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י י ָכְבָדה ְמֹאד־ַזֲ�ַקת ְסֹדם ַוֲ�ֹמָרה ּכִ אָתם ּכִ ה ְוַחּטָ   ) יח, כ( ָרּבָ

ַאַחת ִהּלֹות ּבְ ָרֵאל ִמּקְ ה יוּ ָה , ַהּנֹוָדעֹות ִיׂשְ ּמָ ּלֹא הֹוָרָאה מֹוֵרי ּכַ  יֵדיבִּ  ִהְתַמּנוּ  ׁשֶ
ְרְנֵסי בוּ  ,ָהִעיר ּפַ ין־ַ�ל ְוָיׁשְ ֵדי ִמּדִ ָרֵאל הֹוָרָאה ְלהֹורֹות ּכְ ִיׂשְ ָבר ָהָיה. ּבְ  ַהּדָ

ֵ�יֵני יםינִ נִ צְ לִ  ְרְנֵסי ּבְ ה ּפַ ִהּלָ ְקׁשוּ  ַהּקְ ּבִ ּבּור־ַ�ל רֵר ּתָ ׂשְ ִה לְ  ׁשֶ אוּ  לוּ ְוַהלָּ , ַהּצִ  ֶאל ּבָ
ָפָניו נוּ ְוִהְתלֹונְ  ִמּגּור" ֱאֶמת יֵר ְמ ִא "ָה  ַ�ר. ֲ�ֵליֶהם ּבְ ֶהם ּגָ י ּבָ  ֵמעֹוִדי: "ְוָאַמר ָהַרּבִ

י ַמְהּתִ סּוק־ַ�ל ּתָ י ַוֲ�ֹמָרה ְסדֹם 'ַזֲ�ַקת ַהּפָ ה־ּכִ אָתם ָרּבָ י ְוַחּטָ , ְמֹאד' ָכְבָדה ּכִ
ָ�ָקה ןִעְניַ  ָמה א? םאָת ּטָ ַח ־לֶא  ַהּזְ ַהזְּ  ֶאּלָ ם, ֵמַהֵחְטא ֵחֶלק ָהְיָתה ָ�ָקהׁשֶ ַדְרּכָ  ּכְ
ל ִבים־ׁשֶ ּנָ כַּ  ּגַ רׁשֶ ֵנָבה קֹוםְמ בִּ  ְמהּוָמה ִמְתחֹוֶלֶלת ֲאׁשֶ  ַיַחד ֵהם ַאף צֹוֲ�ִקים, ַהּגְ
ם־ִעם ּלָ י ָנֲהגוּ  ְוָכךְ ! ב'נָּ ַהגַּ ־ֶאת ְפסוּ 'ּתִ  ּכ/ ָהיוּ  ְסדֹום ַאְנׁשֵ יִעים ׁשֶ  ְוצֹוֲ�ִקים ַמְרׁשִ
ְמ  סָחָמ  ם ְוַאף. קֶד צֶ וָ  ֱאֶמת יׁשֵ ְק בַ ּכִ ַא  ִמְתַנֲהִגים ַאּתֶ יּכְ  קֹוםְמ בִּ  ןכֵּ ׁשֶ , ְסדֹום ְנׁשֵ
ּגֹוְמִלים הֹוָרָאה מֹוֵרי ְלאֹוָתם ַ� ְלַסיֵּ  ֵני ִעם ֶחֶסד ׁשֶ םבְּ  ָהִעיר ּבְ ֶהם ְוִלְתֹמךְ , ִחּנָ  ּבָ
ֵדי ּיּוְכלוּ  ּכְ יךְ  ׁשֶ ֲ�בֹוַדת ְלַהְמׁשִ ֶדׁש  ּבַ ַחת, ַהּקֹ ם תזֹא ּתַ "... ֲ�ֵליֶהם ִמְתלֹוְנִנים ַאּתֶ

�  

ם ,דָֹני־ֲא  ,ַוּיֹאַמר ֲהרֹג־ֲהגֹוי ּגַ יק ּתַ   ) כ, ד( ַצּדִ

ְלדּותוֹ  ט  ִמּיַ ּלֵ יִהְתּבַ יְלָנא ט"יִר בָּ  ַיֲ�ֹקב ַרּבִ בֶ  יֹותוֹ ְה בִ , וּ תינוּ נִ ׁשְ וּ  תיפוּ ִר ֲח בַּ  ִמּוִ  ןּכְ
ָבר, ָחֵמׁש  ִקי ָהָיה ּכְ ׁש  ּבָ ּמָ ח/  ראֶמ ּיֹ 'וַ  ֹוָרהּת בַּ  ִצינוּ ָמ  ֵהיָכן: "דָח ֶא  לוֹ ָא ׁשְ  ַ�םּפַ . ּבַ

א, זֹאת ָאַמר ה' ְולֹא, ה' ֶלד ִהְרֵהר"? ָוָדם רׂשָ בָּ  ָאָדם ֶאּלָ ִחּיּוךְ  ְוָ�ָנה ְמַ�ט ַהּיֶ : ּבְ
ה ֹוָרהּת בַּ  ִנְמָצא ֶזה רבָ ּדָ " ּמָ ָ�ִמים ּכַ ת ןֶה בָּ ת ׁשֶ נוֹ וֹ אׁש ִר ָה ם ֵמ יִ ּתַ ׁשְ וּ , ּפְ ָפָרׁשַ  ּבְ
ֱאַמר. אָר יֵּ וַ  ּנֶ ם ַהּגֹוי, דָֹני־ֲא , ר'ַוּיֹאַמ  ׁשֶ יק ּגַ ֲהרֹג' ַצּדִ ֲאִביֶמֶלךְ  ָנהוָּ ְוַהכַּ , ּתַ  ָאַמר ׁשֶ
נָ , 'י ֲאדִֹני ַאְבָרָהםֵק ֱאלֹ  ה' ,ַוּיֹאַמר' ְוֵכן, ה'לַ  ּוָ   "...ה'ר לַ ַמ ָא  יֶ�ֶזרֱאלִ ׁשֶ ה ְוַהּכַ

�  

ַבע ְבֵאר ׁשָ ל ּבִ ע ֵאׁשֶ ּטַ    )כא, לג( ַוּיִ

י יַ� , ברוֹ בָּ זְּ ִמ  ָחִריף יֹוֵסף ַרּבִ ַ�ם ִהּגִ ַ ַה  ֶאת רּקֵ ְלבַ  ּפַ לֹום' ר'ׂשּ ְלז ׁשָ ְפֵרָדתֹו ִמּבֶ . ּבִ
י ָיָצא ׁש  ַח ֵר וֹ ְוָהא, ְלֵביתוֹ  חּוץ ֹותוֹ ְלַלוּ  ָהַרּבִ ּקֵ ּנוּ  ּבִ ּלֹא ִמּמֶ י יֹוֵתר ִיְטַרח ׁשֶ . ִמּדַ
י הנָ ַנֲ�  ִה  ֲהֵרי: "ְוָאַמר ָהַרּבִ ִמְדַרׁש ּתְ ְרׁשּו ּבְ ים, 'ֲחַז"ל ּדָ לּלִ  נֹוָטִריקֹון -' ֵאׁשֶ
הׁשְ  ִכיָלהֲא  ָהָיה, ָוָיהְל  ִתּיָ ֶקה ַמֲאִכילֹו, ְלֵבית אֹוְרִחים ַמְכִניס ׁשֶ  הוֶּ לַ ְמ וּ , ּוַמׁשְ

ם,  אֹוָתם ַדְרכֵ  ָהַלךְ  ָאִבינוּ  קִיְצָח  ְוַאףְלַדְרּכָ רֹב, ָאִבינוּ  ַיֲ�ֹקב אּוָלם. ָאִביו יּבְ  ׁשֶ
יָגה לֹא, לּקֵ ַהּמַ  ַרק ָידוֹ ּובְ  ָנדוָ  ָנע ָהָיה ָיָמיו ִ  אֹוְרִחים ַהְכָנַסת םְלַקיֵּ  ָידוֹ  ִהׂשּ

ה ֲאִכיָלהבַּ  ִתּיָ ַחר ְוָלֵכן, ּוׁשְ ְצָוה־ֶאת ְלָפחֹות לוֹ  ּבָ ית ַהּמִ ִליׁשִ ְ . ְלָוָיהת וַ צְ ִמ , ַהׁשּ
ֱאַמר ְוֶזהוּ  ּנֶ י ׁשֶ ַחר ַיֲ�ֹקב־'ּכִ   "...ְלָוָיה אֹוִתּיֹות ָיּה ־לוֹ , ָיּה' לוֹ  ּבָ

�  

ַ�ר ֵנְלָכה ַ�ד ֲחֶוה ְוָנׁשּוָבה ֲאֵליֶכם־ַוֲאִני ְוַהּנַ ּתַ   ) כב, ה( ּכֹה ְוִנׁשְ

ַ ַה  לֹום' ר'ׂשּ ְלז ׁשָ ׁש , ִמּבֶ ַ�ם ִנְפּגַ ָ  ֶאָחד ִצילָא  ִעם ּפַ לּוָכה יֵר ִמׂשּ ְמרֹות, ַהּמְ ּלַ  ׁשֶ
ַד  ִהְתַ�ְנֵין ָנְכִרי ֱהיֹותוֹ  ָרֵאל תּבְ יר ִיׂשְ ", ִלי ָנא רמֹ ֱא . "יוָת וֹ רוֹ ק־ֶאת ְמַ�ט ְוִהּכִ

ָנה י ֶאל ּפָ ַאל ָהַרּבִ תֹוַרְתֶכם, "ְוׁשָ ר ּבְ ּפָ ָצא ָאִבינוּ  ַאְבָרָהם ַ�ל ְמס/ ּיָ  ־ֶאת ַלֲ�ֹקד ׁשֶ
ָנה םׁשָ  ֶנֱאַמר אּוָלם, נוֹ ק בְּ ִיְצָח  ּפָ ׁשֶ בוּ  ְנָ�ָריו־לֶא  ּכְ  ַהֲחמֹור־ִעם ּפֹה ָלֶכם־'ׁשְ
ַ�ר ַוֲאִני ֲחֶוהְונִ  ּכֹה־ַ�ד ֵנְלָכה ְוַהּנַ ּתַ ׁש  ְוִאם. ֲאֵליֶכם' ְוָנׁשּוָבה ׁשְ ּמֵ ּתַ  ַאְבָרָהם ִהׁשְ

רֹאׁש  ֲהֵרי, ֲאֵליֶכם' 'ְוָנׁשּוָבה יםבִּ ַר  ׁשֹוןלְ בִּ  ּמֵ ֵאינוֹ  ַאְבָרָהם ָיַדע ׁשֶ  הֹוֵלךְ  ׁשֶ
ֹחט ל ֵאפֹוא ּוָמה, ִיְצָחק־ֶאת ִלׁשְ יט"? ַנְפׁשוֹ  תְמִסירוּ  ּכָ י ּבוֹ  ִהּבִ י הָא ָר וְ , ָהַרּבִ  ּכִ

