ל ָהַ�ְצבּות ֶאת ּוְכׁשֶ  ָנּה בְּ  ּפְ
אֹון ְנָתה, ַהּגָ ִדְבֵרי ֵאָליו ּפָ ְצַטֵ�ר ַאל: "ְוָאְמָרה ִנחּוִמים ּבְ נִ  ,ּתִ ֵאַרע ָמה ַ�ל ,יּבְ י, ׁשֶ ו ּכִ  ינִ ַח ְט בְ מ+  ַ�ְכׁשָ

�ִתידָ ְנךָ  ׁשֶ דֹול ִלְהיֹות הזֶ  ּבִ ָרֵאל ּגָ ִיׂשְ ןׁשֶ . ּבְ ה ַאף ּכֵ ָהִייָת  ַאּתָ ׁשֶ ּתָ  ָקָטן ֶיֶלד ּכְ ַלׁשְ �ם לֹא ּתַָ  ִמּתֹוךְ  ָרהֲ� ׂשַ  ּפַ
ל נוֹ ָק זְ  �ה, ָאִביךָ  ׁשֶָ ׁשָ ָהָיה ּבְ ְע  ׁשֶ ּתַ � ִמׁשְַ ךָ  ׁשֵ ה, ִאּתְ אֹונֵ  ִלְהיֹות ָהַפְכּתָ  ְוִהּנֵ ַמע". ַהּדֹור יִמּגְ  א"ָר גְּ ַה  ׁשָ
ְבֵרי־תֶא  ְבָ�ַתִים ְוֶנֱחַרד ִאּמוֹ  ּדִ ה תלוּ ְלגָ  ְוָיָצא, ְלָנאיוִ יר ִע ן ָה ִמ  ֶנֱ�ַלם ּוְלָמֳחָרת, ׁשִ ּכָ ין בֵּ  ֶכתֶר ָפ ּוְמ  ֲאר+
ֵדי ל,ֵא ָר ׂשְ ת יִ וֹ לּ ִה ְק  ר תִא  ןּקֵ ְלַת  ּכְ ַיְלדּותו הוָּ ִע  ֲאׁשֶ ךְ  וֹ ׁש ְפ ת נַ ים ֶא לִ ׁשְ ַה , לְ ּבְ הוֹ  תוֹ ָמ ׁשְ ת־נִ ֶא  ּוְלַזּכֵ   . ָרהַהּטְ

ךְ  ֶמׁשֶ ִנים ּבְ �ִרים א"ָר גְּ ַה  רָ�בַ  רּפָ ְס ִמ  ׁשָָ יֵקי עּדַ וַ ִהְת  ּוְבַדְרּכוֹ , ׁשֹונֹות ּבְ יֵניֶהם, רוֹ דּ ַה  ְלַצּדִ יִקים ּבֵ ּדִ  ַהּצַ
ִרים ְסּתָ ְעָיה יַרבִּ  ַהּנִ י יץבִ כוֹ 'וֹ זּ ִמ  ְיׁשַ �ַמד רְוַאַח , איָּ יוִ ִא ֵמ  הש0ֶ מֹ  ְוַרּבִָ ְרֵסם, םָת לוּ ְד גַ וְ  ִצְדקּוָתם־ַ�ל ׁשֶ  ּפִ

נֹוָסף. ַהּטֹוב םָמ ׁשְ ־ֶאת ּלֹא ּוְנִדיִרים יםבִּ ַר  ִלְסָפִרים א"ָר גְּ ַה  עּדַ וַ ִהְת , ּבְ ִויְלָנא ְמצּוִיים ָהיוּ  ׁשֶ  ָמָצא ּוָבֶהם, ּבְ
ר תֵא  יַ� ְוִהׂשְ  ְפׁשוֹ נַ  הָת וְּ ִא  ֲאׁשֶ ִדְבֵרי ְפׁשוֹ נַ  ַרֲ�בֹון ֶאת ּבִ ל ַ�ד, ּתֹוָרה ּבְ ּכָ ה ָהְיָתה הַהּתֹוָר ־ׁשֶ רּוׂשָ  ְלָפָניו ּפְ

יִקים ָיד ֵביָת כִּ . ּה לֵ  סיָאנֵ  לֹא ָרז ְוָכל ל ַ�ּתִ ְלמּוד ׁשֶ ְסָחאֹות יוָת הוֹ גָּ ַה ֵמ  ּוְלַרּבֹות, ֵ�יָניו ְלֶנֶגד ִנְגלוּ  ַהּתַ נ+  ּבְ
ָמָרא ְלִמייְּ ַה וְ  ְבִליבַּ ַה  ְלמּודּתַ בַּ  ַהּגְ רוּ  ִריםְנִדי ָתִקיםֳ� בָּ  ִסּמּוִכין ִנְמְצאוּ  רּוׁשַ ּמְ ּתַ ִהׁשְ ךְ  ׁשֶ ֶמׁשֶ . ַהּדֹורֹות ּבְ

�ִריםֲ ַאף, ּוְמׁשַ ָרה ׁשֶ ּבֹות ַאַחת ָהְיָתה זוֹ  ַמּטָ ךְ  יוָד דוּ נְ לִ  ַהּסִ ֶמׁשֶ ִנים ּבְ ּכֹות ׁשָ ֶמְרָחק ֲאר+ דֹול ּבְ יְלָנא ּגָ   .ִמּוִ

יתוֹ  לֶא  א"ָר גְּ ַה  עִנְקלַ , ֶאָחד יֹום ל ּבֵ �ל ׁשֶַ ִית־ּבַ נֹוָסף, ֵלב־בּוְרַח  ידָאִמ  ִאיׁש , ֶאָחד ּבַ ּבְ  סֹוֵחר יֹותוֹ ְה לִ  ׁשֶ
ְצָלח ְפָלג אֹוְרִחים ּוַמְכִניס מ+ ם היָ ָה , מ+ ל ָאִביו. ֲאָבָהן־רּובַ  אֹוְרָין־רבַּ  ּגַ הַה  ׁשֶ ְלִמיד הּוא ַאף ָהָיה ּלָ  םָחכָ  ּתַ
ְפָלג ּתֹוָרה מ+ ֶהם יםבִּ ַר  ְסָפִרים ַאֲחָריו ְוהֹוִתיר, ּבַ ְכַת  ׁשֹונֹות ְוֶהָ�רֹות תהוֹ ַהגָּ  הֹוִסיף ּבָ ן, ָיד־בּבִ  ָהָיה ְוַהּבֵ

ְע  ּתַ � ִמׁשְַ ֶהם ׁשֵ ָכל ּבָ ךְ , ְמנּוָחתוֹ ־ֶאת ִהְטִריד ֶאָחד רבָ ּדָ  אּוָלם. ְמצֹא ֵ�ת ּבְ ִנים ּוְבֶמׁשֶ ּכֹות ׁשָ ה ֲאר+  ִנּסָ
ָידוֹ  ָ�ָלה ְולֹא חוֹ נְ ְע ַפ לְ  יֶהם ֶאת. ּבְ ל ּפִ אֹוִנים ׁשֶ ָבר יםבִּ ַר  ּגְ ַאל ּכְ ְפֵני, ׁשָ ְלִמיֵדי ּבִ ים ֲחָכִמים ּתַ יג ַרּבִ  ֶאת ִהּצִ
ם אּוָלם, תוֹ ָד יִח  ּלָ ָיָדם ֶחֶרס ֶהֱ�לוּ  ּכ+ תּוב־ֶאת ַח ְלַפְענֵ  ִהְצִליחוּ  ְולֹא ּבְ ָבִרים הּמֶָ ּובַ . ַהּכָ , ּוְבֵכן? ֲאמּוִרים ּדְ
ֵר  רֶפ ֵס  יתּבְ יק אׁשִ מּור ָהָיה ַ�ּתִ ָידוֹ  ׁשָ ל ּבְ ף ּוְבׁשּוֵלי, ָאִביו תיִמבֵּ  הׁשָ ָר וֹ מ, ָהִאיׁש ־ׁשֶ  ּבוֹ  ְרׁשּוִמים ָהיוּ  ַהּדַ

ְכַת  ִניִנים ָזִעיר ָיד־בּבִ אֹוִנּיוֹ  ְוַהְבָרקֹות ּפְ ן ֶאת. תּגְ ּלָ ן ִהְצִליַח  ּכ+ ָבִרים ַח ְלַפְענֵ  ַהּבֵ  ְמִאיִרים ָהיוּ  ְוַהּדְ
ִחיםּוְמׂשַ  ינַ  םָת ינָ ִת נְ כִּ  ּמְ א, יִמּסִ ּוָרה ֶאּלָ ׁשּ �שׂ " סּוקּפָ בַּ . ָלּה  ּפֹוֵתר ְוֵאין, ָרהְוִנְסּתָ  לּוָמהֲ�  הָהְיָת  ַאַחת ׁשֶַ  ַוּיַ

ֵני־ֶאת ֱאלִֹקים ֹארֹת ׁשְ דִֹלים ַהּמְ ת" ַהּגְ ָפָרׁשַ ּבְ יתֵר בְּ  ׁשֶ ם, אׁשִ ְכַת  ָהָאב ָרׁשַ ָבה ֶאת ָיד־בּבִ  ַהּמּוָזָרה ַהּתֵ
ָבה ַ�ל הָמ וּ אְמ  ָהָאב הֹוִסיף לֹא. לֹא וּ ְות, "גועשאנק" ֲאָרּה  ְולֹא, זוֹ  ָמהְסתוּ  ּתֵ וָּ  ִאם ּבֵ  אוֹ  ְלנֹוָטִריקֹון ָנתוֹ ּכַ

ה יַמְטִרּיָ ָבה ְונֹוְתָרה, לֹוֲ�ִזי אוֹ  ִעְבִרי ְרּגּוםְלַת , ּגִ ךְ  ַהּתֵ ֶמׁשֶ ִנים ּבְ ּכֹות ׁשָ  ְוִכְמַ�ט, ַוֲחתּוָמה ְסתּוָמה ֲאר+
ָבר ּכְ �ל ִהְתָיֵאׁש  ׁשֶַ ִית־ּבַ ָהִבין ַהּבַ ר ֶאת ִמּלְ ׁשֶ יר, ָאמּורכָּ . ָברַהּדָ  ּפֵ ָכל א"ָר גְּ ַה  ִהְסּתִ נֹות ּבְ לּותוֹ  ׁשְ  מוֹ ׁשְ ־ֶאת ּגָ