ר ַ יב ַהׂשּ יב, ָהֲ�ָנָוה־ִמן ְוָרחֹוק ַ�ְצמוֹ ־ֶאת ְמֹאד ַמֲחׁשִ ד ְוֵהׁשִ ם ֲהֵרי: "ִמּיָ ְרּכָ ל ּדַ  ׁשֶ
ֵהם, ִריםְוׂשָ  ְמָלִכים ִרים ׁשֶ ְמקֹום  'ָאנּו' ְואֹוְמִרים יםבִּ ַר  ׁשֹוןלְ בִּ  ַ�ְצָמם־ַ�ל ְמַדּבְ ּבִ
ׁש  ּוְלִפיָכךְ , ָהעֹוָלם־לכָּ ־לַ�  ךְ לֶ ֶמ וּ  םַלֲאָר  ָאב ָהָיה ַאְבָרָהם ַוֲהֵרי'ֲאִני',  ּמֵ ּתַ  ִהׁשְ

וָּ  ַלְמרֹות, 'ְוָנׁשּוָבה' ׁשֹוןלְ בִּ  ּכַ א ָהְיָתה לֹא ָנתוֹ ׁשֶ   "...ַ�ְצמוֹ ־ַ�ל ֶאּלָ

  
ָרא ֵאָליו  ֵאלֵֹני ַמְמֵרא ה' ַוּיֵ , ל"ֲחזַ  ָאְמרוּ  - )יח, א(ּבְ

ַה  בָּ ׁשֶ א ה"ּקָ ּיֹום ַאְבָרָהם ֶאת רּקֵ ְלבַ  ּבָ י ּבַ ִליׁשִ ְ ַהׁשּ
ַבת, ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר . וֹ תיָל ִמ ְל  ּתֵ ה א"ֵר ְמ ַמ  ׁשֶ ִגיַמְטִרּיָ ּבְ
ִאים תָהִאיָלנוֹ  ֵהם ַמְמֵרא ּוְבֵאלֹוֵני, א"ּפָ ַר  ַהְמַרּפְ

ַה  בָּ ׁשֶ ִאיָלנֹות ְלַאְבָרָהם הִנְרָא  ה"ּקָ ִחים ּבְ ּבָ ְמׁש/
ַגן ּבְ ֵדי ֵ�ֶדן־ׁשֶ א ּכְ  )שפת אמת(. אֹותוֹ  ְלַרּפֵ

�  

י - )שם( ֵאלֵֹניּבְ  יָ יְ ָליו ֵא  בֹות ָראׁשֵ ה ַהּתֵ ִגיַמְטִרּיָ ּבְ
ה, ׁשֶ 'ג ֹוםי נֹוָטִריקֹון ג"י ּלָ 'ג יֹוםבְּ  ְלָפָניו ִהְתּגַ
ִדְבֵרי, תוֹ יָל ִמ ְל   )רמת שמואל("ל. זַ ֲח  ּכְ

�  

ָקר ָרץ ַאְבָרָהם־ְוֶאל בֹות -  )יח, ז( ַהּבָ ָרץ ַהּתֵ
יְגבֵ ִר  תֹוךְ ּבְ  ָדםָא  ּיּוןִצ  ָאהָר  נֹוָטִריקֹון ַאְבָרָהם

ָלהַה  ָ�ַרתְמ  ְכּפֵ ִדְבֵרי, ּמַ  )כסף צרוף(. ל"ֲחזַ  ּכְ
�  

נֹוָטִריקֹון ה"ָפ ָא  -  )(יט, ג ּוַמּצֹות ָאָפה ַוּיֹאֵכלוּ 
ִדְבֵרי, ָיהָה  'א ַסחּפֶ  ִ ַר  ּכְ אוּ  י"ׁשּ ּבָ יֹום ֵאָליו ׁשֶ ּבְ

ַסח ִראׁשֹון ל־ּפֶ בֹות ְוַאף, ׁשֶ ֵהן לוּ אֵכ ּיֹ וַ  ָאָפה ַהּתֵ
ה ִגיַמְטִרּיָ ֶפַסח ּבְ אוּ  ּבְ  )דברי עמוס(. ּבָ

�  

ָך  ּתֶ ָרה ִאׁשְ ה ׂשָ ַמּסֶ  - )יח, ט(ַאּיֵ ָאְמרוּ  יֹוָמא תכֶ ּבְ
יׁשֶ , ל"ֲחזַ  ן ֱאִליֶ�ֶזר ַרּבִ ב םַחְרסֹ ־ּבֶ ֶאת ְמַחּיֵ

יִרים לִה , ָהֲ�ׁשִ ב ּלֵ ים ְמַחּיֵ יק ְויֹוֵסף, ֲ�ִנּיִ ּדִ ַהּצַ
ֵתַבת ְרמּוִזים םּתָ ׁשְ לָ ׁשְ וּ . ֹתַאר־יֵפ יְ  בַחיֵּ ְמ  ה"ַאיֵּ  ּבְ

ִהיא לִה  ,ֹוֵסףי, ִליֶ�ֶזרֱא  נֹוָטִריקֹון ׁשֶ ת. ּלֵ לֹש4ֶ ּוִבׁשְ
ְסיֹונֹות ָרה ָ�ְמָדה ַהּנִ ָ�ְמָדה, ְגבּוָרהבִּ  ׂשָ ִנְס  ׁשֶ יֹוןּבְ

ָהָיה ָהעִֹני ׁשֶ ָאֶרץ ָרָ�ב ּכְ ר יֹוןּוְבִנְס , ּבָ ל ָהֹעש-ֶ ׁשֶ
ְרעֹה נֹותַמּתְ  ִנְס  ְוַגם, ַוֲאִביֶמֶלךְ  ּפַ ְוָלֵכן, ַהּיִֹפי יֹוןּבְ

ֲאלוּ  ְלָאִכים ׁשָ ָרהׂשָ  ה"ַאיֵּ  ַאְבָרָהם־ֶאת ַהּמַ
ךָ  ּתֶ ֵדי, ִאׁשְ בָ  ּכְ  )בריתי יעקב(. ּה לָ ְע בַּ ־ַ�ל ּה ְלַחּבְ

�  

א ְוֶאְרֶאה־ֵאֲרָדה ֵרׁש  - )יח, כא( ּנָ ִ ַר  ּפֵ ד, י"ׁשּ ִלּמֵ
ִנים ּיָ ּלֹא ַלּדַ יֵני ִיְפְסקוּ  ׁשֶ א ְנָפׁשֹות ּדִ הּבִ  ֶאּלָ , ְרִאּיָ

ִניםּדָ  ִניםיָּ ּדַ ַה  יןֵא  נֹוָטִריקֹון אנָּ ־הָד ֲר ֵא  ,ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר 
אֶא , ָפׁשֹותנְ  יֵניּדִ  הְר  ֲחֵריַא  ּלָ  )מגדנות( .ִאּיָ

�  

ַמל ּגָ ֶלד ַוּיִ ל ַהּיֶ ְגּדַ ֵרׁש  - )כא, ח( ַוּיִ ִ ַר  ּפֵ ְלסֹוף, י"ׁשּ
י ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר . ֹחֶדׁש  ד"כ ָראׁשֵ בֹות ּבְ ליִּ ַו  ַהּתֵ ְגּדַ
ֶלדַה  ַ�שׂ וַ  לַמ גָּ יִּ ַו  ּיֶ ֵהן, ְבָרָהםַא  ּיַ ה ׁשֶ ִגיַמְטִרּיָ ּבְ
ָאז חֶֹדׁש  ד"כלְ  זּמֵ ְלַר , ד"כ  )שם(. לְגַמ נִ  ׁשֶ

�  

ֲחֹבש- ֶאת ּבֶֹקר ַוּיַ ם ַאְבָרָהם ּבַ ּכֵ ׁשְ -  )כב, ג( ֲחֹמרוֹ ־ַוּיַ
ה ִגיַמְטִרּיָ אן ָלַמְדנוּ  ּבְ ַד  ִמּכָ ְמַקְלֶקֶלת ָהַאֲהָבה יּכְ

ּוָרה־ֶאת ִפי, ַהׁשּ ֵרׁש  ּכְ ּפֵ ִ ַר  ׁשֶ  )שם(. י"ׁשּ
�  

ְרא ֶאת קֹום ֵמָרחֹק־ַוּיַ ֵרׁש  - )כב, ד( ַהּמָ ִ ַר  ּפֵ , י"ׁשּ
ָרָאה ֵתַבת ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר . רָה ַ�ל־ָה  ָקׁשּור ָ�ָנן ׁשֶ ּבְ
קֹום ִהיא ַהּמָ ה ׁשֶ ִגיַמְטִרּיָ  )שם(. ָ�ָנןּבֶ  ֶזהוּ  ּבְ

  זתשע"פרשת וירא, י"ח במרחשון     
.  
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ֵלא ֵמ  ָבר ה'ֲהִיּפָ   ַלּמֹוֵ�ד ָאׁשּוב ֵאֶליָך  ?ּדָ

ת הּוִדים ְקִהּלַ ֵתיָמן ַהּיְ ין היָק ִת וָּ ַה  ִהיא, ּבְ ָרֵאל תוֹ ְקִהלּ  ּבֵ עוּ  יָה ׁשֶ ָר ׁשָ וְ , ִיׂשְ ְתקּוַפת עֹוד ִנּטְ ית ּבִ  ּבֵ
ׁש  ְקּדָ ךְ . ָהִראׁשֹון ַהּמִ ֶמׁשֶ ִים ָלהְלַמְע  ּבְ ָנה ֵמַאְלּפַ ּמְ , ׁשָ יָמן יְיהּוֵד  רוּ ׁשִ ְנָהִגים ֶאת ּתֵ ֲהגוּ  יםיִּ ִר קוֹ ּמְ ַה  ַהּמִ ּנָ  ׁשֶ

יֵמי ֲאבֹוֵתיֶהם ֹסֶרת ֶאת ְלדֹורֹות ְוִהְנִחילוּ , ֶקֶדם ּבִ יָקהַ� ָה  ַהּמָ קֹוִרית ּתִ ךְ  .ְוַהּמְ ֶמׁשֶ ִנים ּבְ ָ ּכֹות ַהׁשּ , ָהֲאר/
יָמן יְיהּוֵד  ָסְבלוּ  ָדם ּתֵ ׁשָ  ִמּיָ ל הַהּקָ יָמן ייֵט לִּ ׁשַ  ׁשֶ ְסְלִמים ּתֵ ר, ַהּמ/  ְוָגְזרוּ  םלָּ �/ ־ֶאת ֲ�ֵליֶהם ִהְקׁשוּ  ֲאׁשֶ

ֵזרֹות ֲ�ֵליֶהם אוּ  ֵהם אּוָלם, ֹותְוַאְכָזִריּ  ָקׁשֹות ּגְ ה ָנׂשְ דּוִמּיָ יכוּ וְ  ִסְבָלם־ֶאת ּבְ תֹוַרת קּבֹ ְד לִ  ִהְמׁשִ ָרֵאל ּבְ  ִיׂשְ
ְמִסירוּ  ַ�ם יִמּדֵ . ׁש ֶפ נֶ  תּבִ יֵדי הלָ ָ� , ּפַ יָמן יְיהּוֵד  יןבֵּ ִמ  יםְמַ�ּטִ  ּבִ , ַוֲחלֹוָמם םָת יָפ ִא ׁשְ ־ֶאת ׁש ְלַמּמֵ  ּתֵ

ַ�  תֲ�לוֹ לַ  ְוִהְצִליחוּ  ּקֵ ּתַ ֶאֶרץ ּוְלִהׁשְ ה לִלְכלַ  אּוָלם, ַהּקֶֹדׁש ־ּבְ יעוּ  יתֲהמֹונִ  ֲ�ִלּיָ ַנת ַרק ִהּגִ ׁשְ   . בּ "ַמ ְר ּתַ  ּבִ

אֹוָתּה  ָנה ּבְ ה, ׁשָ דֹוָלה ִהְתעֹוְררּות ֵהֵחּלָ יָמן יְיהּוֵד  ברֶ ֶק בְּ  ּגְ  ְוֵהם, ַהּקֶֹדׁש ־ֶאֶרץ ֶאת ְוִלְפֹקד תֲ�לוֹ לַ  ּתֵ
יר סּוקּפָ בַּ  זֶמ ֶר  ְלָכךְ  ָמְצאוּ  ׁשִ ּבְ יִרים ׁשֶ ִ י" ַהׁשּ ַה ", ר"ְבָתָמ  ֶאֱ�ֶלה ָאַמְרּתִ ַנת ְינוּ ּדְ ְ ׁשּ , בּ "ַמ ְר ּתַ  ִהיא ר"ָמ ָת בְּ  ׁשֶ
ְהֶיה ַנת ּתִ ה ׁשְ י היָ ָה , ָהִראׁשֹוִנים ָהעֹוִלים ַאַחד. הְרצָ ַא  ֲ�ִלּיָ  רֶפ ַהּסֵ  רבֵּ ַח ְמ , ְצִפיָרה ֵסףוֹ י ר"בַּ  ְסַ�ְדָיה ַרּבִ

ֶסף" ים ןיַ ְע ַמ "וּ  ַהּתֹוָרה־ַ�ל" רּוףצָ  ּכֶ ּנִ יר ַ�ל" ּגַ יִרים ׁשִ ִ ָ�ַזב, ַהׁשּ ֵתיָמן םַ� נְ ּתַ  ִעירוֹ ־ֶאת ׁשֶ ּבְ ּה , ׁשֶ  ָהְיָתה ּבָ
ִהּלֹות ַאַחת יקֹות ַהּקְ ֵתיָמן ָהַ�ּתִ ע ַאְרָצה הלָ ָ� וְ , ּבְ ַמּסָ ֶרךְ  ָארֹךְ  ּבְ ָאה תוֹ יָּ לִ ֲ� . ַצְנָ�א ִעירָה  ּדֶ  בֹותְק ִע בְּ  ּבָ

ָצא ָהֶרֶמז ּמָ ָפ  ׁשֶ ֵתנוּ ּבְ ָר , ָרׁשָ י־ַ�ל, אָר יֵּ וַ  תׁשַ ּפָ ַנת ּכִ ַנת ִהיא בּ "ַמ ְר ּתַ  ׁשְ ִקיָדה ׁשְ ֶלת ִויׁשּוָ�ה ּפְ ּגֶ הגְ לִ  ּוְמס/ ּלָ . א/
ִסְפרוֹ  ּכֹוֵתב הּוא ְוָכךְ  ֶסף" ּבְ ֵלא'": "רּוףצָ  ּכֶ ָבר ה'ֵמ  ֲהִיּפָ י - 'ּדָ בֹות ָראׁשֵ ה ּתֵ ִגיַמְטִרּיָ בֹות יְוסֹוֵפ  ט"מ ּבְ  ז"ָר  ּתֵ
ר. ַהּכֹוֵלל ִעם י לֹוַמר ְוֶאְפׁשָ ָבר' ּכִ ְ ַה  ִהיא 'ּדָ י, הִכינָ ׁשּ ֵכן ּכִ ְהֶיה ֲהִיּתָ ּיִ ל ֶזה סֹוד ׁשֶ לּות ֵקץ ׁשֶ ָרה ַהּגָ , ַהּמָ

ְפָלא הּוְמכ/  מ/ ךָ  ּסֶ ּלֹא ִמּמְ יַ�  ְולֹא ?ּוְגבּול ְזַמן לוֹ  ִיְהֶיה ׁשֶ ַ�ר ַיּגִ ים ְלׁשַ ִ ַ�ר ַהֲחִמׁשּ א, ן"ַהּנוּ  ׁשַ  רֵת וָּ יִ  ֶאּלָ
ַ�ר ׁשַ ה לֹאֲה וַ ? ט"מַה  ּבְ ּמָ ל ּומֹוֲ�ִדים ִעּתֹות ּכַ ה ׁשֶ ּלָ א/ ם ְולֹא, ָ�ְברוּ  ּגְ ֶ  הַמ  ִהְתַקּיֵ ֱאַמרׁשּ  ָאׁשּוב ֹוֵ�דּמ ַל ' ּנֶ

ַנת. 'היָּ ַח  ֵ�תּכָ  ֵאֶליָך  ִקיָדה ֵ�ת ִהיא בּ "ַמ ְר ּתַ  ּוׁשְ הּוא, ּפְ י. ר"ָמ ָת בְ  ֶלהֱ� ֶא  ְזַמן ׁשֶ ַבת ּכִ  ִהיא ד"ֵ� וֹ ּמ ַל  ּתֵ
ה ִגיַמְטִרּיָ ִמּלּוָאּה  ּבְ לֹוַמ , ח"ַק  בּ "ַמ ְר ּתַ  ּבְ ֶניךָ  ַקח רּכְ לּות ּבָ י ּוְלָגלּוֵתנוּ  ינוּ ֵר וּ ּס יִ לְ וּ  ְלָצרֹוֵתינוּ  רמֹ ֱא וֶ  ֵמַהּגָ    ".ּדַ

אֹוָתם מּוָ�ה ָנפֹוָצה, ָיִמים ּבְ ין ׁשְ יָמן יְיהּוֵד  ּבֵ י, ּתֵ רֹון  ּכִ ְרָסםַהּבָ ה דנְ מוֹ ְד ֶא  ַהְמפ/  ֵליוֹ דִמגְּ , דילְ ׁשִ ְט רוֹ ־ּדֶ
ּוב ַהּתֹוְמִכים ׁשּ ּיִ ֶאֶרץ יהּוִד ַהיְּ  ּבַ ָרֵאל ּבְ  ְלַהֲ�ִביר מּוָכן ְוהּוא, ִביםְר ָהַ�  ִמיֵדי ֶרץָא בָּ  ֹותבּ ַר  ַקְרָקעֹות ָרַכׁש , ִיׂשְ

ֵדי ַהּגֹוָלה ְיהּוֵדי ִליֵדי אֹוָתן ב ּכְ ֵ ל ּתוֹ ַלֲאִמ . ֲ�ֵליֶהן ְלִהְתַיׁשּ ָבר־ׁשֶ גֶ  ַרק זוֹ  ָהְיָתה ּדָ מּוָ�ה רֶד ּבְ  ןכֵּ ׁשֶ , ׁשְ
ְלטֹון ִ ד יְרכִּ ַהּת/  ַהׁשּ בּות ִהְתַנּגֵ ְ ָאֶרץ ֲהמֹוִנית ְיהּוִדית ְלִהְתַיׁשּ מּוָ�ה אּוָלם, ּבָ ְ ׁשּות ָרהעֹוְר  ַהׁשּ דֹוָלה ִהְתַרּגְ  ּגְ

יָמן יְיהּוֵד  ברֶ ֶק בְּ  זֹון ָמְכרוּ  םֵמֶה  יםבִּ ְוַר , ּתֵ ִחּפָ ם־ֶאת ּבְ ְלְטִלין ְמַ�ט ָנְטלוּ , ְרכּוׁשָ ֶרךְ  ְוָיְצאוּ  ,ִמּטַ ה ַלּדֶ ּכָ . ָהֲאר/
לֹש4 בְּ  יעוּ ת כוֹ מוּ ְס  ֲ�ִלּיֹות ׁשָ יָמן יְיהּוֵד  ִהּגִ ֶדֶרךְ , הְרצָ ַא  ּתֵ ים ּבְ ָלאֹות תְוַרבַּ  הָקׁשָ  ַחְתַחּתִ ַלִים. ּתְ ל ְירּוׁשָ  ׁשֶ

ה ָהְיָתה ָיִמים אֹוָתם ה ְקַטּנָ ל ְוָיָדם, ְוַדּלָ ָהיוּ , ָהִעיר ְיהּוֵדי ׁשֶ ַ�ְצָמם ְנתּוִנים ׁשֶ ֵיי ּבְ ְקׁשָ ָלה ּבִ ְלּכָ , רְוִדּיוּ  ּכַ
יַ�  ָקְצָרה ֵאין. ָלֶהם ֵמהֹוׁשִ עוּ , רַאֵח  מֹוָצא ּבְ ּקְ ּתַ ְסִביבֹות, ִלּפֹל ֹותטָמ  ּוְבִבְקּתֹות ָ�רֹותְמ בִּ  ָהעֹוִלים ִהׁשְ  ּבִ

ִ  רַפ כְּ  ָסמּוךְ  ילֹוַח ַהׁשּ יִתים ְוַהר ִקְדרֹון ְלַנַחל ּבְ יָמן יְיהּוֵד  ֵהם ֲחרּוִצים. ַהּזֵ  יֹוָתםְה ּובִ  םָת נוּ ָד ְק ׁשַ בְּ  ִוידּוִעים ּתֵ
ִים ילֵ ֲ�ֵמ  ּפַ ֲחלוּ  לֹא ְוֵהם, ֹוֵפתמלְ  ּכַ ׁשּום ּבָ ֵדי ֲ�בֹוָדה ּבְ ְרֵנס ּכְ ף ְלִפי םֶח לֶ  ּוְלָהִביא ְמַ�ט ְלִהְתּפַ  אּוָלם. ַהּטַ

ַלִים ה ָהְיָתה ְירּוׁשָ י ְקַטּנָ אֹוָתּה  ִמּדַ קּוָפה ּבְ ְכֵדי, ּתְ דֹוָלה ּכֹה עֹוִלים ְקבּוַצת ְלַפְרֵנס ּבִ ָאהׁשֶ  ּגְ  ָרֲ�בוּ  לוּ ְוַהלָּ , ּבָ
ל לבֶ ֵס  ְוָסְבלוּ  ֶחםלֶ לְ  ךְ . רַא תֹ יְ ־ּבַ ֶמׁשֶ ַמן ּבְ ֵני ֵהֵחּלוּ , ַהּזְ יָמן ּבְ כּוָנה ְלַ�ְצָמם ְלָהִקים ּתֵ ֶ  ׁשְ ֶהםִמׁשּ ֵאזֹור ּלָ  ּבְ

 ִ ִסּיּוַ� , ילֹוַח ַהׁשּ ה ּבְ ּמָ י ּכַ ּבּור ֵמָראׁשֵ ַלִים ַהּצִ ירּוׁשָ ָחְמלוּ  ּבִ  קֹוםּמָ בַּ  ֹוְררוּ ִהְתגּ  ִריָחהּפְ ַה  ּוִבְתקּוַפת, ֲ�ֵליֶהם ׁשֶ
ָמאַתִים חֹות ּכְ ּפָ ֵני ִמׁשְ יָמן ִמּבְ ם. ּתֵ ַלִים ּגַ ירּוׁשָ יכוּ  ּבִ ְדֵבקּות רמֹ ׁשְ לִ  ָהעֹוִלים ִהְמׁשִ ֹסֶרת ַ�ל ּבִ יָקהַ� ָה  ַהּמָ  ּתִ