�ִני ִנְרֶאה היָ ָה וְ , ּוַמֲ�ָלתוֹ ָ ן ּכְ ין ַהּנֹוֵדד טֹוִבים־ּבֶ ֵאינוֹ  ְוִכְמַ�ט ִריםָ� ֶה  ּבֵ יו־ֶאת ּפֹוֶצה ׁשֶ א ּפִ ִדְבֵרי ֶאּלָ  ּבְ
יר. ּתֹוָרה �ל ִהּכִַ ִית־ּבַ אֹוְרחוֹ  ַהּבַ ְטבִ  ּבְ ל ַ�ִין תיעוּ ּבִ ְלִמיד ׁשֶ י, םָחכָ  ּתַ ל ּתֹוכוֹ  ֵאין ּכִ ָפָניו ַח ֵר וֹ ָהא ׁשֶ ּלְ  ׁשֶ
ָברוֹ  א הּוא ְוֵאין, ּכְ אֹון ֶאּלָ ר ּגָ �ל ִהְכִניסוֹ . ִנְסּתַָ ִית ּבַ בֹוד רַאַח  ַהּבַ ָקהוּ  ֶהֱאִכילוֹ , ְלֵביתוֹ  ּכָ  ְוֵהֵחל, ָראּויכָּ  ְוִהׁשְ
יָחה ּמוֹ ִע  לְלַגְלגֵּ  ִדְבֵר  ׂשִ ה ְמֵהָרה ַ�ד. ּתֹוָרה יּבְ ּלָ �ל ּגִַ ִית ּבַ י ַהּבַ  ְוָאְמָנם, ָהִראׁשֹוָנה תוֹ ָר ָ� ׁשְ ַה בְּ  ָטָ�ה לֹא ּכִ
ִקי ִעיר אֹוְרחוֹ  הּוא ּבָ ָכל ַהּצָ ָכל לוֹ  בַר  ְוָיָדיו ,ּתֹוָרה ַחְדֵרי ּבְ ֵדי ּתֹוךְ  .יָה נֶּ ַמ כְ ִמ  ּבְ ָבִרים ּכְ  ָהַרְעיֹון ִהְבִזיק, ַהּדְ

ִלּבוֹ  �ל לׁשֶ  ּבְַ ִית ּבַ יג ְוֶהְחִליט, ַהּבַ ׁש  ֶאת ְלַהּצִ ּמָ יקַ� ָה  ַהח+ ָידוֹ  ּתִ ּבְ ְפֵני ׁשֶ הּוא, אֹוְרחוֹ  ּבִ ׁשֶ ׁש  ּכְ ּנוּ  ְמַבּקֵ  ִמּמֶ
ן ַתב הָמ תוּ ֲח ַה  ָבהּתֵ בַּ  ְלַ�ּיֵ ּכָ ט א"ָר גְּ ַה  ֵהִעיף. ּה ָחַ נְ ְע ַפ לְ  ּוְלַנּסֹות, ָאִביו ׁשֶ ׁש בַּ  רָקצָ  ַמּבָ ּמָ ָפָניו ח+ ּלְ  ּוָפַתר, ׁשֶ

ֶכת ַהִחיָדה־ֶאת ּבֶ ה־ַ�ל ַהְמס+ ה ְלַתְדֵהָמתוֹ , ְנַקּלָ ּקָ ל ָהֲ�מ+ ָבה. "ְרחוֹ ָא ְמ  ׁשֶ ַתב ָאִביָך,  'גועשאנק' זוֹ  ּתֵ ּכָ ׁשֶ
דֹול נֹוָטִריקֹון ִהיא ְלַח  ַ�ל ְוָסמּוךְ  'ּגָ ר ַח ֵר וֹ ָהא ָאַמר", ָקָטן' ִנְקָרא ָאִביו ןׁש+ ְסּתָ רַהֶהְס  ֶאת ַאף ְוהֹוִסיף, ַהּנִ  ּבֵ

 �ׁש  ָאִביךָ : "ָברּדָ לַ  ַהּקֹוֵלַ ּקֵ סּוק־ֶאת ׁש ְלָפֵר  ּבִ ּבוֹ  ַהּפָ ֵרַח  ִנְקָרא ׁשֶ ה ַהּיָ ִחּלָ ם ּתְ ׁשֵ דֹול אֹורָמ  ּבְ ֲהֵרי, ּגָ  ֶנֱאַמר ׁשֶ
ֵני־'ֶאת ֹארֹת ׁשְ דִֹלים' ַהּמְ ן רּוְלַאַח , ַהּגְ אֹור ִנְקָרא הּוא ִמּכֵ ָטן' 'ַהּמָ ָצָר  תוֹ ָר ָ� ֶה בְ וּ , ַהּקָ ׁש  הַהּקְ ּקֵ  ָאִביךָ  ּבִ

יר ֵאין ְולֹוַמר ְלַהְסּבִ ל ׁשֶ ָבר ְסִתיָרה־ּכָ ּדָ ֲה . ּבַ ֵרַח  ֵריׁשֶ דּוַ�  נֹוֵטל ַהּיָ ּיָ ֶמׁש ־ִמן אֹורוֹ  ֶאת ּכַ ֶ  אֹור לוֹ  ְוֵאין ַהׁשּ
ֶ ִמ  ַ�ְצִמי י־ַ�ל־ְוַאף, וֹ לּ ׁשּ ֵרַח  ּפִ ַהּיָ ם בׁשָ ְח נֶ  ׁשֶ ָמ  ּגַ דֹול ראוֹ ּכְ ן, ּגָ ּכֵ דֹול ׁשֶ ֵני־ַ�ל ּוֵמִאיר ְמֹאד־ַ�ד הּוא ּגָ  ּפְ

ם הּוא בׁשָ ְח נֶ , ֶרץָהָא  ָמ  ּגַ ֲהֵרי, ָקָטן ראוֹ ּכְ לׁשֶ  הּוא ללָ כְּ  ׁשֶ דֹול־ּכָ מּוךְ  ּגָ ְלַח  ַ�ל ַהּסָ , ָקָטן ִנְקָרא ָאִביו ןׁש+
ֵני ֵרַח  ּוִמּפְ ַהּיָ ֶמׁש ־ַ�ל ָסמּוךְ  ׁשֶ ֶ �          "...ָקָטן אֹורָמ ם גַּ  ִנְקָרא הּואֲהֵרי , הנָּ ּמֶ ִמ  אֹורוֹ  ֶאת לֵט וֹ ְונ ַהׁשּ

  
  

י ִוד ַח  ַרּבִ דּדָ ְגּדַ   ל"ַזּצַ  י ַמְעּתּוק ִמּבַ

ֵרי תרס"ו ַהִהּלּוָלא ְליֹום ִתׁשְ  כ"ז ּבְ
  

ְגּדַ  ַחְכֵמי ֵמֲחׁשּוֵבי ְבָהק וֹ בּ ְוַר  ִאּמוֹ ־ִחיֲא , דּבַ ל ַהּמ+  ׁשֶ
ִנים ּואשׂ נְ וּ  דבָּ כְ נִ  ִאיׁש ", ַחי־ִאיׁש ־ןבֶּ "ַה  �ְסָקן, ּפַָ 
יץ, ִצּבּור יכֵ ְר צָ בְ וּ  ְצֹותּמִ בַּ  ֵבית הּתֹוָר  ּוַמְרּבִ ְדָרׁש  ּבְ  ַהּמִ
ִניםלָ  ַבְגּדַ  ה'כָ ְל זִ  ית'בֵּ  ַרּבָ ּבְ מוֹ . דׁשֶ ֵלא ׁשְ י הּוא ַהּמָ  ַרּבִ
 ֶצרנֵ , ּתּוקְע ַמ  ןיַמ לִ ְס  יםּסִ נִ  יֹוֵסף ֵמִאיר ר"בַּ  ַחי דוִ ּדָ 

ַחת ּפַ ָרה ּתּוקְע ַמ  ְלִמׁשְ ִהּגְ ַהְר  ׁשֶ  ִלְפֵני דְלַבְגּדַ  ָ�אּדְ ִמּנְ
ִנים ֵמאֹות ַנת. ׁשָ ׁשְ ָהָיה, מ"תר ּבִ ׁשֶ דֹול יֶֹקר ּכְ  ּגָ
ַבְגּדַ  ים דּבְ ת ָסְבלוּ  ְוָהֲ�ִנּיִ רֹאׁש  הנָּ ִהְתַמ , ָרָ�ב ֶחְרּפַ  ּבְ
ֶחֶדת ַוֲ�ָדה ים ְלטֹוַבת ְמי+ ר ָהֲ�ִנּיִ  ַרּבֹות ְוִהְתַמּסֵ

ַחג. ְלַמֲ�ָנם ּכֹות ּבְ סוּ , ט"תרנ ַהּס+ ּנְ ְרְנֵסי ִהְתּכַ  ָהִעיר ּפַ
ת ָלדּון ּקַ ֲחל+ ָחדְמ  ַמס ּבַ ּנֹוַ�ד י+ ים ׁשֶ  אּוָלם, ָלֲ�ִנּיִ

ִגיֵד  דָח ֶא  ְרצֹונוֹ  קלֵּ ְלַח  ֵהֵחל ָהִעירי ִמּנְ  ֶאת ִטילְוֵה  ּכִ
ֱאָסִפים־ַ�ל תוֹ ָמ יֵא  י ָקם. ַהּנֶ ם ְלַק  דוִ ּדָ  ַרּבִ  תוַ צְ ִמ ּיֵ

ֵני ָתגּורוּ  'לֹא יר־ֶאל ָראָק וְ , ִאיׁש'־ִמּפְ ן ֶהָ�ׁשִ  ּבֶ
�לַ ִלּיַ ה לֹא: "ַהּבְ ְקבַּ  ַאּתָ ת ֵסֶדר ֶאת עּתִ ּקַ עֹות ֲחל+  ַהּמָ

ים ֶאְביֹוִניםלְ  א, ְוַדּלִ ֱאָסִפים ֶאּלָ ם ַהּנֶ ּלָ עֹוְסִקים ּכ+  ׁשֶ
ה, ֱאמּוָנהבֶּ  ִצּבּור יכֵ ְר צָ בְּ  ד ְוַאּתָ ּבֵ ". נוּ ּתָ ֵמִא  ְוֵצא ִהְתּכַ

ָ לַ  הָת ֲח ְד נִ  ָהֲאֵסָפה ַאַח  בּוַ� ׁשּ ּלְ ן רׁשֶ ָבר ְוֵאֶליָה , ִמּכֵ  ּכְ
יַ�  לֹא יר תוֹ אוֹ  ִהּגִ ֶאה ָ�ׁשִ בוּ . ּגֵ ֱאָסִפים ָיׁשְ קוּ  ַהּנֶ  ְוִחּלְ
עֹות ֶאת ר ָיִמים רּוְלַאַח , יןּדִ כַ וְ  תּדָ כַּ  ַהּמָ יַ�  ִמְסּפָ  ִהּגִ

יר ׁש  ֵאָליו ֶהָ�ׁשִ ת ְסִליָחתוֹ ־ֶאת ּוִבּקֵ בֹש0ֶ ִנים ּבְ . ּפָ
ַנת ׁשְ בֶ  יֹותוֹ ְה בִּ , ה"תרס ּבִ ִעים ןּכְ ׁשְ ָנה ּתִ  הלָ ָ� , ׁשָ
ַלִים ְוַחְכֵמי, ָרֵאלִיׂשְ  ְלֶאֶרץ ל ָיְצאוּ  ְירּוׁשָ  ְלַקּבֵ

ָניו־ֶאת ַלִים. ּפָ ירּוׁשָ יָבה ֶאת ַסדיָ  ּבִ  ַהּנֹוַדַ�ת ַהְיׁשִ
נִּ " ְקֵראָת " דוִ ָד ְל  יםׁשֹוׁשַ ּנִ  הֹוִגים ּוָבּה , מוֹ ׁשְ ־ַ�ל ׁשֶ

ַלִים ַחְכֵמי  רַט ְפ נִ . ָאנוּ  ינוּ ֵמ יָ  ַ�ד ֹוָרהּת בַּ  ְירּוׁשָ
ים ַלִים תוֹ יָּ לִ ֲ�  רְלַאַח  םְספּוִרי ֳחָדׁשִ ר, ִלירּוׁשָ  ְוִנְקּבַ

ַהר יִתים ּבְ ְבּתֹו ֶנְחַקק: " ַהּזֵ ֶבל ָ�ָלה ֲאִריְוַ�ל ַמּצַ , ִמּבָ
דֹול ָהַרב יק ַהּגָ ִנים ּואשׂ נְ וּ  ָזֵקן, ֱאלִֹקים ִויֵרא ַצּדִ   ". ּפָ

  
מתושאל חותן נח, ־שניים היו בשם למך, הראשון למך בן

מתושאל נשא ־תושלח אבי נח. למך בןמ־והשני למך בן
שתי נשים, אולם לאחריו לא מצאנו כמעט כן, כי לא 

גם לפני חרם דרבנו  היתה הרגילות לישא שתי נשים
גרשום. וכן מובא בתרגום רות על טוב הגואל של רות, 
שאמר שלא יוכל לגאול מפני שיש לו אשה אחת ואי 

גמרא אפשר לו לישא אחרת עליה, וכך עולה מדברי ה
התורה יכול ־קטן וכן כתב רש"י בכתובות שמן־במועד

לקחת אשה נוספת ומדרבנן לא יעשה כן. אברהם אבינו 
נשא את הגר רק לאחר שלא נולדו לו בנים שנים רבות, 

עקב עורמתו של לבן. אך רק ואף יעקב אבינו נשא אחיות 
חצרון שלקח אשה ־מצאנו בדברי הימים על ְיַרְחְמֵאל בן

רה, וכן מובא שם על ַאְׁשחּור אבי תקוע אחרת ושמה עט
. בתקופת השופטים ֶחְלָאה ְוַנֲעָרהשהיו לו שתי נשים 

החלו להרבות נשים כמו שנאמר בדברי הימים על שבט 
", ולאבצן הוא בועז היו ִהְרּבּו ָנִׁשים ּוָבִנים־ִּכייששכר "

שלושים בנים ושלושים בנות, ולעבדון ארבעים בנים. 
שתי נשים חנה ופנינה, לדוד לאלקנה אבי שמואל היו 

המלך י"ח נשים ולשלמה אלף נשים. על רבי טרפון מובא 
שנשא שלוש מאות נשים בשנות רעב כדי שיאכלו מן 

קפרא נשא י"ב נשים שפרנסוהו מרוב ־התרומה, בר
חכמתו, ועליו כנראה נסוב הסיפור המובא בירושלמי על 

במן י"ב אחים שמתו ונותר האח הי"ג ורבי אמרו לו ליי
בחודש העיבור, ונולדו לכל אחד שלושה  ווהוא יפרנס

ילדים, ובאו י"ב הנשים ול"ו הילדים לדרוש מרבי את 
פרנסתם. חז"ל נחלקו בדין הנושא אשה על אשתו, 
והקציבו עד ארבע נשים. עד שבא רבנו גרשום מאור 
הגולה והחרים שלא לישא אשה נוספת, ומצאו לזה 

ם סופר על תקנתו, שהרי טעמים שונים. וכבר תמה החת"
בפירוש נאמר בתורה 'כי תהיין לאיש שתי נשים'. יש 
שכתבו שתקנת רבנו גרשום היתה תקפה עד סוף האלף 
החמישי, עד מאתיים שנה לאחר פטירתו בשנת ד'ת"ת, 

  והראשונים באשכנז האריכו את זמן התקנה לעולם. 
רבי ראובן מרגליות הוכיח, כי 'מעולם לא היה אף אחד 

ַ&ת  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות



 

 

  

  טֹוב ֱהיֹות ָהָאָדם ְלַבּדוֹ ־לֹא

יק ִאיׁש  י ָהָיה ַצּדִ ל ַאַחת הְקׁשָ ִמ  ָהיוּ  ָיָמיו־ְוָכל, יןוִּ לֶ  ַאְרֵיה ַרּבִ . ָסִדיםֲח  ּוְגִמילּות ַוֲ�בֹוָדה ּתֹוָרה ׁשֶ
יָריו ֶאָחד ּכִ ל ֶחֶסדבְּ  ְלַפְרָנָסתוֹ  ָ�ַבד ִמּמַ ים־ִעם ֶחֶסד ּגֹוֵמל היָ ָה וְ , ֱאֶמת־ׁשֶ ִתים־ְוִעם ַהַחּיִ ֶאָחד ַהּמֵ  ֵמַחְבֵרי ּכְ
אַקּדִ  ָרהבְ ַהֶח  ַלִים.  יׁשָ ירּוׁשָ ּבִ זׁשֶ יָרה ְוַאף, ָמרּוד ָ�ִני ָהָיה ַהּלָ ֶ ִמ  ּדִ ְרׁשּותוֹ  ְמצּוָיה ָהְיָתה לֹא וֹ לּ ׁשּ  ְלַאַחר. ּבִ

ִהְתַאְלֵמן ּתוֹ  ׁשֶ ְפְטָרה, ֵמִאׁשְ ּנִ ִקּצּור ׁשֶ ים ְוִיּסּוִרים לבֶ ֵס  ִמּתֹוךְ  ָיִמים ּבְ  ָקָטן ןרוֹ ְד ַח בְּ  ֹוֵררְלִהְתגּ  ֵהֵחל, ַרּבִ
ָהָיה תֹוךְ  ָמצּוי ׁשֶ כּוַנת ִמיןלְ ַ� ָה  יתבֵּ  ּבְ ׁשְ ּבִ בִּ  היָּ ִר ְד ֶה נְ ַס  ׁשֶ ַלִים פֹוןצְ ׁשֶ ית. ְירּוׁשָ  ְלַאַחר הּוַקם ֶזה ְקָברֹות ּבֵ

ְרצוּ  ּפָ ַ ּתַ  עֹותְמֹאְר  ׁשֶ ֲא ח"ׁשּ ר , ּכַ הַה ׁשֶ יׁשָ יקַ� ָה  ִמיןלְ ָהַ�  יתְלבֵ  ּגִ ַהר ּתִ ּבְ יִתים ׁשֶ ם. ִנְמְנָ�ה ַהּזֵ קֹום ׁשֵ  ַהּמָ
ָרַאת עִנְקבַּ  ַהׁשְ ְנֶהְדִרין יִקְבֵר  ּבְ יָקה ְמָ�ָרה ִנְמְצָאה םׁשָ , מּוִכיםַהּסְ  ַהּסַ  יםכִ וּ כּ  ְוֶאָחד ִעיםבְ ׁשִ  ּוָבּה  ַ�ּתִ
ִמנְ  ְנֶהְדִרין ַחְבֵריַין ּכְ קֹום, ַהּסַ ר ְוַהּמָ ָבר ִנְזּכַ ְרּתוֹ  ּכְ ִאּגַ ל ּבְ  ֶאת ַהְמָתֵאר, אָר וּ נּ ֶט ְר בַּ ִמ  עֹוַבְדָיה נוּ ַרבֵּ  ׁשֶ

קֹומֹות ים ַהּמְ דֹוׁשִ ֶאֶרץ ַהּקְ ָרֵאל ּבְ יַ�  ְלַאַחר ִיׂשְ ִהּגִ ַנת ֵאֶליָה  ׁשֶ ׁשְ ִלּבוֹ . ח"ְרַמ  ּבִ י ָהָיה לוֹ ָיכ לֹא, ָהַרחּום ּבְ  ַרּבִ
ְתגּ  ָהִאיׁש ־תֶא  ִלְראֹות ַאְרֵיה ַגּפוֹ  ֹוֵררַהּמִ ָמקֹום ּבְ ם ׁשּובלָ  ּבוֹ  ְוִהְפִציר, קֹוֵדר ּכֹה ּבְ ּקֵ יו־ֶאת ּוְלׁשַ  לֹא. "ַחּיָ

יר", ְלַבּדוֹ  ָהָאָדם ֱהיֹות טֹוב י לוֹ  ִהְזּכִ ְבֵרי ֶאת ַאְרֵיה ַרּבִ יַ� , ַהּתֹוָרה ּדִ יתוֹ  ֶאת ִלְבנֹות לוֹ  ְוִהּצִ ָ לִ וְ  ֵמָחָדׁש  ּבֵ  אׂשּ
 ָ ְרֶצה ִמי. "הִאׁשּ א ּתִ ׂשֵ ַאל"? ִלי ְלִהּנָ יָרה ֲאִפּלוּ  ַוֲהֵרי, "ֶנֶפׁש ־רַמ בְּ  ָהִאיׁש  ׁשָ  ֲאִני ֹוֵררּוִמְתגּ , ִלי ֵאין ָמּה ׁשְ לִ  ּדִ

ֵבית ָברֹות ּבְ ֵמת ַהּקְ ח ּכְ ּכַ ׁשְ ּנִ ב ׁשֶ י ָנבֹוךְ  ְלֶרַגע". ֹאֵבד ילִ כְ כִ וְ  ִמּלֵ ן רּוְלַאַח , ַאְרֵיה ַרּבִ ֵ  ִמּכֵ  ְוָאַמר תִהְתַ�ׁשּ
חֹון ִאיׁש לָ  ִבּטָ יָרה ןִעְניַ  ֶאת. יַר בָ ְד לִ  ָנא ַמעׁשְ : "ּבְ ֵתַפי, ־לַ�  לֵט וֹ נ ֲאִני ַהּדִ �ְזַרת ַ�ְצִמי־ֶאת ְוַאְכִניסּכְֶ ם ּבְ ֵ  ַהׁשּ
ֵדי ִעְנָיןלָ  ִית ְלךָ  ִלְמצֹא ּכְ ה אּוָלם, ְמגּוִריםלִ  ּבַ ל ַאּתָ ּדֵ ּתַ ׁשְ ים ְלֶאֶרץ בְוָתׁשוּ  ךָ גְ וּ וּ זִ ־ֶאת ִלְמצֹא ּתִ   ". ַהַחּיִ

ר ָהִאיׁש  ֶאת ּוָפַגׁש  ִמיןלְ ָהַ�  יתְלבֵ  ִנְקַלע ַאְרֵיה יְוַרבִּ , יםבִּ ר+ ְמ  ָיִמים ָ�ְברוּ  לֹא ּבָ ד. ַהְמד+ י לוֹ  ֵהִאיר ִמּיָ  ַרּבִ
ִנים ַאְרֵיה יָחהלְ  ּמוֹ ִע  ִנְכַנס, ּפָ ַמח ׂשִ ֹמַ�  ְוׂשָ ּנוּ  ִלׁשְ י, ִמּמֶ ַמע הּוא ּכִ קֹולוֹ  ׁשָ ֲהָקַמת ְלִהְתַ�ְנֵין ֵחלְוֵה  ּבְ יתוֹ  ּבַ  ּבֵ
ִני ֵ י, ֲאָנָחהבַּ  ְוָאַמר הֹוִסיף ַאךְ , ַהׁשּ ם ִלְדֹאג ֵיׁש  ּכִ ִמי ְלַבִית ּגַ ׁשְ ָרַאת ָמעֹון יתבֵּ , ּגַ ִכיָנה ְלַהׁשְ ְ יעוֹ . ַהׁשּ  ִהְרּגִ