ֶהם ּלָ י ְלַ�ְצָמם ִקימוּ ְוֵה , ׁשֶ ּתֵ ֶנֶסת ּבָ י־ַ�ל ִחּנּוךְ  יּוָבּתֵ , םגָ ָה נְ ִמ  ְלִפי ּכְ יָמן ָמֹסֶרת ּפִ   . יתנִ ָק וְ ּדַ ַה  ּתֵ

ִנים ָ�ְברוּ  ֶהן, ֹותבּ ַר  ׁשָ ל םָת ָס ְרנָ ּפַ  ָהְיָתה ּבָ יָמן יְיהּוֵד  ׁשֶ ֶסת ּתֵ ּסֶ ר ְמב/ ִעּקָ ְנָין ֲ�בֹוַדת ַ�ל ּבְ  ְוִסּתּות ּבִ
ֵני יםבִּ ְוַר , ֲאָבִנים ְניַ  ֶאת ְלַהְפִקיד רוּ כְּ בִּ  ָהִעיר ִמּבְ יָת  ןּבִ יֵדי נוֹ וּ ּק ִת וְ  םּבֵ הּוִדים יֶהםֲאֵח  ּבִ ֵני, ַהּיְ יָמן ּבְ  ּתֵ

ְתָקִנים ַ ר, ְוַהֲחרּוִצים ַהׁשּ יֵדי ֵמֲאׁשֶ ֵני ּבִ ָמֵ�אל ּבְ ְרֵא  ִיׁשְ יַ� . ָהָאָדם יּפִ ַנת ִהּגִ ִאים תַר בוּ ֲח וַ , ז"ּפַ ְר ּתַ  ׁשְ ּנָ  ַהּבַ
ָ�ׂשוּ , ִניםָמ יַהּתֵ  ם ַבעֶק  ּתֹוָרָתם־ֶאת ׁשֶ אֹוָתּה . ֲ�בֹוָדה ְללֹא ְלֶפַתע ַ�ְצָמם־ֶאת ָמְצאוּ , איַר ֲ�  ּוְמַלאְכּתָ  ּבְ

קּוָפה ה ףנַ ֲ�  ָהָיה ּתְ ִנּיָ ֶפל ִעירבָּ  ַהּבְ ׁשֵ ים, ּבְ ּתִ נּוִיים ַהּבָ מוּ  ַהּבְ ּיְ ָבר ֶזה ִהְסּתַ יֶהם ִנְבנוּ  לֹא ַוֲאֵחִרים ִמּכְ ְחּתֵ . ּתַ
ם ּלָ בוּ  ּכ/ ַחת ָיׁשְ ְפָנם ּתַ ִית ְוִחּדּוׁש  ְרָחָבהַה  ֲ�בֹודֹות ַוֲאִפּלוּ , םָת נָ ֵא ּתְ  ְוַתַחת ּגַ ְמַ�ט ,ַהּבַ ן ְולֹא ּכִ ּמֵ , ָלֶהם ִהְזּדַ
כוּ  ְוֵהם ה ָאָגהְד בִּ  ִהְתַהּלְ ֲאלוּ  םיֶה לֵ לָ עוֹ . ְוִטְרּדָ ֵני, םֶלֶח  ׁשָ ִית ּבְ יעוּ  ַהּבַ ׁש  בָרָ�  תּפַ ְר ְלֶח  ִהּגִ  םיָס כִּ  אּוָלם, ַמּמָ
ִק  ָחָלל םבָּ לִ וְ  ֵריק ָהָיה יֹום. םבָּ ְר ּבְ ַתּמּוז א"י ּבְ ָ�ה, ז"ּפַ ְר ּתַ  ּבְ ׁשָ ע ּבְ ֳהַרִים ַאַחר ַאְרּבַ ֵני בוּ ׁשְ יָ , ַהּצָ  ּוָרהבַהֲח  ּבְ
ם ַיַחד ּבָ ּלִ ׁשֶ ֵרץ ,ְלֶפַתע .ֲ�ֵליֶהם ַמר ּכְ ַמִים ֵ�יָניו ֵהִרים, ַמר ִכיבְ בִּ  םֶה ֵמ  ֶאָחד ִהְתּפָ ָ קֹול ְוָקָרא ַלׁשּ : ׁש גָּ ְר נִ  ּבְ

א" ְרָנָסה קֹורְמ  ָלנוּ  ןּתֶ ! ָהעֹוָלם אּבֹוֵר , ָאּנָ ם ַאךְ ". ּפַ ת תוֹ יָא ִר ְק  ֶאת ִסּיֵ ׁשֶ ְרּגֶ  ָהֲאָדָמה הָד ֲ� ְר נִ  ּוְלֶפַתע, ַהּנִ
יֶהם ְחּתֵ ם ּתַ ּלָ ָהָלה זוּ ְח ֶא נֶ  ְוכ/ ְקָדה הָקׁשָ  ֲאָדָמה ְרִעיַדת. ַחדַפ וָ  ּבֶ ּה  ָהָאֶרץ־ֶאת ּפָ ּלָ ַלִים ּכ/ ְכָלל ִוירּוׁשָ , ּבִ

יט ּבִ ים. דְרָ� ּתִ וַ  ֶרץָא לָ  ַהּמַ ּתִ ים, קוּ וֹ זּ נִ  יםבִּ ַר  ּבָ ִליל ֶנֶהְרסוּ  ֲאֵחִרים ַרּבִ ּה  ְוָהָאֶרץ, ּכָ ּלָ ּלֹא ִנְכְנָסה ּכ/  ֵמָרצֹון ׁשֶ
ַחתַק לְ  ל ּדַ ה ׁשֶ ִנּיָ ל ְיֵדיֶהם. תצֶ ֶא מוּ  ּבְ ִאים ׁשֶ ּנָ   . ֶהםֲ�ֵלי דבֵ כָּ  ָהָיה םבָּ לִ  אּוָלם, ֲ�בֹוָדה אוּ לְ ָמ  ִניםָמ יַהּתֵ  ַהּבַ

ד ָרצֹון ֵ�ת ָהְיָתה ִאם" זוֹ  הלָ וֹ ּגְ ִהְתאֹוֵנן ָחֵבר ְלאֹותוֹ  ּוָרהבַהֲח ־ִמן ֶאָחד ָאַמר", ּכָ עוּ  ְלַאַחר, ׁשֶ ְרּגְ ּנִ  ׁשֶ
ׁשָ  ֵמָהְרִעיָדה ּלֹא ֲחָבל, "הַהּקָ ּתָ  ׁשֶ ׁשְ ּקַ ב ֵמעֶֹמק ּבִ בֹוא ַהּלֵ ּיָ יַח  ׁשֶ ׁשִ  נוּ ייִ ָה  אְולֹ  ִנְגָאִלים ָהִיינוּ  ָאז לֹאֲה וַ , ַהּמָ

ֵדי ָקׁשֹות ַלֲ�ֹמל ֶנֱאָלִצים ר"... נוּ ֵת ָס נָ ְר ּפַ ־ֶאת ִלְמצֹא ּכְ ּטְ  ָהָיה ְוִנּכָ ּמַ  ןכֵּ ׁשֶ , ֹוָבהטלְ  ָהְיָתה ָהְרִעיָדה ַרתׁשֶ
ל ּה ָת ָמ צְ ָ�  ַלְמרֹות ּה  ֶנֱהַרג לֹא, ָהֲאָדָמה ְרִעיַדת ׁשֶ ים ַאף־ַ�ל, ֶאָחד ְיהּוִדי ַאף ּבָ ּתִ ּבָ ים ׁשֶ  סוּ ָקְר  ַרּבִ

יֶהם ְחּתֵ ִבים ִביםְר ַ�  אֹותּוְמ , ּתַ ּה  וּ ָמְצא ֲאֵחִרים יםיִּ ִר כְ נָ  ְותֹוׁשָ ָבר ָהָיה ְלֵנס ָוֶפֶלא, מֹוָתם־ֶאת ּבָ � .       ְוַהּדָ

  
  

י ְעָיה ַרּבִ י ְיׁשַ ּקִ ְרּדַ ַלִים ּבַ   ל"ַזּצַ  ִמירּוׁשָ

ָון תרכ"ג ַהִהּלּוָלא ְליֹום ַמְרֶחׁשְ  י"ח ּבְ
  

ת יֵמָראׁשֵ  ַלִים יםרּוׁשִ ַהּפְ  ְקִהּלַ ירּוׁשָ ׁשּות ּבִ ִהְתַחּדְ  ּבְ
ּוב ׁשּ ְלִמיד, ַהּיִ י ּתַ ים ַרּבִ י ןַת ֲח וַ  ִמּוֹולֹוִז'ין ַחּיִ  ַרּבִ
ָרֵאל ְ ִמ  ִיׂשְ ה. בלוֹ ְק ׁשּ ל ַה  ִהְתַמּנָ ִצירֹו ׁשֶ  ֹוְנסּולּק ּכְ

ְלטֹון ְוַאף ָהאֹוְסְטִרי ִ יַהּת/  ַהׁשּ יר ְרּכִ  ְוָ�ַמד, ּבוֹ  ִהּכִ
ַלִים יְיהּוֵד  לׁשֶ  םינָ יִמ לִ  ַ�ם. ְירּוׁשָ ָלה ּפַ  ִהְתַקּבְ

י, הֹוָדָ�ה ד ִציגנָ  ּכִ ל ִנְכּבָ ָלה ׁשֶ ְמׁשָ  יתִר ְט ְס אוֹ ָה  ַהּמֶ
ד ֵביתוֹ  רּקֵ ְלבַ  ִמְתַ�ּתֵ י ְוָכל, ּבְ  יָה ֶס נָ ְר ַפ וּ  ָהֵ�ָדה ָראׁשֵ

פוּ  יָון. ּוָבאוּ  ִהְתַאּסְ ָ�ה הָר ֲח ַא ְת ִה ׁשֶ  ּכֵ ָ  ֵהֵחּלוּ  ַהׁשּ
ֱאָסִפים לְל  ַהּנֶ ּלֵ יְנַתִים. ִמְנָחה ִהְתּפַ יַ�  ּבֵ  ַח ֵר וֹ ָהא ִהּגִ

ד ְכּבָ י אּוָלם, ַהּנִ ְעָיה ַרּבִ תוֹ  ֶהֱאִריךְ  ְיׁשַ ְתִפּלָ ַדְרּכוֹ  ּבִ , ּכְ
ל. יןִד וּ לּ ִס בְּ  קֹונוֹ  ִלְפֵני ְוָ�ַמד ָ�ה אֹוָתּה ־ּכָ  ָ�ַמד ׁשָ

ִסיךְ  ין ַהּנָ ִיְרַאת ְוִהְמּתִ בֹוד ּבְ ם, ּכָ ּיֵ ּסִ תוֹ ּתְ ־ֶאת ּוְכׁשֶ , ִפּלָ
יַ�  ָפָניו ִהּבִ ְמ ־ֶאת ּבְ ָכה ַ�ל תוֹ ָח ׂשִ ּזָ  נֹוֵכַח  ִלְהיֹות ׁשֶ