יַח  ַאְרֵיה יַרבִּ  ְעּתוֹ ־ֶאת ְוִהּנִ י ּדַ ַכח לֹא ּכִ ר תֵא  ׁשָ ר הּואוְ , ִהְבִטיַח  ֲאׁשֶ א ֲאׁשֶ ָ עֹל ִיׂשּ ת ּבְ יָרה ְרִכיׁשַ �ֶזר ַהּדִֵ  ּבְ
רֹום ן רְלַאַח  ְספּוִרים ָיִמים. ִמּמָ י, ְמָחתוֹ ְלׂשִ  ַאְרֵיה יְלַרבִּ  נֹוַדע, ִמּכֵ כֹון,  גוֹ וּ וּ זִ ־ֶאת ָמָצא ָאָדם אֹותוֹ  ּכִ ַהּנָ

ֵר  ּוָבא ִקׁשְ ּדּוִכין יּבְ ִ ה ִעם ַהׁשּ ָ ׁשֵ  ִאׁשּ �ה םיֶה ֵא וּ ׂשּ נִ  ְזַמן עִנְקבַּ  ַאףוְ , ַוֲחסּוָדה ָרהּכְָ ׁשָ ְצַלַחת טֹוָבה ּבְ . ּומ+
י ָיַדע לֹא, ֶרַגע ֵמאֹותוֹ  ה לֹא ָאָדם ְלאֹותוֹ  ַהְבָטָחתוֹ . ְלַנְפׁשוֹ  נֹוַח ָמ  ַאְרֵיה ַרּבִ ֶגד ָמׁשָ ַמר ְוהּוא, ֵ�יָניו ִמּנֶ  ּגָ

ַדְעּתוֹ  רֹאֶמ  יָרה ִלְמֹצא ּבְ ֵדי, ַהּזּוג ִלְבֵני ַמְתִאיָמה ּדִ ּוב ּכְ ׁשּ ֵבית ָאָדם אֹותוֹ  ָילּון לֹא ׁשֶ ָברֹות ּבְ  אּוָלם. ַהּקְ
י ַוֲהֵרי? אמֹוצָ  ֶסףכֶּ לַ  ןיִ ִמנַּ  ִדיָרה ֹוֵררִהְתגּ  ַ�ְצמוֹ  ַאְרֵיה ַרּבִ ת ּבְ ל ּוָבּה , ֶאָחד רֶד ֶח  ּבַ ּדֵ ל ֶאת ּגִ ֵני ּכָ יתוֹ  ּבְ  ּבֵ

י ָאַמר לֹא ּוֵמעֹוָלם ִויָלָדיו קוֹ  לוֹ  ַצר ּכִ ק, םַהּמָ ּפֵ ַק  לוֹ  ְוַדי ָהָיה ָ�טּמ+ בַּ  ִמְסּתַ יג ּוֵמֵהיָכן, ָחרּוִבין בּבְ ִ  ֶאת ַיׂשּ
כּום ת ֶהָ�צּום ַהּסְ יָרה ִלְרִכיׁשַ ַלִים ּדִ ירּוׁשָ י ָ�ָלה? ּבִ ל ְיִדיָדיו לֶא  ַאְרֵיה ַרּבִ אַקּדִ  ָרהבְ ֶח בַּ  ָהִאיׁש  ׁשֶ  יׁשָ

ךְ , ַהּקֶֹדׁש  אֶכתְמלֶ בִּ  ָהעֹוְסִקים �ה ּוְבֶמׁשֶָ ה ׁשָ ּכָ ְפֵניֶהם ּגֹוֵלל ֲאר+ ל־ֶאת ּבִ ל יוָת אוֹ לָ ּתְ  ּכָ ר, ָאָדם אֹותוֹ  ׁשֶ  ִסּפֵ
ים יוָר וּ ּס יִ  ַ�ל ָלֶהם ׁש , תוֹ בּ ר+ ּמְ ַה  יוָת אוֹ לָ ְת וּ  ָהַרּבִ יַצד ֵ�ָצה ִלְמֹצא ּוִבּקֵ יג ּכֵ ִ �בּורוֹ  ְלַהׂשֲּ כּום ֶאת ּבַ דֹול ַהּסְ  ַהּגָ
ת ִלְכֵדי יָרה ְרִכיׁשַ א. ִעירבָּ  הְסִביָר  ּדִ �  ֶאּלֲָ ל לוֹ ָמ ׁשֶ י ׁשֶ ָ לַ  ָהָיה ַאְרֵיה ַרּבִ ל רְוַאַח , ְואׁשּ  לֹא יוָת וֹ יּ ל+ ּדְ ּתַ ׁשְ ִה  ּכָ

ֹאֶפק ְיׁשּוָ�ה ׁשּום ִנְרֲאָתה ב. ּבָ י ָיׁשַ ֵביתוֹ  ַאְרֵיה ַרּבִ ָרֵאל ְיהּוִדי. ָ�ָליו ֲ�גּוָמה ְפׁשוֹ ְונַ  ּבְ ׂשְ ׁש  ִמּיִ  ִלְבנֹות ְמַבּקֵ
יתוֹ ־ֶאת ם ָחָדׁש ֵמ  ּבֵ ּקֵ יו־ֶאת ּוְלׁשַ א, ַחּיָ מֹון ֶאּלָ ַהּמָ ב ׁשֶ �דוֹ  ַ� ְלַסיֵּ  לוֹ ָיכ הּוא ְוֵאין ְמַ�ּכֲֵ   . ּבַ

יר ַרְעיֹון ִהְבִזיק ְלֶפַתע ּבִ מֹוחוֹ  ּכַ ֳהָלה, ּבְ ּכֹן ָבהׁשָ  ְוַהּצָ ָניו־ַ�ל ִלׁשְ ְרּכוֹ  ֶאת. ּפָ ה ּדַ ְר  לֶא  ָ�ׂשָ  ֵדיִמׂשְ
אַקּדִ  הָר בְ ַהֶח  ַט , יׁשָ ְפֵני חְוׁשָ ים ּבִ ּנִ ָבָריו־ֶאת ַהְממ+ ַדְרּכוֹ : "ּדְ ל ּכְ ים ֲאִני ׁשֹוֵמַ� , עֹוָלם־ׁשֶ כּופֹות ְלִעּתִ �ל ּתְַ 

ים ָ  ייַר כִּ ּמַ ִמ  ֲאָנׁשִ ׁשּ ים קוּ בְ ׁשֶ קוּ  ַחי־ְלָכל ַחּיִ ּלְ ָדם ֲאִני יֹוֵצא. עֹוָלָמם יתְלבֵ  ְוִנְסּתַ ְכבֹוָדם ְלַכּבְ  ָהַאֲחרֹון ּבִ
ׁש  ף ֲאִני ּוְמַבּקֵ ּתֵ ּתַ א, םָת יָ וָ לְ ַה בְּ  ְלִהׁשְ ָבר ֶאּלָ ּדָ ׁש  אֹוִתי ַמְטִריד ֶאָחד ׁשֶ ֵני ֲאִני ְוחֹוׁשֵ בֹוד ִחּלּול ִמּפְ ת ּכְ ". ַהּמֵ

ים ִנְבֲהלוּ  ּנִ ָבִרים הּמֶ בַּ  ְלָהִבין ּוִבְקׁשוּ  ַהְממ+ יךְ ", ּוְבֵכן. "ֲאמּוִרים ּדְ י ִהְמׁשִ  אֹותיֹוצְ  ַהַהְלָויֹות ֵריֲה , "ַאְרֵיה ַרּבִ
ַלִים ֳהָרה ֲחַדר ךְ ֶר ּדֶ  ִמירּוׁשָ ְרחֹוב ַהּטָ ּבִ ִביִאים ׁשֶ ר, ַהּנְ ַטּבּור ִנְמָצא ֲאׁשֶ ם, ִעירָה  ּבְ ָ ע עֹוֵבר ּוִמׁשּ  ַהַהְלָוָיה ַמּסַ

ְרחֹוָבּה  ל ּבִ י ְלַיד עֹוְבִרים ֶרךְ ּדֶ בַּ . ִעיר־ׁשֶ ּתֵ י ֹותְכֵנִסיּ ־ּבָ ד ְלִדְבֵרי יםֶנֱ�ָמִד  יםוִּ לַ ְוַהְמ , ִמְדָרׁשֹות־ּוָבּתֵ , ֶהְסּפֵ
יׁש  ִמיַרתֲא  נֹוַח  תַמ ׁשְ נִ  ְלִעּלּוי ּוְתִפּלֹות ַקּדִ נּוָ�ה תֶר ֶנֱ�צֶ  יְנַתִיםבֵּ . ַהּמָ ִבים ָהעֹוְבִרים, ְרחֹובבָּ  ַהּתְ ָ  ְוַהׁשּ
ם ַלֲ�ׂשֹות יםִס נוּ ֲא  ְרּכָ לֵ , ְסחֹור־ְסחֹור ּדַ יךְ  ְיכֹוִלים ֵאיָנם בכֶ ֶר ָה  יּכְ ם ְלַהְמׁשִ ַדְרּכָ ָאנוּ  ְוִנְמָצא ,ּבְ  ֶאת ּגֹוְזִלים ׁשֶ

ּבּור י ִנְעְנעוּ ". יקִר לָ  ְזַמּנוֹ ־ֶאת יםלִּ כַ ּוְמ  ַהּצִ אַקּדִ  ָרהבְ ַהֶח  ָראׁשֵ ם יׁשָ רֹאש0ָ יִמים ּבְ ַמְסּכִ ד ָאְמרוּ  אּוָלם, ּכְ : ִמּיָ
הנַּ  הּוַמ " בֵ  ָלנוּ  ֵאין ַוֲהֵרי? ֲ�ׂשֶ נוּ  ָמקֹום היָּ ִר ְד ֶה נְ ַס בְּ  ִמיןלְ ָהַ�  יתּבְ ֵדי יּפָ  ְוָלֵכן, ָטֳהָרה ַדרֲח  ּבוֹ  ִלְבנֹות ּכְ

עֹות ֶאת ְלַהְתִחיל ָאנוּ  ֶנֱאָלִצים ּסָ ְרחֹוב ַהּמַ ִביִאים ּבִ י םּמֵ ּתַ ִה ". ַהּנְ ַאל ַאְרֵיה ַרּבִ ׁש  ָרִאיִתי ַוֲהֵרי: "ְוׁשָ ּיֵ  ׁשֶ
ׁשּוֵלי ָקָטן ןרוֹ ְד ַח  ית ּבְ ָברֹות ּבֵ ר־ִאי ּוַמּדּוַ� , היָּ ִר ְד ֶה נְ ַס בְּ  ַהּקְ ׁש  ֶאְפׁשָ ּמֵ ּתַ בֵ  ּבוֹ  ְלִהׁשְ ים"? ָטֳהָרה יתּכְ ּנִ  ְוַהְממ+

ד ָאְמרוּ  א, ִהיא טֹוָבה ֵ�ָצה: "ִמּיָ ֵאין ֶאּלָ  ֶאָחד ֹוֵררִמְתגּ  קֹוםּמָ בַּ  ןכֵּ ׁשֶ , ַהּפַֹ�ל־ֶאל ְלהֹוִציָאּה  ְיכֹוִלים ָאנוּ  ׁשֶ
אַקּדִ  ָרהבְ ַהֶח  ֵמעֹוְבֵדי ר, יםיִק ִת וָּ ַה  יׁשָ ָבר לוֹ  ׁש יֶ  ֲאׁשֶ קֹום־ַ�ל ֲחָזָקה ּכְ ךְ  ַהּמָ ֶמׁשֶ  נּוַכל ְולֹא, בַר  ְזַמן ּבְ
ם ְלַפּנֹותוֹ  ָ י". ִהְבִליַ� ִמׁשּ ר  ַאְרֵיה ַרּבִ יר: "ְוָאַמרִחּיּוְך ִנְסּתָ יַ�  הּסֶ נַ ֲא , ינִ וּ ׁש ְר ּתַ  ְוִאם, ֶזה ִאיׁש  ֲאִני ַמּכִ ּפִ  ְלַהׁשְ

ים ִלּבוֹ ־ַ�ל רבֵּ ּוְלַד  ָ�ָליו ְסּכִ ּיַ ֵבית ְדרוֹ ַח ־ֶאת ֹותנּ ַפ לְ  ׁשֶ ּבְ ָברֹות ׁשֶ ֵדי, ַהּקְ  ָטֳהָרה ַדרֲח  םׁשָ  ִלְבנֹות ּוְכלוּ ּת ׁשֶ  ּכְ
ים עוֹ נְ כְ ׁשַ לְ  הּסֶ נַ ֲא וַ , ָלֶהם ָראּויכָּ  יםִר ָט ְפ נִּ ַה  בֹודכְ לִ  ִקְרַבת ֹוֵררְלִהְתגּ  ְלַהְסּכִ ִדיַרת ָמקֹום ּבְ  ְמגּוִרים ּבְ

ָרֵכׁש  ּתֵ �בּורֹו  ׁשֲֶ יִמים". "ֶיְדֶכם־ַ�לּבַ ְעּתָ ָאנּו ְלִעְסַקת ַהֲחִליִפין  ּומּוָכִנים ַמְסּכִ ִהּצַ יבוּ ֵה ", ׁשֶ ים ׁשִ ּנִ  ַהְממ+
ה י, ֲאָתר־ַ�ל ֶאָחד־ּפֶ ְמָחהבְּ  ְלַדְרּכוֹ  ָיָצא ַאְרֵיה ְוַרּבִ ךְ . ֵלָבב־בּוְבטוּ  ׂשִ ָידוֹ  ָ�ָלה ּכָ ל ּבְ י ׁשֶ  ְלָהִקים ַאְרֵיה ַרּבִ
ִית ָרֵאל ּבַ ִיׂשְ ל בֹוָדםכְּ  ְוַאף, ּבְ ִתים ׁשֶ ים ַהּמֵ ב ְוַהַחּיִ ה ְוִנְמְצאוּ , נוֹ וּ ּק ִת לְ  ׁשָ ּמָ ָידוֹ  ֹותצְ ִמ  ֲחִבילֹות ּכַ �.          ּבְ

  
 
 

  

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

ַמִים ָוֶאְרֶאה ַמְראֹות ֱאלִֹקים ּבֹוֵרא ְקצֹות  ָ חּו ַהׁשּ ִנְפּתְ
יִתי ְלִהְתּב  ְרׁשֵ ה  ה ׁשֶ ּמֶ ְבֵרי ָהֶאֶרץ, ָוֶאְתּבֹוָנן ּבַ ֶפַתח ּדִ ֹוֵנן ּבְ

ל ְזָרָחּה ׁשֶ   ּתֹוָרה: ־ָקדֹוׁש, ַוֲהִעירֹוִתי ִמּמִ
�  

ַמִים ְוגֹו' ָ ּלּו ַהׁשּ ר - ַוְיכ  י ְוֶאְפׁשָ ֹנַ�ם ל"זַ  ָרְמזוּ  ֶזהָל  ּכִ  ּבְ
ַקיְּ  :םנָ ְלׁשוֹ  ְוֶזה, ֲאָמֵריֶהם  ,ֵמייְּ ַק  הָמ  ַ�ל יָיְדֵ�  אְוָל  ֵמיּדְ

אן־ַ�ד י ,ָנהוָּ ַהּכַ  .ּכָ ְבָרִאים ָהיוּ  ִאם ּכִ  ַהְבָחָנה ַמְבִחיִנים ַהּנִ
ְבָרִאים ּוְתׁשּוַקת ַהּקֶֹדׁש  תבַּ ִח  תַל ֲ� ַמ  רּום ְדעוּ ְויֵ  זוֹ   ַהּנִ
ה ְוִיְראוּ  בָר ֱ� נֶּ ַה  ֱ�ָלםנֶּ ַל  ּמָ ְקָוה םעֶֹצ  הּוא ּכַ מּות ַהּתִ  ְוִהְתַ�ּצְ

הּוא ֶזה ּדֹוֵמם ר ,ָהעֹוָלם ׁשֶ ם ֲאׁשֶ  יָהנֹותֵל  ְלִהְתָקֵרב ִמְתַ�ּצֵ
הק* ַהְמ  אֹורֵמ  ׁשּום ִרְפיֹון ָנַהג ְולֹא ּוֶ , ָהעֹוָלם ֹוֵבבּס ִמ  קֶל ֵח  ּבְ

אוּ  ה ָוחֶֹמר־ַקל ִיׂשְ ה ִמּזֶ ּמָ י ,ַלֲ�ׂשֹות ָהָאָדם ָצִריְך  ּכַ  ּבוֹ  ּכִ
ָלה ַהַהְבָחָנה תבֵּ ַר ְת נִ  ּכָ ם. ְוַהַהׂשְ י ,ָלַדַ�ת ְלךָ  ׁש יֶ  ּגַ  ִלְהיֹות ּכִ

ל ּכָ ְבָרִאים ׁשֶ ר לּכֹ  עֹוָלם ְמלֹאבִּ  ַהּנִ  ,ּבוֹ  ַהִחּיּוִני רּוַח  ֲאׁשֶ
י ל"זַ  ָאְמרוּ  ל ֵאין ּכִ ֶבת ֶנֶפׁש  ּכָ ֶ ְמקֹוָמּה  ִמְתַיׁשּ י ,ּבִ  ִאם ּכִ

יֶּ  ַצדְל  ה עֹוָלם אלֹ ְמ  הּוֶ ק* ּוְמ  ףְכָס נִּ ַל  נוֹ ׁשְ ׁשֶ  ִתְגַ�ל לֹא ַהּזֶ
ֶפׁש  ר־ֶאת ַהּנֶ ׂשָ בֹודוֹ ִמ  עֹוָלמוֹ  ה' ֵהִאיר ֶזה ּוְלַטַ�ם ,ַהּבָ  ּכְ

תֹוְך  ָהעֹוָלם ְוִנְמָצא ,עֹוָלם ָמֵלא ּוְכבֹודוֹ   ּבֹוְראוֹ  ּתֹוךְ  ּבְ
תֹוְך  ַהּבֹוֵרא ְואֹור ל ּבְ �ַמד ֶזהּובָ  ,עֹוָלמוֹ  בְוסֹוֵב  ָהעֹוָלם־ּכָָ 

ם ֶאְמָצעּות ָהעֹוָלם ְוִנְתַקּיֵ ׁשּוָקה ּבְ צּוי ַהּתְ    .ַלּמָ
ַמִים וּ ּל כ  יְ ַו  אֹוְמרוֹ  ְוהּוא ָ רּוׁש , ְצָבָאם־ְוָכל ָאֶרץְוָה  ַהׁשּ  ּפֵ

ֶרךְ ־ַ�ל וּ ּל כ* יְ וַ   ֶזה ּוְבֶאְמָצעּות ,ְלָתהּכָ ־ְוַגם ִנְכְסָפה אֹוְמרוֹ  ּדֶ
ְלָמה ִריָאה ָמהְוִנְתַקיְּ  ִנׁשְ הֹוִציא ְוַטַ�ם. ַהּבְ תּוב ׁשֶ  ַהּכָ

י ִלְרֹמז ,וּ ּל כ* יְ ַו  ֶזה ׁשֹוןְל בִּ  ָהִעְנָין ׁשּוָקה הּוא ּכִ דֹוָלה ּתְ �ד ּגְַ 
ִחיָנה ְוהּוא ,ַהּכֹל ֶאל ַהֵחֶלק לֹותּכְ  דֹוָלה ּבְ  ִחיָנהּבְ ִמ  ּגְ

ק ׁשּוָקה ַהֵחׁשֶ ָרַמז ְוהּוא, ְוַהּתְ אֹוְמרוֹ  דוִ ּדָ  ׁשֶ  ִנְכְסָפה ּבְ
יד ֶזה ֲהֵרי ְלָתהּכָ ־ְוַגם י ַמּגִ ִחיָנה ּכִ דֹוָלה ֶזה ּבְ  ִחיָנהבְּ ִמ  ּגְ

ָפֶניָה  ּלְ ִחיָנה ּוְבֶאְמָצעּות ,ׁשֶ  ָהעֹוָלם ּה ָת מוּ ּצְ ַ� ְת ִה וְ  זוֹ  ּבְ
 סֹוד ְוהּוא ,ֵבןְוָה  ָהעֹוָלִמים ַחי תוֹ יָא ִר ְק  סֹוד הּוא ְוֶזה. םיָּ ַק 

אֹור ֵני ּבְ ים ֶמֶלךְ  ּפְ   :ַחּיִ

  
  

בכ"ח במרחשון שנת ה'כ"ד, נפטר רבנו יונה החסיד 
למד מפי קרובו מגירונדי, בעל "שערי תשובה". 

ם מחותנו אבי הרמב"ן, שהיה בן אחות אביו, והיה ג
מה לאחר פטירת רבנו יונה, ־חתנו רבי שלמה. זמן

ילדה בתו כלת הרמב"ן בן, וכפי המנהג היה עליהם 
שם הרמב"ן בחייו כמנהג הקדום, אולם ־לקרותו על

שם הפסוק ־הוא ביקש שיקראוהו בשם יונה על
'וזרח השמש ובא השמש', וכדברי חז"ל שאין צדיק 

דבר מובא בתשובת נפטר עד שנברא צדיק כמותו. ה
רבי שמעון  - הרשב"ש, הוא רבי שלמה בן התשב"ץ 

ב"ר צמח דוראן, והוא מסיים שכך באמת היה, ויצא 
ממנו אדם חשוב, שהיה רב וגדול בישראל. רבנו יונה 
היה תחילה מהמתנגדים לספר "מורה נבוכים" של 

ההר ־הרמב"ם, בעקבות רבו רבי שלמה מן
ים את לומדיהם ממונטפלייר שבצרפת, ופעל להחר

ולבערם מן העולם. הרמב"ן ביקש להשקיט את 
המחלוקת ולא עלתה בידו, ולאחר הלשנה נתעבת 
שרפו כמרים בצרפת את ספרי הרמב"ם. רבי הלל 
'החסר', תלמידו של רבנו יונה, שנקרא כן כי היה 
חותם תמיד 'נאום הלל החסר', תלה במאורע זה את 

ד' לאלף שריפת הספרים הידועה בפאריס בשנת 
החמישי, כאשר כ"ד קרונות מלאים בספרי התלמוד 
ופירושי הראשונים הועלו באש, וכותב שהשריפה 
היתה ארבעים יום לאחר שריפת ספרי הרמב"ם 
והתערב האפר זה בזה, "וידעו כולם כי דין שמים 
היה וממרום שילחו אש על כי שלחו יד בספרי 

ו עצמ־הקודש". ומוסיף, כי רבנו יונה קיבל על
להשתטח על קבר הרמב"ם ולבקש את מחילתו, אך 
לא הניחוהו אנשי טוליטולא לעוזבם וביקשוהו 
לקבוע שם ישיבה, ובכל שמועה היה אומר 'כך אמר 
רבנו משה ואני מודה לדבריו'. ומסיים "ולפי שאיחר 

  נדרו, מת פתאום במיתה שאינה הוגנת לזוכרה". 
?  