ה ְתִפּלָ זוֹ  ּוְטהֹוָרה הכָּ זַ  ּבִ  ָיסּור לֹא הָמ וּ ׁשּ ִר ׁשֶ , ּכָ
ּבוֹ  ַ�ם. ִמּלִ  ֶרךְ ּדֶ ּובַ , ָלִעיר ִמחּוץ סּוסוֹ ־ַ�ל ָרַכב ּפַ

לוּ  מוּ  ׁשֹוְדִדים ָ�ָליו ִהְתַנּפְ ִאּיְ . ֶפׁש נֶ  חוֹ צְ רוֹ ְל  ׁשֶ
י הֹוִציא ְעָיה ַרּבִ ַר , ִדיםֲאָח  ִצּמּוִקים יסוֹ כִּ ִמ  ְיׁשַ  ךְ ּבֵ

ִהְתַלֲהבּות ֲ�ֵליֶהם דֹול ּוַפַחד", ָהֵ�ץ יִר ּפְ  ּבֹוֵרא" ּבְ  ּגָ
ֹוְדִדים ַ�ל ָנַפל ם־ַ�ל סוּ נָ  ְוֵהם ַהׁשּ ַ�ם. ַנְפׁשָ  ֵאָליו ּפַ
ֶ�ֶרב ֶאָחד ָ�ִני ת־ּבְ ּבָ ׁש , ׁשַ ִמיָכה ּוִבּקֵ ת יכֵ ְר צָ ְל  ּתְ ּבָ . ׁשַ

ל סוֹ יכִּ  י ׁשֶ ְעָיה ַרּבִ  ֶאָחד ֶאת ָנַטלְוָלֵכן , ֵריק ָהָיה ְיׁשַ
מֹוטֹות ת ִמּפָ ּבָ ַ ּלוֹ  ַהׁשּ  רְלַאַח . ָ�ִנילֶ  ְוֶהֱ�ִניקוֹ , ׁשֶ

בּועֹות ר ׁשָ א ִמְסּפָ  ֶאת לוֹ  ָנַתן ְוהּוא, ׁשּוב ֵאָליו ּבָ
מֹוט ִני ַהּפָ ֵ א. ַהׁשּ ּבָ ׁשֶ ִליׁשִ  ֵאָליו ּכְ ְ ׁשּ  ָהָיה לֹא, יתּבַ

ָידוֹ  ְטַרְיְמל לוֹ  ּוָמַסר, ֵתתלָּ  הַמ  ּבְ ְ ּלוֹ  ַהׁשּ  אּוָלם, ׁשֶ
הַה  ֵאינוֹ  ַ�ל ָ�ָליו ףצַ ְוָק  ּבוֹ  טבַ ָח  ּלָ  ּבוֹ  ּתֹוֵמךְ  ׁשֶ

ה ִמּדָ ֶקתְס ַמ  ּבְ ְעָיה ְלַכף. ּפֶ י ְיׁשַ ן אֹותֹו ַרּבִ , ְזכּות־ּדָ
י ד ,ְעּתוֹ ּדַ ־ַ�לאֹותֹו  ֶהֱ�ִבירוּ ְוָ�ְניֹו  וֹ רסוֹ ְח ַמ  ּכִ  ּוִמּיָ

ָתִחים־ַ�ל ְלסֹוֵבב ָיָצא   .ֲהגּוָנה ֶ�ְזָרה לוֹ  ִחיׁש ּוְלָה  ַהּפְ

  
כשבאו שלושת המלאכים אל אברהם אבינו באלוני 
ממרא אשר בחברון, הושיב אותם תחת העץ ויאכלו. עץ 
זה, המכונה בטעות 'אשל אברהם', בעוד את האשל נטע 

רוש, מזוהה כיום אברהם בבאר שבע כנאמר בתורה בפי
עם עץ אלון עתיק הנטוע במערב חברון והיקף גזעו 
כעשרה מטרים, ונחשב העתיק ביותר מאלוני ארץ 
ישראל. לפני כמאה שנים, נשבר העץ כליל תחת משא 
כבד של שלג שרבץ עליו, אולם למרבה הפלא התחדש 

מתתיהו, ־בכתבי יוסף בןכבר העץ וצמח שוב. העץ מוזכר 
גיגי', ומשמעותו עץ עתיק וקדמון, המכנה את האלון 'או

 ,והוא מספר שהעץ נטוע במרחק שישה ריס מהעיר
'ולדברי האנשים, האלה הזאת עומדת מראשית בריאת 

 1,650־עתה'. הרומאי הירונימוס, שחי לפני כ־העולם ועד
שנה, והוא הראשון שתרגם את התנ"ך ללטינית, מספר 

תו על אשה שהקימה בית הארחה באיטליה וקישטה או
בענף מעץ אברהם שהובא מחברון. מאז מוזכר העץ בידי 
נוסעים רבים שהגיעו ארצה, בהם הנוסע הידוע רבי 

רבי  עלפתחיה מרגנׂשבורג שביקר שם בשנת ד'תתקמ"ח. 
שביקר בחברון מסופר, טשרנוביץ ־מנחם נחום מבאיאן

בשנת תרפ"ז, "ובחזרתו עבר דרך עץ ישן, אשר מקובל כי 
רהם, ואומרים שהוא מקום שאכלו שם הוא אשל אב

המלאכים, ועמד להתבונן בו". בספר "חוט המשולש" 
מסופר על החת"ם סופר, כי כשקיבל את הנשיאות מארץ 
הקודש, שלחו לו משם חתיכת עץ מאילן אברהם, והוא 

יד לאזמל של מילה שבו ־נתנו לאומן שיתקין ממנו בית
שלשה אנשים "והנה ק עליו קחומל רבו רבי נתן אדלר, 

נצבים עליו", ומוסיף שם: "ושמעתי שאמר (החת"ס), מעת 
אשר שימש באזמל זה, לא אירע לו שום תקלה בהימולו 

שלא ידוע  ,פרט נוסףגם הוא מוסיף ישראל". ־את בני
ממקור אחר, ש"לפני כמה שנים, קנו ממלכת ענגלאנד 
עבור המוזעאום את האילנא רברבא הזה בדמים הרבה 

פרו אותו להוליכו למדינתם, פתאום מאוד, וכאשר ח
  נתהווה אש סביבו ונשרף כל האשל ונשתקע במקומו". 

  

ַ�ת  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות



 

 

  

ֶרְך  ְמרּו ּדֶ טה' ְוׁשָ ּפָ   ַלֲ�ׂשֹות ְצָדָקה ּוִמׁשְ

י" מּוֵאל ַרּבִ ךְ ", 'סְה יָ ְד בַ עוֹ  ׁשְ מוֹ  ָהָיה ּכָ ל ׁשְ ד ָהִאיׁש  ׁשֶ ְכּבָ ִנים ּואשׂ נְ וּ  ַהּנִ  ּוֵמֲחִסיָדיו, איצָ 'נִ יזְ וִ  ֵביִמּתֹוׁשְ  ַהּפָ
רֹוִבים ל ַהּקְ י ׁשֶ ַ�ל ִמּקֹוסֹוב לֶמְנּדְ  ְמַנֵחם ַרּבִ לֹום תבַ ֲה ַא " ּבַ ֶלת ִביֲא ", ׁשָ רּוׁש . יץ'נִ יזְ וִ ־קֹוסֹוב ׁשֹוׁשֶ ל ּפָ  ִמּכָ

י ָהָיה ָהעֹוָלם יַהְבלֵ  מּוֵאל ַרּבִ ב, ׁשְ ל ְוָיׁשַ ּתֹוָרתוֹ , ָהֲ�בֹוָדה־ְוַ�ל ַהּתֹוָרה־ַ�ל ָיָמיו־ּכָ ׁשֶ נּותוֹ  ּכְ ּמָ  הּוא ְוֵאין א/
יר ְמַ�ט ַמּכִ צּוַרת ּכִ ַ�  ּבְ ֵני תַס ְרנָ ּפַ  ֶאת. ַמְטּבֵ יתוֹ  ּבְ ל ָהָיה ּבֵ ָדיו ְמַקּבֵ ל ִמּיָ י ׁשֶ ַ�ְצמוֹ  ָהַרּבִ ּדֵ , ּבְ ּמִ בּוַ�  יׁשֶ  ׁשָ
בוּ  'ָמעֹות לוֹ  ַמֲ�ִניק ָהָיה נּוי ְורֹאׁשוֹ , ַמְחסֹורוֹ  יּדֵ  ַ�'ׁשָ ם ַלֲ�בֹוַדת ּפָ ֵ ה ְללֹא ַהׁשּ  ָיָמיו ברֹ ֲ� בַּ  ֶזה ָהָיה. ִטְרּדָ
ל י ׁשֶ ר, ָהַרּבִ ֲאׁשֶ ּתוֹ  ּכַ ל ּבִ י ׁשֶ מּוֵאל ַרּבִ יָ�ה ׁשְ י־ְוַ�ל, ְלִפְרָקּה  ִהּגִ ַמת ּפִ י ַהְסּכָ ךְ , ָהַרּבִ ּדֵ  נוֹ בְּ  ִעם אֹוָתּה  ׁשִ
ןַהְמ  ּיָ ל צ/ ְרֵנס, ַאֶחֶרת ֵמִעיר הּוִדייְ  ׁשֶ ִהְתּפַ ד ׁשֶ ְמַלּמֵ ינֹוקֹות ּכִ ַדְרּכוֹ . ּתִ ִליךְ , ּכְ י ִהׁשְ מּוֵאל ַרּבִ  ַ�ל ְיָהבוֹ ־ֶאת ׁשְ

בָּ ַה  הּוא, ה"ּקָ יֵצי ּוְמַפְרֵנס ןזָ  ׁשֶ נִּ  ִמּבֵ יַצד, בׁשֹ ְח לַ  ללָ כְּ  ִלּבוֹ  תׁשָ  ְולֹא, ְרֵאִמים ַקְרֵני ְוַ�ד יםּכִ יָ  ַיֲ�ֶלה ּכֵ  דוֹ ּבְ
יא ִ ּתוֹ ־ֶאת ְלַהׂשּ ח ּוֵמַאִין ּבִ ים ָיִמים ָ�ְברוּ . יָה ֶא וּ ׂשּ נִ  ְלצֶֹרךְ  ָהַרּבֹות ַההֹוָצאֹות ֶאת ִיּקַ  יַרבִּ , יםבִּ ַר  ָוֳחָדׁשִ
מּוֵאל ב ׁשְ ְלמּודוֹ ־ַ�ל ְוׁשֹוֵקד יֹוׁשֵ ל ֵאין ִיתבַּ ּובַ , ּתַ כּוָנה־ּכָ ה ִלְקַראת ּתְ ּנָ ֵרָבה ַהֲחת/ ִניםח/ ַהְמ . ּוָבָאה ַהּקְ  ּתָ
ים ים ְלאֹות ְמַצּפִ ּדוֹ  ַחּיִ ל ִמּצִ י ׁשֶ מּוֵאל ַרּבִ ֵדי, ׁשְ ם ְזַמן ַ� ּבֹ ְק לִ  ּכְ ְסּכָ ין מ/ ָדִדים ּבֵ ה ְלמֹוֵ�ד ַהּצְ ּנָ ָ לַ וְ , ַהֲחת/ . ְואׁשּ
אֹוָתּה  ּוְבִדּיּוק זֵ  ִנְגְזָרה, ֵ�ת ּבְ ַמִים־ִמן ָרהַהּגְ ָ ל תוֹ ָר ּטְ ַ� וְ , ַהׁשּ י ׁשֶ מּוֵאל ַרּבִ ל ־ד ִעםַיַח  ׁשְ  ֲחִסיֵדי ַדתֲ� ּכָ
י. םֵמֶה  ָלהִנּטְ , קֹוסֹוב לֹום תבַ ֲה ַא "ָה  ָהַרּבִ ק", ׁשָ ּלֵ י ִהְסּתַ ָון ז"ּבְ ַמְרֶחׁשְ ים ןבֶּ  יֹותוֹ ְה בִּ , ו"תקפ ּבְ ִ  ֲחִמׁשּ