ְבֵרי ִמ  ּדִ  יםַהּיָ

 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

  
מח"ַה  ַ�ל היָ ָה יב בִ ָח  ׂשְ ָרֵאל ּיִ ַסְנּדֶ ֵמֲא " ִיׂשְ ל רֶלּכְ ְבָרא ָאָדם ּכָ ּנִ ה ַ�ל ַוֲאִפּלוּ , ֶלםצֶ בְּ  ׁשֶ ִרּיָ ה ּבְ גֹון ְקַטּנָ ְרעֹוׁש  וֹ א ְזבּוב ּכְ  חֹוֵמל ָהָיה ּפַ

�ם. ּוְמַרֵחםַ א ּפַ �ל ֶאָחד ְיהּוִדי ֵאָליו ּבַָ ה, ֲחנּות ּבַ ּנָ ּמֶ ּמִ ְרָנָסתוֹ  ָהְיָתה ׁשֶ ר, ּפַ א ַאֵחר ְיהּוִדי ַ�ל וֹ ל ְוִסּפֵ ּבָ יגְלַה  ׁשֶ בּולוֹ ־ֶאת ּסִ  ּוָפַתח ּגְ
ל הּוא ֶזה ְיהּוִדי. "מּולוֹ  ִמְתָחָרה ֲחנּות ת ְמַחּלֵ ּבָ ַסחבַּ  ָחֵמץ ְואֹוֵכל ְרֶהְסָיהַפ בְּ  ׁשַ ר", ּפֶ ׁש  ַוֲאִני, "ָהִאיׁש  ִסּפֵ י ְמַבּקֵ לוֹ  ֵמָהַרּבִ ַקּלְ ּיְ  ׁשֶ

ְקָלָלה ֵדי, ִנְמֶרֶצת ּבִ י ָלֶרֶדת לּדֹ ְח יַּ ׁשֶ  ּכְ י ִנְבַ�ת". יִת ָס ְרנָ ּפַ ־ֶאת ְוִלְגזֹל ְלַחּיַ ל: "ְוָקָרא ָהַרּבִ לֹום סַח ? ְיהּוִדי ְלַקּלֵ אי יֲהֵר ! ְוׁשָ ַוּדַ  ֶטֶרם ּבְ
ל ַ�ל ֶזה ְיהּוִדי רָ�בַ  ים ּכָ לֹש0ִ ׁש  ׁשְ ֲהֵרי, תתוֹ ֵר כְּ ַה  ְוׁשֵ ּטּום ׁשֶ ֹטֶרת ּפִ אי ַהּקְ ַוּדַ ה לֹא ּבְ ֶמן ָסךְ  לֹא ְוַאף, ָ�ׂשָ ׁשֶ ָחה ּבְ ׁשְ ן־ְוִאם, ַהּמִ  הּוא ּכֵ

ה ֲ�ַדִין ָקׁשּור ַכּמָ ֶֹרׁש  ֶאל ִניִמים ּבְ ָרֵאל תַמ ׁשְ נִ  ּבוֹ  ְוֵיׁש  ָהֶ�ְליֹון ַהׁשּ ן־ְוִאם, ִיׂשְ ְרֶצה ֵאיךְ  ּכֵ  ֶאת ָ�ַזב לֹא ָהִאיׁש  אּוָלם"? לוֹ לְּ ַק ֲא ׁשֶ  ּתִ
ִית י, ֵריָקם ַהּבַ ְרכוֹ  ְוָהַרּבִ ִבְרכַּ  ּבֵ ׁש  ילִ בְּ , ְרָחָבהְוַה  ָחהָל ַהצְ  תּבְ ה־ִמן הוּ ֵר ָח ְת ִמ  ֶאת ַלֲהגֹות ְלַבּקֵ ִסּלָ ם ָהָיה ְוָכךְ . ַהּמְ  ֵחרַא  ְיהּוִדי ִעם ּגַ

ְכַנס ּנִ ָאְזנֵ  ַנְפׁשוֹ ־ַמר ֶאת ְלַתּנֹות ׁשֶ י יּבְ ר, ָהַרּבִ לֹוִני ַ�ל לוֹ  ְוִסּפֵ ּיוֹ  ּפְ יו דֵר ׁשֶ ׁש  הּוא ְוַאף, רֹותְצרוּ  תָצרוֹ  לוֹ  ּוֵמֵסב ְלַחּיָ ּקֵ ּנוּ  ּבִ ל ִמּמֶ  ְלַקּלֵ
ל ָהִאיׁש ־ֶאת ְתַנּכֵ י ָקם. לוֹ  ַהּמִ ׁשּותבְּ  ָהַרּבִ י, ְלךָ  עּדַ : "ְוָאַמר ִהְתַרּגְ י ִמּיֹום ּכִ י־ַ�ל ָ�ְמּדִ ְעּתִ י לֹא, ּדַ �ל ָקָטן ְזבּוב ֲאִפּלוּ  ָהַרְגּתִַ יר ׁשֶ , ַהּקִ

ה רֹוֶצה ְוֵכיַצד ַאֲ�ִניׁש  ַאּתָ ן ׁשֶ ָרֵאל ׁש ֶפ נֶ , ָאָדם־ּבֶ ׂשְ ְבָרא ָאָדם, ִמּיִ ּנִ ֶצֶלם ׁשֶ ן ֵמֲ�ׂשֹות יּלִ  ָחִליָלה? ּבְ ל ֹזאת ְוַתַחת, ּכֵ ּלֵ  יוָל ָ�  ֶאְתּפַ
ׁשּוב ּיָ ְתׁשּוָבה ׁשֶ   ". ּבִ

�  
ְעּתוֹ  ל ּדַ י ׁשֶ מּוֵאל ַרּבִ יֶר  ׁשְ יַבת רֹאׁש , םְנּבֹויְ ּבִ ַאְרצֹות ִמיר ְיׁשִ ִרית־ּבְ ר נֹוָחה ָהְיָתה לֹא, ַהּבְ ֲאׁשֶ ֵני ׁשֹוֵמַ�  ָהָיה ּכַ  יםִא ּטְ בַּ ְת ִמ  ָאָדם ּבְ

ִקְרָבתוֹ  ים יםנִּ כַ ּוְמ , ּבְ ֵאיָנם ֲאִפּלוּ  ֲאָנׁשִ ִרית ֵניבְּ  ׁשֶ ֵהמֹות' ּנּויכִּ בַּ , ּבְ מוֹ , ֱאלִֹקים ֶצֶלם ָלֶהם ֵיׁש  ֲהֵרי: "אֹוֵמר היָ ָה וְ , 'ּבְ ְרׁשוּ  ּכְ ּדָ  ל"ֲחזַ  ׁשֶ
ָאבֹות ְבָרא ָאָדם 'ָחִביב ּבְ ּנִ ֵכן ְוֵכיַצד, ֶלם'צֶ בְּ  ׁשֶ ֶהם ְלַזְלֵזל ִיּתָ ֵהמֹות ָלֶהם ִלְקרֹא ּבָ ר"? ּבְ ירוּ  ְוַכֲאׁשֶ כִּ  לוֹ  ִהְזּכִ ם ָמצּוי ֶזה ּנּויׁשֶ ִדְבֵרי ּגַ  ּבְ

ֵאר, ל"ֲחזַ  יר ּבֵ י, ְוִהְסּבִ יֶהם ָנהוָּ ַהכַּ  רִעּקַ  ּכִ ֵהם ְלַמֲ�ׂשֵ י ׁשֶ ַמֲ�ׂשֵ ֵהמֹות ּכְ ֶצֶלם ֵהם ֲהֵרי םָת מוּ ְצ ַ� בְּ  ֲאָבל, ּבְ ר. ֱאלִֹקים ּבְ �ם ְוִסּפֵַ  ֶאָחד ּפַ
י, יובָ ָר קֹ ּמְ ִמ  �ם ַמֲ�ִניק ָרָאהוּ  ּכִַ עּוט ְסכּום ֶאָחד ְלגֹוי ּפַ ָהָיה ּפָ ֵדי לוֹ  ָחֵסר ׁשֶ ִלים ּכְ ֵמי ְלַהׁשְ ת ּדְ ְרִטיס ְרִכיׁשַ אֹוטֹוּבּוס ְנִסיָ�ה ּכַ , ּבָ

ר ַמּה  ְוַכֲאׁשֶ ָפָניו ּתָ ךְ ־ַ�ל ּבְ יר ּכָ ל ָהִאּסּור ֶאת ְוִהְזּכִ ם לֹאוְ " ׁשֶ יב", ְתָחּנֵ י ֵהׁשִ מּוֵאל ַרּבִ יִתי לֹא: "ׁשְ ְכִר  ַ�ןַמ לְ  זֹאת ָ�ׂשִ א, יַהּנָ  ְלַמַ�ן ֶאּלָ
ּקּון ּדֹות ּתִ י ַהּמִ ּלִ   "...ׁשֶ

�  
ַלּבֹוְדָקא אבָ ַהּסָ  י, ִמּסְ ה היָ ָה , לִפיְנְק  ְצִבי ןָנָת  ַרּבִ ל ַיַחס ְמַגּלֶ ם ְוָכבֹוד ֶחֶסד ׁשֶ י ּגַ ֵני, יםִר כְ נָ  ְלַגּבֵ ָחִביב ִמּפְ ל ׁשֶ ְבָרא ָאָדם־ּכָ ּנִ ֶצֶלם ׁשֶ . ּבְ

�םַ ל ּפַ ְרחֹובֹות ִטּיֵ ֶחְבַרת אָק ְד וֹ בּ לַ ְס  ירִע ָה  ּבִ י ֲחָתנוֹ  ּבְ יַבת רֹאׁש  ְלָיִמים, רׁשֶ  ִזיקיְ ַא  קִיְצָח  ַרּבִ �ַבר, אָק ְד וֹ בּ לַ ְס  ְיׁשִָ ַא  ּוְכׁשֶ  ָהְרחֹובֹות דַח ּבְ
בִּ  י הָא ָר , ָהִעיר הצֵ ְק ׁשֶ ה ִמְסָ�ָדה ּכִ ָחה ֲחָדׁשָ ָהְיָתה ַלְמרֹות. קֹוםּמָ בַּ  ִנְפּתְ יםלַ  ְמיֶֹ�ֶדת ׁשֶ ֵאיָנם ֲאָנׁשִ ֵני ׁשֶ ִרית ִמּבְ יַ� , ּבְ ְמ  ֶאת ִהּבִ  וֹ תָח ׂשִ