מֹוֶנה ִנים ּוׁשְ ְלַבד ׁשָ ֶרב, ּבִ ַבת ַוּיֶ ה ְיהּוָדה־ּבְ ֲאִנּיָ ה ּתַ ל מוֹ ְח לַ  הַמּטֵ . ַוֲאִנּיָ מּוֵאל יַרבִּ  ׁשֶ ר ׁשְ ּבַ ַבת ִנׁשְ , ַאַחת־ּבְ
ל ָהָיה ָרִגיל ןכֵּ ׁשֶ  ְרֵנס ָיָמיו־ּכָ י ִמיֵדי ְלִהְתּפַ ה, ָהַרּבִ ַא . לכֹּ ־ּוְבֹחֶסר ֵ�ירֹםבְּ  נֹוַתר ְוַ�ּתָ ִמים דַח ּבְ יַ� , ַהּיָ  ִהּגִ

ה ּובוֹ , נוֹ ּתָ ח/ ּמְ ִמ  בּתָ ִמכְ  ְלֵביתוֹ  ִריׁשָ הַהֲח  ְזַמן ֶאת ַ� ּבֹ ְק לִ  ֶנֱחֶרֶצת ּדְ ּנָ ִנים ןכֵּ ׁשֶ , ת/ ָ זוֹ  נֹוְקפֹות ַהׁשּ , זוֹ  רַאַח  ּבְ
ָבר ְוֶהָחָתן יַ�  ּכְ ַמן ִהּגִ ׁש' 'ָהִאיׁש  ְלֶפֶרק ִמּזְ ַ�ת ּוִבְלּבּול ְמבּוָכה ִמּתֹוךְ . ְמַקּדֵ יב לֹא, ּדַ י ֵהׁשִ מּוֵאל ַרּבִ  ׁשְ

ב־ַ�ל ְכּתָ קּוָפה רּוְלַאַח , ַהּמִ יָ�ה ּתְ ֶרת ִהּגִ ּנ/ ת ֶפ נֹוֶס  ִאּגֶ ִאם ַאְזָהָרה ּוָבּה , יָפהּקִ ּתַ  ׁשֹוןלְ בִּ  ָחהּסְ ׁשֶ  ָ�ֶנהּתֵ  לֹא ׁשֶ
תוֹ בַּ  ׁשָ ּדּוִכין רׁשֶ ֶק  קֵת נָּ יִ , ּקָ ִ יֵניֶהם ַהׁשּ ּבֵ ַ�ר ָנֵקל. ׁשֶ ְרָרה ָהֵאֶבל תיַר וִ ֲא  ֶאת ְלׁשַ ּתָ ִהׂשְ ֵביתוֹ  ׁשֶ ל ּבְ י ׁשֶ  ַרּבִ

מּוֵאל ֶרת ְלִמְקָרא ׁשְ ֵניֶהם, ָהִאּגֶ ל ּפְ ֵני ׁשֶ ִית ּבְ ּנוּ  ַהּבַ ּתַ ְכרוּ  ִהׁשְ ה ,םּכִ ּלָ   . ְנעּוֶריָה  יֵמ יְ  ֶאת הָת כְּ בִּ  ְוַהּכַ

י, איצָ 'נִ יזְ וִ  ִעירבָּ  ָהָיה ִמְנָהג ָנה יִמּדֵ  ּכִ לֹום תבַ ֲה ַא "ָה  ָהָיה ׁשָ יַ� " ׁשָ ת ִעירבָּ  ֹותבּ ׁשְ לִ  ַמּגִ ּבָ ְתקּוַפת ַאַחת ׁשַ  ּבִ
יְוַא , ַהֹחֶרף ל דבָּ כְ נִ  ְסכּום ִפיםְס וֹ א ָהיוּ  ָהִעיר ְנׁשֵ לֹש4 ׁשֶ לר/  ֵמאֹות ׁשְ ֶסף־ּבַ ים ּכֶ יׁשִ ִמְנָחה אֹותוֹ  ּוַמּגִ י ּכְ , ָלַרּבִ

ֵדי ֵכר ּכְ ְרָסם ִגידנָ  ֹוֵררִהְתגּ  ִעירבָּ . ְוַרֲחִמים ְיׁשּוָ�ה רבַ ְד בִּ  ְלִהּזָ ם ְמפ/ ׁשֵ ָהָיה, ַאְבָרָהם ר' ּבְ יר ׁשֶ ְפָלג ָ�ׁשִ , מ/
ֵ�ת, ָהָיה גוֹ ָה נְ ִמ וּ  ּבְ ל רוֹ וּ ּק בִּ  ׁשֶ י ׁשֶ ִעיר ָהַרּבִ ה וֹ בֹודכְ לִ  עֹוֵרךְ  היָ ָה , ּבָ ּדָ דֹוָלה ְס�/ ֶ ִמ  ּומֹוִסיף ּגְ  ֵמָאה עֹוד וֹ לּ ׁשּ
לר/  ֶסף־ּבַ ל םָת בָ ִנְד  ַ�ל ּכֶ י ׁשֶ ְרָנָסתוֹ  ֶאת. ִעירָה  ַאְנׁשֵ ד ּפַ ַאב, הלָ וֹ ַהּגְ ָהיוּ  ּוָבָקר ֹצאן ֵמֶ�ְדֵרי ִגידנָּ ַה  ׁשָ  לוֹ  ׁשֶ

ְכָפר ר, איצָ 'נִ יזְ וִ לְ  ךְ ָסמוּ  ּבִ ב ָהָיה ְוַכֲאׁשֶ ֶרךְ  ִמּטַֹרח ַ� ְוָיגֵ  ָ�ֵיף היָ ָה , ֲ�ָסִקיםבַּ  ָ�מּוס יֹום רְלַאַח  ְלֵביתוֹ  ׁשָ . ַהּדֶ
עֹודוֹ , דָח ֶא  ַלְיָלה תוֹ ־ַ�ל ׁשֹוֵכב ּבְ ן ִמּטָ ַנת ְוָיׁשֵ ִרים ׁשְ י־ֶאת נוֹ זוֹ ֲח בַּ  ְוָרָאה ִגידנָּ ַה  ָחַלם, ְיׁשָ א, ַח נוֹ ּמָ ַה  ָהַרּבִ  ּבָ

ִמים גוֹ ָה נְ ִמ כְּ  ִעירבָּ  ֹותבּ ׁשְ לִ  ה. ָיִמיָמה ִמּיָ יַצד רֹוֶאה הּוא ְוִהּנֵ ה ֵמִכין הּוא ּכֵ ּדָ דֹוָלה ְס�/ י, ְלַמֲ�נוֹ  ּגְ  ְוָהַרּבִ
ב רֹאׁש  יֹוׁשֵ ְלָחן ּבְ / א, ַהׁשּ ַמְרבֵּ  ֶאּלָ ּלְ ִגים לֹא םֵ� וֹ ט הּוא ֵאין ִליָאהּפְ ַה  הׁשֶ ָרק לֹא, ֵמַהּדָ רֵמַה  ְולֹא ֵמַהּמָ ׂשָ  ּבָ

יׁשוּ  ִהּגִ י ֵאין ַמּדּוַ� . "ְלָפָניו ׁשֶ ֲאָכִלים הָמ וּ אְמ  טֹוֵ�ם ָהַרּבִ י ֵמַהּמַ ֵהַכְנּתִ יר לַא ׁשָ "? ִלְכבֹודוֹ  ׁשֶ ֵדי ּתֹוךְ  ֶהָ�ׁשִ  ּכְ
י־ֶאת ֲחלֹומוֹ  מֹוךָ  ַאְכָזר ָאָדם ֵאֶצל לכֹ ֱא לֶ  ֲאִני לוֹ ָיכ ֵאיךְ : "הְוַנֲ�נָ , ָהַרּבִ יַח  ֵלב םׂשָ  ֵאיְנךָ  ֲהֵרי?! ּכָ ּגִ  ַ�ל ְלַהׁשְ

ינִ ֲ�  ף ְוֵאיְנךָ , ךָ ְר יִע  ּיֵ ּתֵ ּתַ ַצֲ�ָרם ִמׁשְ יר ִנְבַהל. "ּבְ י. "ָחפוּ  ּוָפָניו ֶהָ�ׁשִ ִדְבֵרי םכֶ ְת נַ וָּ כַּ  ְלִמי ֵאַדע לֹא, ַרּבִ  ּבְ
י", ַהּתֹוָכָחה יר ִמֵהר ְוָהַרּבִ י, יֹוֵדַ�  ֵאיְנךָ  ַהִאם: "ְלַהְסּבִ ב ּכִ אן יֹוׁשֵ י יקִת וָּ ַה  ֶהָחִסיד ִעירבָּ  ּכָ מּוֵאל ַרּבִ  ׁשְ

ר, 'סְה יָ ְד בַ עוֹ  רּוָטה ֲאִפּלוּ  לוֹ  ָנַתּתָ  לֹא ֵמעֹוְדךָ  ֲאׁשֶ ה, ַאַחת ּפְ יָ�ה ְוַ�ּתָ ּתוֹ  ִהּגִ  ?!לכֹּ  ֵאין ָרׁש לָ וְ  ,ְלִפְרָקּה  ּבִ
ל ֲהֵרי ְרכִּ  ִויסֹוד ֲ�בֹוָדִתי־ּכָ ד ,יּדַ י ֶאת ְלַלּמֵ לֹוִמי ַאְנׁשֵ ִנים, ָמִניםַרְח  ְוִלְהיֹות, ַאְחדּותבְּ  ֵהגְלִהְתנַ , ׁשְ ְיׁשָ  ּבַ

ה ְוִכי. ָסִדיםֲח  ְוגֹוְמֵלי ן ַאּתָ ל רֵט ּפָ ִה לְ  ִריןוֹ ח־ּבֶ ׁש "?! ֶזה־ִמּכָ ּקֵ ׁשּוָבה ךְ ֶר ּדֶ  ִגידנָּ ַה  ּבִ י, ּתְ  לוֹ  הֹוָרה ְוָהַרּבִ
ל־ֶאת מוֹ כְ ׁשִ ־ַ�ל ְלַהֲ�ִמיס ּתוֹ  יֵא וּ ׂשּ נִ  הֹוָצאֹות ּכָ ל ּבִ יַר  ׁשֶ מּוֵאל ּבִ ֶדֶרךְ  ׁשְ בֹוד ּבְ יב. ּכָ ֵהׁשִ ֶ  ֵהֵחל, ִחּיּובבְּ  ּוִמׁשּ