ְפֵני ָ�ֶליָה  ִמיד: "ְוָאַמר, ֲחָתנוֹ  ּבִ ֵאין, ָרִכיםְד  יֵר בְ וֹ ְלע ּדֹוֵאג ָהִייִתי ּתָ אן ָלֶהם ׁשֶ ה, ְמנּוָחה קֹוםְמ  ִעירָה  הֵצ ְק בִּ  ּכָ  ֵהם ְיכֹוִלים ֵ�תכָּ  ְוִהּנֵ
ד   ". םבָּ לִ ־ֶאת ְוִלְסעֹד םנָ אוֹ ְמ צִ  ֶאת ַחתוְ ַר ְל , היָר ָהִע  םָא ּבוֹ  ִעם ִמּיָ

�  
י ַאֲהָבתוֹ  נֹוַדע בוֹ לּ לֶּ ִמ  דוִ ּדָ  ַרּבִ דֹוָלה ּבְ ל־ַ�ל ּוְבַרֲחָמנּותוֹ , ָאָדם־ְלָכל ַהּגְ רּוָאיו ּכָ ל ּבְ בָּ ַה  ׁשֶ ְבָרא ה"ּקָ ּנִ ֶצֶלם ׁשֶ �ל ַוֲאִפּלוּ , ֱאלִֹקים ּבְַ 

ֵהמֹות ה ְוַ�ל. ְוַחּיֹות ּבְ יֵקיַצ  ָהָיה זוֹ  ִמּדָ הּוא אֹוְמִרים יוּ ָה וְ , אֹותוֹ  ַמֲ�ִריִצים רוֹ ּדוֹ  ּדִ דֹורוֹ  ָיִחיד ׁשֶ ִמ  ּבְ ָרֵאל תבַ ֲה ַא  תּדַ ּבְ  ָהָיה ָרִגיל. ִיׂשְ
ֵנס וּ  ֶאל ְלִהּכָ �ת קַהׁשַּ ׁשְ ֵדי, ִרידַהיָּ  ּבִ קֹות ְלַהֲאִכיל ּכְ �  ְלַאַחר, ַהְיֵגִעים ְוַהֲחמֹוִרים ַהּסּוִסים ֶאת ּוְלַהׁשְֲ ּבַ �סּוִקים ָהיוּ  ֵליֶהםׁשֲֶ 

ִמְסָחָרם ְכחוּ  ּבְ ים יְלַבֲ�ֵל  חֹוָבָתם ֶאת ְוׁשָ �ם. ָהֲ�לּוִבים ַהַחּיִַ �ֶרב ָנַסע ּפֶַ ת ּבְ ּבָ ֶרךְ , דָח ֶא  ֶ�ְגלֹון ִעם ׁשַ ה־ַ�ל רֵת יָ  ִהְתָאְרָכה ְוַהּדֶ ּדָ . ַהּמִ
ֵדי, הָק זְ ָח בְּ  ּוִסיםּס בַּ  ָהֶ�ְגלֹון ִהְצִליף י אּוָלם, ְמרּוָצָתם־ֶאת ֵאּטוּ יָ  ְלַבל ְרָזםְלזָ  ּכְ ר ֵאיךְ : "ְוָאַמר ּבוֹ  ָנַזף דוִ ּדָ  ַרּבִ  סּוס ְלַהּכֹות ֶאְפׁשָ

ַאְכָזִרּיּות ֵארר ֵת יוֹ  מּוָטב? זוֹ כָּ  ּבְ ָ ל ְלִהׁשּ ת ּכָ ּבָ ַ ֶרךְ  םֵא ־ַ�ל ַהׁשּ ר, ַהּדֶ ַבַ�ל ַ� ִלְפגֹּ  ֵמֲאׁשֶ הּוא ַחי־ּבְ ִריּ  דָח ֶא  ׁשֶ ל ֹוָתיוִמּבְ בָּ ַה  ׁשֶ  ה"ּקָ
לּום. עֹוָלמוֹ בְּ  ַאַח  ְרצֹוְנךָ  ּכְ ּלְ נֹוֶתיךָ  ָיֶמיךָ  תאוְמלֹ  רׁשֶ ְפֵני ְלִדין ַהּסּוִסים ךָ עוּ בְּ ְת יִ , ּוׁשְ ית ּבִ ין־ּבֵ ל ּדִ ִהְצַלְפּתָ  ַ�ל ,ַמְעָלה ׁשֶ ֶהם ׁשֶ  ּבָ
  "? הָק זְ ָח בְּ 

�  
 יֹוֵסף יְלַרבִּ  ָהְיָתה ְיֵתָרה הִחבָּ 

ים  לׁשֶ  ּה בָּ ַר , זֹוֶנְנֶפְלד ַחּיִ
ַלִים  ָאָדם־ְלָכל, ְירּוׁשָ
ָרֵאל ׂשְ  תוּ חָפ לְ  ַוֲאִפּלוּ , ִמּיִ

בִּ   ַטרנָ  לֹא ֵמעֹוָלם. חּוִתיםְפ ׁשֶ
ִלּבוֹ  ֶמץ ּבְ  ֲאִפּלוּ  ְנָאהׂשִ  ׁשֶ

 �ֵ ָרֵאל יְלִרׁשְ  אֹוֵמר היָ ָה וְ , ִיׂשְ
רֹב �י ׁשֵֶ ָרֵאל ּפֹוׁשְ ינֹוקֹות ִיׂשְ  ּתִ

נִּ  בּ ׁשֶ לּות אְלָמלֵ ְוִא , ֵהם וּ ׁשְ  ַהּגָ
ָרה ַמן ּוִפְגֵ�י ַהּמָ  יוּ ָה , ַהּזְ
אי ַוּדַ ם םיבִ ׁשָ  ּבְ ּלָ  ְלֵחיק ּכ+
ם ְוצּור ָתםֱאמּונָ  . ַמֲחַצְבּתָ

ר ֲאׁשֶ  ְיהּוִדי ַ�ל לוֹ  נֹוַדע ָהָיה ּכַ
ע ְפּגַ ּנִ ר ׁשֶ ֲאׁשֶ , םׁשָ  הּוא ּבַ

�ָליו ֲ�גּוָמה ַנְפׁשוֹ  ָהְיָתהָ ,
ת ִנְרֵאית ָהְיָתה ְולֹא  ְצחֹוק־ּבַ
ָפָתיו־ַ�ל ל ׂשְ . ַהּיֹום אֹותוֹ  ּכָ

ר י ְמַסּפֵ ִסְפרוֹ  ילוֹ בְּ  הש0ֶ מֹ  ַרּבִ , ּבְ
י �ם ּכִַ  ,ֶאְצלוֹ  ַהּיֹוִמי רוֹ וּ ּק בִ בְּ  ּפַ

ָלה ְלּגְ יָחה ִהְתּגַ ִ  אֹודֹות ַהׂשּ
ן ֱאִליֶ�ֶזר ּנֹוַדע, ְיהּוָדה־ּבֶ  ׁשֶ
אֹוְיָבּה  ר ּכְ ל ַהּמַ ֲהדּות ׁשֶ  ַהּיַ

ַלִים ַהֲחֵרִדית ירּוׁשָ  ּבִ
ֵדר ּפֹוְרֵצי יֵמִראׁשֹונֵ וּ  , הבָּ ׁשֶ  ַהּגָ

א ִחיםַהּנֹוכְ  ְוַאַחד ּטֵ  ְוָאַמר ִהְתּבַ
ח" ָ�ָליו מוֹ  ִיּמַ ַמע". ׁשְ י ׁשָ  ַרּבִ
ים ָבִרים־ֶאת ַחּיִ  יְלַרבִּ  ְוָאַמר ַהּדְ
ה י ֵאין: "ֹמש0ֶ ְעּתִ  נֹוָחה ּדַ

ּטּוי ֶזה ִמּבִ  ָאָדם ַ�ל ּכָ
ָרֵאל ׂשְ ֲהֵרי, ִמּיִ בָּ ַה  ׁשֶ  ּואה ה"ּקָ

�לַ ָלל ָלנוּ  ְוֵאין ָהַרֲחִמים ּבַ  ּכְ
ג ָ ׂשּ ֶדל מ+ ע ַ�ל ַוֲאִפּלוּ , ַרֲחָמיו ִמּגֹ ֶזה ָרׁשָ ִלים ּכָ ְלּגְ ֲאִפּלוּ , ִלי ֵמןֲא ְוַה . ַרֲחָמיו ִמְתּגַ ִאיׁש  ִלי עַד וָּ יִ  ִאם ׁשֶ יַ�  ֶזה ׁשֶ  רַאַח , נוֹ וּ ּק ִת לְ  ִהּגִ

ָראּוי ְוֶנֱ�ַנׁש  ךְ כֵּ ּדַ זְ נִּ ׁשֶ  א ָהעֹוָלם ייֵּ ְלַח  ָיבֹוא ףְוַא , לוֹ  ּכָ ְהֶיה לֹא, ַהּבָ לּום ְוִכי. ּבוֹ  ָצָרה יֵ�ינִ  ּתִ ל ֵאין ּכְ ֶבן טֹוב ַצד ּכָ לּום? ְיהּוָדה־ּבְ  ֵאין ּכְ
ִהְנִהיג ֶזהבָּ  ְזכּות ַצד ׁשּום ּבוֹ  ּבּור ֶאת ׁשֶ בָּ ַה  ֲהֵרי? ַהּקֶֹדׁש  ׁשֹוןלְ בִּ  ַהּדִ ַח  ֵאינוֹ  ה"ּקָ ל רכַ ׂשְ  ְמַקּפֵ הבְּ ־ּכָ יָחה ַכרׂשְ  ַוֲאִפּלוּ , ִרּיָ , הָנָא  ׂשִ

ֵטָלה ֵאיָנּה  טֹוָבה ּוְזכּות ַאְלֵפי ֲאִפּלוּ  ּבְ י, רַסּפֵ לְ  ּומֹוִסיִפים". חֹובֹות ֲאָלִפים ּבְ י ּכִ ים ַרּבִ א ֶזהלָ  ָמָצא ַחּיִ ֲהֵרי, ַהּתֹוָרה־ִמן ַאְסַמְכּתָ  ִאם ׁשֶ
ִלי ֵמת עׁשָ ָר  ְיהּוִדי ִנים ּבְ ֵה  לֹא, ּבָ ּתוֹ  אּתְ טּוָרה ִאׁשְ ּבּום־ִמן ּפְ ֲאִפּלוּ ֵאפֹוא  ְוִנְמָצא, ַהֲחִליָצה־ּוִמן ַהּיִ ֶזה ְיהּוִדי ַ�ל ׁשֶ ּתֹוָרה ֶנֱאַמר ּכָ  ּבַ

מוֹ  ֶחהִיּמָ  ְולֹא" ָרֵאל ׁשְ ׂשְ ּמָ  ָ�ָליו לֹוַמר ֵאפֹוא נּוַכל ְוֵאיךְ ", ִמּיִ ּיִ מוֹ  ֶחהׁשֶ   ?ׁשְ

  

יִטיב־ִאם" ָלם טֹובְל  ַ&ְצמוֹ  ַמֲחִזיק ָהָאָדם ִאם -" ּתֵ ׁשְ א -" תֵא ׂשְ " ֲאַזי, ּומ  ְ  ִליֵדי ּבָ    טֹוב ְללֹא ַ&ְצמוֹ  ַיֲחִזיק ִאם -" ֵתיִטיב לֹא ְוִאם" ַאךְ . אּותִהְתַנׂשּ
ִהיא תַ&ְצבוּ ְל  ָיבֹוא -" ֹרֵבץ אתּטָ ַח  ַתחּפֶ ַל " ֲאַזי ֶרךְ . אתּטָ ְלַח  ַתחּפֶ  ׁשֶ כֹוָנה ְוַהּדֶ ְהֶיה ָנדוָ  ָנע" ִהיא ַהּנְ ע ֶדֶרךְ ּבְ " ֶרץָא ָב  ּתִ ּצָ ִביל ַהְממ  ָהב ּוׁשְ  (רבי שלום יוסף מסאדיגורא). ַהּזָ