י ֲאָכִלים ִלְסֹעד ָהַרּבִ יׁש  ֵמַהּמַ ִהּגִ ֵדי ֹוךְ ּת  .ְלָפָניו ׁשֶ ךְ  ּכְ ִגיד  ץיִק ֵה  ,ּכָ ָנתוֹ ַהּנָ ְ ה ,ִמׁשּ   . ֲחלֹום ְוִהּנֵ

בוֹ  ַאְבָרָהם ר' ָיַרד ּכָ ׁשְ עֹוד ִמּמִ ם, ליִ לַ  ּבְ ָ�ָמיו ֶרךְ ּדֶ לַ  ְוׂשָ ֵדי ,ּפְ יֹון ַהּסֹוֶ�ֶרת ְלַנְפׁשוֹ  ַמְרּגֹוַ�  ִלְמצֹא ּכְ  ֵמַהִחּזָ
ָרָאה ִאיׁשֹון ׁשֶ ָ�ה. ַלְיָלה ּבְ ה ׁשָ ּכָ ְרחֹובֹות ִהְסּתֹוֵבב ֲאר/ ַרְגָליו ַ�ד, ִקְרָיה ּבִ אּוהוּ  ׁשֶ ית לֶא  ְנׂשָ ְדָרׁש ־ּבֵ , ַהּמִ

ַגׁש  םְוׁשָ  י ֶאת ּפָ מּוֵאל ַרּבִ ב, ׁשְ ׁשַ ּיָ ַהְתָמָדה ֹוָרהּת בַּ  ָהָגהוְ  ׁשֶ יר ּמוֹ ִע  ִנְכַנס. ַמְפִליָאה ּבְ , ָבִריםְד בִּ  ֶהָ�ׁשִ
ר. ַחי' ֶזה קָיָר  'ֵמֵהיָכן ְוִהְתַ�ְנֵין י לוֹ  ִסּפֵ מּוֵאל ַרּבִ ה ַ�ל ׁשְ ְלּגָ ָהָיה הבּוָ� ַהּקְ  ַהּמִ ל ׁשֶ י ִמיֵדי ְמַקּבֵ , ָהַרּבִ

ו ֲ�ַדִין ְוַ�ְכׁשָ יםׁשְ  ֲאִפּלוּ  אוּ לְ ָמ  לֹא ׁשֶ כֵּ ְלַמ  ץלַ ֱא נֶ , תוֹ קוּ לְּ ּתַ ְס ִה ֵמ  יֹום לֹש4ִ לֵ  ֶאת ןׁשְ יתוֹ  יּכְ ֲ�בּור ּבֵ  ְמַ�ט ּבַ
ךְ . ָמזֹון ֶהְמׁשֵ ָבִרים ּבְ ר ַהּדְ ּתוֹ  ַ�ל ַאְבָרָהם ר'לְ  ִסּפֵ ה הכָ ּדְ ּתַ ׁשְ ִה ׁשֶ  ּבִ ּנָ ֶבת ְוַהֲחת/ ְתַ�ּכֶ , ָממֹון ֵמֹחֶסר ַהּמִ

ַ�ת ר ִגידנָּ ַה  ּוְלַהְפּתָ אָת  ִלְפֵני רָקצָ  ןְזַמ : "ִסּפֵ ּבָ ה, ילַ ֵא  ׁשֶ ּלָ י ַניָפ לְ  ִהְתּגַ נֹוַח  ָהַרּבִ ה ְוהּוא, ַהּמָ ּלָ י, ִלי ּגִ ה ּכִ  ַאּתָ
ְלּתָ  ְלַאַחר, ילַ ֵא  ָלבֹוא ָ�ִתיד ּבַ ּקִ ל תוֹ מוּ ְמ וֹ ּת ׁשְ ִה ". יִר סוֹ ְח ַמ  יּדֵ  ִלי ְלַהֲ�ִניק ַ�ְצְמךָ ־ַ�ל ׁשֶ  ִגידנָּ ַה  ׁשֶ

ָמה ְבָ�ַתִים ִהְתַ�ּצְ ד ֵהִביןהּוא וְ  ,ׁשִ י ִמּיָ ָבר לֹא ּכִ ּבֹון ּמוֹ ִע  ָ�ַרךְ  ֲאָתר־ַ�ל. הּוא ֵריק ּדָ ק ֶחׁשְ ּיָ ה ְמד/  ְלַכּמָ
ָידוֹ  לַק ׁשָ  ּוְלָמֳחָרת, ָזקּוק הּוא ָמעֹות כּום־ֶאת ּבְ ּלוֹ  ַהּסְ י, ּכ/ מּוֵאל ְוַרּבִ ּתוֹ ־ֶאת ִהְכִניס ׁשְ ְבִרית ּבִ ּוִאין ּבִ ׂשּ   .ַהּנִ

ּפּור ֶאת זַה  ַהּסִ ר, ּלָ יׁש  ֶהָחִסיד ִסּפֵ ׁשִ י ַהּיָ ַ�  ַרּבִ ַמ  בּ יְ לֵ  ְיהֹוׁש/ ל ּה בָּ ַר ן ַמ ּדְ נְ ק לַ ַח צְ י יִ בִּ ל ַר ׁשֶ  נוֹ בְּ , ןַלְנּדְ  ׁשֶ
ֵ�ת, איצָ 'נִ יזְ וִ  ְלָחן ֲ�ִריַכת ּבְ / ל ַהׁשּ ַמח"ַה  ׁשֶ יק ּצֶ לֹום תבַ ֲה ַא "ָה  ָאִביו,־, ֲאִביְזֵקנוֹ  תלַ וּ לּ ִה  יֹום בֹודכְ לִ  ,"ַצּדִ  "ׁשָ

י, ְוָאַמר הֹוִסיףהּוא ַאף וְ , ןוָ ׁשְ ֶח ְר ַמ בי"ז בְּ  ַס . וֹ לּ ה ּכ/ ׂשֶ ֲ� ּמַ לַ  דֵ�  ָהָיה ַ�ְצמוֹ  הּוא ּכִ ר וּ ּפ ּסִ ת ַה ֶא  מוֹ יְּ ּבְ
י ָאַמר, אלָ ְפ נִּ ַה  ה ָנא אוּ ְר : "ָהַרּבִ ּמָ דֹול ּכַ ּלֹא, ינִ ֵק זְ  ַח כֹּ  ּגָ בֹוִהים יֹוֵתר ְלעֹוָלמֹות ַלֲ�לֹות ָרָצה ׁשֶ ֵדי, ּגְ ּלֹא ּכְ  ׁשֶ

ח ּכַ ם ִיׁשְ חּוץ ֶאת ּגַ ָ  עֹוָלםלָ  ַהּנָ ה לָפ ַהׁשּ י ִעם ְלִהְתַנֵהג ְויּוַכל, ַהּזֶ יםבְּ  מוֹ כְּ  מוֹ וֹ לׁשְ  ַאְנׁשֵ �         ".ּיּותוֹ ַח  ַחּיִ

  
 
 

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

ן ָרה ְלַאְבָרָהם ּבֵ ֶלד ׂשָ ַהר ַוּתֵ ַהר ָאַמר -  ַוּתַ ֵאר ַוּתַ �ל ִיְתּבַָ 
ֶרךְ  י מֹוִדיַ�  ֶזהָל , ָלּה  ָהָיה לֹא ןרוֹ ְט ַמ ־יתבֵּ , ל"זַ  אֹוְמָרם ּדֶ  ּכִ
ם ֵנס ָהָיה ֵהָריֹון ּגַ ן ָרַמז ְלַאְבָרָהם ְואֹוְמרוֹ . ּבַ  ְלַאְבָרָהם ֶזה ּבֵ
ָמֵ�אל ְולֹא י ,ְלַאְבָרָהם ִיׁשְ מוֹ  אֵר ִיּקָ  לֹא ּכִ  ,ַאְבָרָהם־ןּבֶ  ׁשְ

ְכִתיב י ְבִיְצָחק ִיּקָ  ּדִ ּמָ  םגַ ֲה וַ . ֵרא ְלָך ָזַרעּכִ ָאַמר ִצינוּ ׁשֶ  ׁשֶ
תּוב ן ְלַאְבָרם רגָ ָה  דֶל ּתֵ ַו  ַהּכָ מוֹ  ִנְקָרא םׁשָ , ּבֵ  ,ַאְבָרם ׁשְ

נֶּ  רַאַח  ֲאָבל ם רַק ֱ� ׁשֶ ּלֹא ַאְבָרם ׁשֵ ֵכר ׁשֶ  ֶזה םׁשֵ  עֹוד ִיּזָ
א ָ�ָליו ָמֵ�אל ,ַאְבָרָהם ֶאּלָ  .ַאְבָרָהם־ןּבֶ  אֵר ִלּקָ  לוֹ  ֵאין ִיׁשְ

י ְואּוַלי �ׂשֵ  עֹוֵבר ַאְבָרם ְלַאְבָרָהם ַהּקֹוֵרא ֶזהָל  ּכֲִ �םַט , הּבַַ 
ַר  תוֹ ָד ּפָ ְק ַה  י ךְ ִיְתּבָ ְקָרא ּכִ ּיִ ׁשֶ  ֵאָליו ְמַיֵחס ַאְבָרם לוֹ  ּכְ

ָמֵ�אל י ָאַמר ה'וַ  ,ְלֵבן ִיׁשְ  ֶזה ְוֵאין ,ָזַרע ְלָך  אֵר ִיּקָ  ְבִיְצָחק ּכִ
א יֵּ  ֶאּלָ ׁשֶ ם ֵקרָ� ּכְ ַיֲ�ֹקב ֵאינוֹ  ֶזה ַ�םְוַט , םַאְבָר  ׁשֵ  ֶזהָל  .ּבְ
ְקָרא ֲהַגם ּנִ ָרֵאל ׁשֶ ּקָ  ְקֵפָדא ֵאין ִיׂשְ ּיִ    :ַיֲ�ֹקב אֵר ׁשֶ

נֹו ַהּנֹוַלד ר־ּבְ רּוׁש  -  'ְוגוֹ  לֹו ֲאׁשֶ יֶּ  ִלְהיֹות ,ּפֵ ן לוֹ ־ׁש ׁשֶ  ,ַאֵחר ּבֵ
הּוא ָמֵ�אל ׁשֶ  לוֹ  אֹותנָּ ַה  ָברּדָ ַל  ,לוֹ ־דַהּנֹוַל  ָאַמר ֶזהָל  ,ִיׁשְ

ֶ  הַמ  ,תוֹ וָ ֲא ּתַ  ְלַתְכִלית ָ�ָליו תאוֹ ְר ּקָ ִה ְל  תּוב ָאַמר ּלֹאׁשּ  ַהּכָ
ן ֵלַדת ּכֵ ָמֵ�אל ּבְ ר ְואֹוֵמר. ִיׁשְ  זַמ ָר  ָרהׂשָ  וֹ ּל ־ְלָדהיָ ־ֲאׁשֶ
ֶ  הַמ ְל  ִלין ָהיוּ ׁשּ ּלְ ִמיד ִמְתּפַ  אֹוֵמר ָהָיה ַאְבָרָהם ,ּתָ