  
י יֵר  יקנִ ְל וֹ בּ ּוַ ִמ  ַהּכֵֹהן עֹוןְמ ׁשִ  ַרּבִ ּקִ ַלִיםי ִמּיַ  נֹוַדע, ְירּוׁשָ

ְלׁשֹונוֹ  ה ּבִ ְ ַה  יוָת בוֹ וּ ׁש ְת ִב וּ  ַהַחּדָ  ָ&ַסק ְלַפְרָנָסתוֹ . תנוֹ נוּ ׁשּ
ִמְסָחר ְסָפִרים ּבְ יִקים ּבִ ת ּוַפַ&ם, ַ&ּתִ ָפָרׁשַ יתֵר ּבְ  ּבְ , אׁשִ

י ןְלִצּיוֹ  ָהִראׁשֹון ְלֵבית הָל ָ&   לוֹ  ְוֶהֱ&ִניק ֵמִאיר ַיֲ&ֹקב ַרּבִ
ִדְבֵרי ָהַרב ּמוֹ ִע  ִנְכַנס. ָנִדיר רֶפ ֵס  ַתח וֹ רּבְ ַד ּוְב , ִחּדּוד ּבְ  ּפָ

ּמַ  יתֵר ּבְ  ׁש ח  י לוֹ  ְוֶהְרָאה אׁשִ אן" ֶנֱאַמר ַהְפָטָרהּבַ  ּכִ  ּכָ
ִמים ים ְמַסּיְ ָפַרּדִ ים מֹוִסיִפים ַהּסְ ַנּזִ ּכְ  םַ&  ְוהּוא, ְוָהַאׁשְ

סּוי זּוזּבָ  ה רֹוֶאה: "ְוָאַמר", ְוׁשָ ים ַאּתָ ָפַרּדִ ִמים, ַהּסְ  ְמַסּיְ
אן ים,  - , ְוהּוא ּכָ ַנּזִ ּכְ סּוי זּוזּבָ  םַ& ָהַאׁשְ  יַרּבִ  הַנֲ&נָ "... ְוׁשָ

ְמעֹון אן: "ְלֵהֶפְך, ְוָאַמר ׁשִ ִמים ּכָ ים ְמַסּיְ ָפַרּדִ , ַהּסְ
ים אֹוְמִרים ֲ&ֵליֶהם  ַנּזִ ּכְ סּוי זּוזּבָ  םַ& ּוא ְוהְוָהַאׁשְ   "...ְוׁשָ

  

  

  

  
סּוק ַ&ל ְצִמיַח  רְרּדַ ְוַד  ְוקֹוץ" ַהּפָ ִ ַר  ְמָפֵרׁש " ְך ָל  ּתַ  י"ׁשּ

ּקּון ְיֵדי־ַ&ל ֶנֱאָכִלין ְוֵהן, תוֹ יּ ִב ּכָ ַ& ְו  סְנּדָ ִק "  קֹורְמ ". ּתִ
ָבִרים ִמְדַר  ַהּדְ  סָר נְ ִק  ֶזה קֹוץ" ֶנֱאַמר םְוׁשָ , הּבָ ַר  ׁש ּבְ

ר ְוהּוא", תוֹ יּ ִב ּכָ ַ&  ֵאּלוּ  רְרּדַ ּדַ  ְזּכָ ַמּסֶ  ַהּמ   םיִ ַא ְל ּכִ  תֶכ ּבְ
ְנָר " ּכָ  םיִ ַא ְל ּכִ  סְוַהּקִ יּהַ ַמ  ְך וּ רָ& ֶה  ְוַאף", ֶרםּבַ  סָר נְ ִק  ּגִ
 ַמחֶצ  ִעם ַהּיֹום ְמזֶֹהה סָר נְ ּקִ ַה . סְנּדָ ִק  קֹוםְמ ּבִ 

ְרּדַ ְוַה , ָהַאְרִטיׁשֹוק ל ַ&ּכּוִבית ִנְקָרא רּדַ ְלּגַ  ְוִנְקָרא, ַהּגַ
ן ם־ַ&ל ּכֵ הּוא ׁשֵ ל ׁשֶ ְלּגֵ רּוַח  ִמְתּגַ , ָ&יוָר זְ  ֶאת יץִפ ּוֵמ  ּבָ

ְעָיה ֶנֱאַמר ְוֵכן יׁשַ ֹמץ ָהִרים" ּבִ ל ־ִלְפֵני ּכְ רּוַח ּוְכַגְלּגַ
ים", ִלְפֵני סּוָפה ַקׁש " ּוִבְתִהּלִ ל ּכְ ְלּגַ יֵתמֹו ַכּגַ ׁשִ

ְנּדָ ". רּוַח ־ִלְפֵני , ֵ&ץ קֹוַרת הּוא ל"ֲחזַ  ׁשֹוןְל ּבִ  סַהּק 
הּמִ ֵמַה  ּוְמקֹורוֹ  ּדֹורֹות. סטוֹ נְ קוּ  יתנִ ָו יְּ ַה  ּלָ  ָהַאֲחרֹוִנים ּבַ

ָמעּות ָחְדָרה ה ַמׁשְ הּמִ ַל  ֲחָדׁשָ ְנּדָ  ּלָ ל סק   ָאָדם, מּוָבן ׁשֶ
דוֹ  רְלַנַ&  ּוְבִיחּוד, ֵלץ ּיָ רוּ  ְוֵיׁש , לּכֹ ּבַ  ׁשֶ ׁשְ ּקָ ם זֹאת ׁשֶ  ְלׁשֵ

ִין ר ןְנִדיטוֹ וֹ ק ַהּיַ ְזּכָ ָמָרא ַהּמ  ּגְ ָהָיה, ּבַ ַבׁש  ָ&ׂשּוי ׁשֶ  ִמּדְ
ִלים ֹוֵתהוּ , ּוִפְלּפֵ א ְוַהׁשּ י ִליֵדי ּבָ   ...ׁשּוָבהְמ  ַמֲ&ׂשֵ

  

  
� ֹובִק ְרא ֱאלֹ ַוּיַ י־ט� ֹור ּכִ   )  א, ד( ים ֶאת־ָהא�

א ַטֲ&ֵמי ְרּגָ ִזים ְתִביר ּדַ ּכַ , ל"ֲחזַ  ְלִדְבֵרי ְמַרּמְ רׁשֶ  ֲאׁשֶ
ּבָ ַה  ָרָאה י ָהאֹור־ֶאת ה"ּקָ ׁשוּ  ָרָצה לֹא, טֹוב ּכִ ּמְ ּתַ ׁשְ ּיִ  ׁשֶ

ִעים ּבוֹ  ָנזוֹ  ְוָלֵכן ָהְרׁשָ יִקיםּצַ ַל  ּגְ ַהיְ , ָלבֹוא ָ&ִתידֶל  ּדִ  נוּ ּדְ
ַבר ָ ׁשּ ה ֶאת ׁשֶ ְרּגָ בֹוָהה ַהּדַ ל ַהּגְ  ַ&םְוַט . ָהאֹור־ׁשֶ

י בֹותּתֵ ּבַ  אּתָ ְח נַ ְת ֶא ָה  ז טֹוב־ּכִ ְבֵרי ַ&ל ְמַרּמֵ  ל"ֲחזַ  ּדִ
י ְדָרׁש ּמִ ּבַ  ֶות ֶזה טֹוב ּכִ ָאז, ַהּמָ א ׁשֶ  ִליֵדי ָהָאָדם ּבָ

א ר ָלבֹוא ָ&ִתידּוֶל , ֶאְתַנְחּתָ ֲאׁשֶ ֶזה,  אֹור ִיְזַרח ּכַ
ֵני ֲאִריכוּ יַ    מראה יעקב)( .ָהֲאָדָמה־ַ&ל ָיִמים ָהָאָדם ּבְ

�  
ךְ  �ְנָך� ֵתֵל ֹחֽ   )  ג, יד( ַ#ל־ּגְ

ַטֲ&ֵמי י, ןָקטֹ  ףָזֵק  ּבְ ה ּכִ ְתִחּלָ ָחׁש  ָהָיה ּבִ  הֹוֵלְך  ַהּנָ
קֹוָמה ָהָיה ְזקּוָפה ּבְ ל־ַ&ל ֶמֶלְך  ׁשֶ ֵהָמה ּכָ , היָּ ְוַח  ּבְ
ָח  ּוְלַאַחר ַהְינוּ , קֹוָמתוֹ  הנָ ּטְ ַק ְת נִ ְו  יוַרְגָל  צוּ ְצ ְק נִ  אָט ׁשֶ  ּדְ

ה ּוְלַבּסֹוף ףָזֵק  ָהָיה הִחּלָ ְת ּבִ    תפוחי חיים)(. ָקָטן ַנֲ&ׂשֶ
�  

ים ָהֵהם$  �ִמ ּיָ ּו ָבָאֶרץ& ּבַ �ים ָהי ִפִל)   )  ו, ד( ַהּנְ

ַטֲ&ֵמי ִים ּבְ ְרׁשַ י, לגֹּ ֶס  ַזְרָקא ּגֵ בוּ  לֹא רּדוֹ  אֹותוֹ  ּכִ  ׁשָ
ְתׁשּוָבה א ּבִ ְר  ֶאּלָ ר־ֶאת ׁשוּ ּגֵ  ֶאת ֵמֲ&ֵליֶהם ְוָזְרקוּ  ַהּיֹש.ֶ

ם תּלַ ְסג   ֵ ַר  ַהׁשּ ַתן ְך ִיְתּבָ ּנָ ׁשּוָבה ְך ֶר ּדֶ  ֶאת ָאָדםָל  ׁשֶ , ַהּתְ
ָראוּ  ַוֲאִפּלוּ  ֶאְבדוּ  ׁשֶ ּנֶ ֵני ׁשֶ ָחְטאוּ  ׁש נוֹ ֱא  ּדֹור ּבְ  לֹא, ׁשֶ

מוּ  םִל ־לֶא  ׂשָ  ֶאת ְלֵהיִטיב מּוָסר ָלְקחוּ  ְולֹא ּבָ
יֶהם ָ& ְו . ַמֲ&ׂשֵ ר  בֹותּתֵ ּבַ  ְזָלאְוַא  ַקְדָמא ִמיםַהּטְ ֲאׁשֶ*

ֱאלִֹהים.  ֵנ/י ָהֽ אּו ּבְ ימוּ  ִזיםּמְ ַר ְמ  ָיֹב0 ִהְקּדִ ֶדֶרְך  ְוָהְלכוּ  ׁשֶ  ּבְ
םֵמָ&  ֶלַקח ָלְמדוּ  ְולֹא ׁש נוֹ ֱא  ִמּדֹור ִאיםּטָ ַח ַה   ְנׁשָ

ַה  ּבָ ׁשֶ ם ֵמי ֶאת ֲ&ֵליֶהם ֵהִציף ה"ּקָ   ספר הטעמים)( .ַהּיָ
�  
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