ל ַרע־ּכָ י ַהּזֶ ּלִ ֶקת ִיְהֶיה ׁשֶ ּדֶ ם ָרהׂשָ וְ  ,זוֹ  ִמּצַ ֶנֶגד, ְוכּו' ִהיא ּגַ  ּכְ
ָתּה  ִפּלָ תוֹ  ּוְכֶנֶגד, וֹ ּל ־ְלָדהיָ  ָאַמר ּתְ ִפּלָ ָרה ָאַמר ּתְ   :ׂשָ

נוֹ  אֹודֹת ַ�ל נוֹ  אֹודֹת ַ�ל, ִיְרֶצה עֹוד -  ּבְ ר ּבְ  ִיֲחָסה ֲאׁשֶ
אֹוְמרוֹ  ,ְלָהָגר ָרהׂשָ  אֹותוֹ  ָנּה ־ְוֶאת ָמהָהָא  ּכְ  'ְוגוֹ  ּבְ

ן דֹוׁש ַה  ּוָבא, ָמהָהָא ־ּבֶ רּוךְ ־ּקָ יקְצ ְוִה  הּוא־ּבָ ְבֵרי ּדִ ָרה ּדִ  ׂשָ
ר לּכֹ  לוֹ  ְוָאַמר ֹקָלּה  ַמעׁשְ  'ְוגוֹ  ֲאׁשֶ ְחׁשֹב ְוַאל ,ּבְ  אֹותוֹ  ּתַ

ְנךָ  ַ�ר־ַ�ל אֹוְמרוֹ  ְוהּוא .ּבִ  ְוָאַמר נוֹ ּבְ  םׁשֵ  לוֹ  ָ�ַקר ,'ְוגוֹ  ַהּנַ
י לוֹ  ֵרא ִאּמוֹ  םׁשֵ ־ַ�ל ֶזה ּוֵבן ,'ְוגוֹ  ְלךָ  אֵר ִיּקָ  ְבִיְצָחק ּכִ , ִיּקָ

ן־ֶאת ְוַגם אֹוְמרוֹ  ְוהּוא ָחַזר ְוִתְמָצא. ְוגֹוֵמר ָמהָהָא ־ּבֶ  ׁשֶ
ְכִתיב ,ִלְדָבֶריָה  ְוהֹוָדה ַאְבָרָהם ם ּדִ ּכֵ ׁשְ  'ְוגוֹ  ַאְבָרָהם ַוּיַ

ֶלד־ְוֶאת י ,נוֹ ּבְ ־ְוֶאת ָאַמר ְולֹא ,'ְוגוֹ  ַהּיֶ תּוב ֵהִעיד ּכִ  ַהּכָ
  :ַאְבָרָהם־ַ�ל

  
  

במרחשון תרכ"א, נחנכה שכונת "משכנות  בי"ח
שאננים", הראשונה מחוץ לירושלים העתיקה, 
ביוזמת השר רבי משה מונטיפיורי, ומעזבון הנדיב 
יהודה טורא. מאז החלו להיווסד שכונות נוספות 
מחוץ לעיר וירושלים התפתחה ללא היכר. תחילה 
הוקם במקום בית רפואה, ובהמשך הוקמו שם בתי 

ועמדו חינם למגורי תלמידי חכמים. מגורים שה
במקום הוקמה גם טחנת קמח, שפעלה כמה שנים 

  לאחר שטחנות קיטור הוקמו בעיר.  ,עד שנעזבה
�  

בי"ט במרחשון תרפ"ב, נפטר רבי דוד צבי הופמן, 
 ממנהיגי יהדות אשכנז ובעל הפירוש הנודע על

התורה. בפירושו ניכרת גאונותו העצומה, ובו הכה 
ירך, ־המקרא שוק על־שביקרו אתאת החוקרים 

והוכיח את אמיתות התורה שבכתב ואת מסורת 
חז"ל בלימוד ההלכות מפסוקי התורה. בתקופתו, 
ירדה יהדות אשכנז אחורנית בהשפעת ההשכלה 

  רש"ר הירש לתקומתה.עמד לימין הוא והרפורמה, ו
�  

בכ"ב במרחשון תקע"ד, נפטר בצפת רבי דוד שלמה 
לבושי שרד" ו"ערבי נחל". אייבשיץ מסורוקי, בעל "

מצעירותו כבר הרביץ תורה ברבים, ושימש כרבן 
של כמה קהילות בגליציה ובסרביה. היה תלמיד 

אוסטרהא ־המגיד מזלוטשוב, רבי וולף מטשארני
ובעל "יושר דברי אמת". מחמת השתוקקותו 
הגדולה לארץ הקודש, עזב את משרתו וכבודו 

עו התיישב בגולה ועלה ארצה בשנת תקס"ט. בהגי
עם, בלי לגלות ־בעיר צפת ונהג כאחד מפשוטי

זהותו. בפטירתו בגיל שישים, נטמן במערת ־את
בצפת בה טמונים גם רבי אריה לייב מוולטשיסק 

עין". בטעות נרשם עליו שנפטר כבר בשנת ־וה"בת
ה המצבה תתק"ע, אולם בשנים האחרונות התגל

  ועליה נכתב שנפטר בשנת תקע"ד. ,המקורית
�  
  

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ

 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

 
ת ְתִפּלַ ְצאּון אּוַלי: "ָאַמר, ְסדֹום־ַ�ל ַאְבָרָהם ּבִ ם ִיּמָ ָרה ׂשָ ן יֹוָנָתן םגֵּ ְר ְוִת ", ֲ�ׂשָ נָ , יֵאלזִּ �/ ־ּבֶ ּוָ ּכַ ל ָהְיָתה וֹ תׁשֶ ּלֵ  ְלִהְתּפַ
ִמְנָין  ה ּוְזכּות ,הָר ׂשָ ל ֲ� ׁשֶ ּבְ ִפּלָ ֵגן ַהּתְ  ,הּלָ ִפ ּתְ ר ַה ַ� ׁשַ  - 'ֱאלִֹקים יתבֵּ ' רוֹ ְפ ִס בְּ , ט"יבִּ ּמַ ַה  ךְ יִמ ְס ִה  ֶזה־ְוַ�ל. ְסדֹום־ַ�ל ּתָ

יבּות־ֶאת ל ַהֲחׁשִ ה־ׁשֶ ִפּלָ ִמְניַ  ּתְ ָרה ןּבְ ַ�ל, ֲ�ׂשָ בָּ ַה  ִהְבִטיַח  ֶזה־ׁשֶ ִחית לֹא" ה"ּקָ ֲ�ב ַאׁשְ ָרה ּורּבַ    ."ָהֲ�ׂשָ
�  

ִזְקנּותוֹ  ל ּבְ י ׁשֶ ַכי ַרּבִ ל הבָּ ַר , טֹוןַלבָּ  ָמְרּדְ ים ָיֹכל ְולֹא ּכֹחֹוָתיו ָאְפסוּ , אצֹובָ ־םֲאַר  ׁשֶ ּכִ ֶנֶסת ְלֵבית יבִר ֲ� ַה ְל וּ  ְלַהׁשְ . ַהּכְ
ׁש  ּקֵ ֵני ּבִ ָרה ןִמְניַ  ֶלֱאֹסף ָהִעיר ִמּבְ בֹואוּ  ֲ�ׂשָ ּיָ ּבֶֹקר ְלֵביתוֹ  ׁשֶ תוֹ , ֶ�ֶרבּובָ  ּבַ ׁשָ ָאה ּוַבּקָ יֹום. ִהְתַמּלְ י ּבְ ין, ֶאָחד ָחְרּפִ  ִהְמּתִ
ִלים יַאתְלבִ  ּבֹוׁש ־ַ�ד ָהַרב ּלְ ְתּפַ יַ�  לֹא דָח ֶא  ַאף אּוָלם, ַהּמִ ֵני ִהּגִ ם ַהּקֹר ִמּפְ ׁשֶ ָרָאהכְּ . ְוַהּגֶ ָ�הי כִּ  ׁשֶ ָ חּוָקה ַהׁשּ  ָראָק , ּדְ

ׁשוֹ  ּמְ ׁש  ִלְמׁשַ ּנוּ  ּוִבּקֵ קְלִהְתּדַ  ִמּמֶ ְלֵת  ַ�ל ּפֵ ִלים יּדַ ּלְ ְתּפַ ס םֶה בָּ  ירצִ ְפ ַה ּוְל , ַהּמִ ּנֵ ה ֶאְצלוֹ  ְלִהְתּכַ , ָמה־ְזַמן ָ�ַבר. ִלְתִפּלָ
ב ׁש ּמֵ ׁשַ ְמ ְוַה  ָיַדִים ׁשָ ם. "ֵריקֹות ּבְ ּלָ י, ִלי הֹוִדיעוּ  ּכ/ ִמים בֶק ֵ�  ּכִ ׁשָ ר/  ַהּגְ יםַהּמְ ים, ּבִ ׁשִ יָתם ָלֵצאת ֵהם חֹוׁשְ , ִמּבֵ

ל יםּוִמְתּכֹוְננִ  ּלֵ ֵביָתם ְלִהְתּפַ יִחידוּ  ּבְ ׁשוֹ  ְוָאַמר ָהַרב ִהְצַטֵ�ר. רַמ , ָא "תּבִ ּמְ ה יֹוֵדַ� : "ִלְמׁשַ יֵמי ַאּתָ ּבִ י יַחיַּ  ׁשֶ  ָצַבְרּתִ
רּוָטה י, רּוָטהְפ ִל  ּפְ ְח  ְוָחַסְכּתִ ֵדי ִמיִמּלַ י אֹותוֹ , דבָּ כְ נִ  ְסכּום ְלַ�ְצִמי ֶלֱאֹגר ּכְ ּתִ ׁשְ בוֹ  ַלֲחָכִמים ִהְקּדַ ּיָ  רְלַאַח  אוּ ׁשֶ

ִטיָרתוֹ  ִליםּמִ ַל  םּלֵ ְלׁשַ  ֲאִני ּוָכןמ הּתָ ם ַ� ָל אוּ  .יִת ָמ ׁשְ נִ  ְלִעּלּוי ִלְלֹמד ְלֵביִתי ּפְ ּלְ ל ְתּפַ י־ֶאת ּכָ ְסּפִ בֹואוּ  תְמנָ ־ַ�ל, ּכַ ּיָ  ׁשֶ
ל ְלֵביִתי ּלֵ ִמְניַ  יּמִ ִע  ַיַחד ּוְלִהְתּפַ ָרה ןּבְ ּתֹוֵמם". ֲ�ׂשָ ָבִרים עַמ ׁשֵ לְ  ׁש ּמֵ ׁשַ ַהְמ  ִהׁשְ דוּ , ַהּדְ  ְוהֹוִדיַ� , ְלַדְרּכוֹ  ׁשּוב ָיָצא ִמּיָ

י ,ּבּורצִּ לַ  ְבָטח םָר כָ ׂשְ  ּכִ ל ָיבֹואוּ  ִאם ָלֶהם מ/ ּלֵ ֲ�לוּ  .ָהַרב־ִעם ְלִהְתּפַ ם ִהְתּפַ ּלָ ֹמַ�  ּכ/ ה ַ�ד ִלׁשְ ּמָ ָבר ָחׁשּוב ּכַ ֵ�יֵני ַהּדָ  ּבְ
םַר  ד, ָרץֲ� ַהנַּ  ּבָ ְרזוּ  ּוִמּיָ י לוֹ  וּ ְוהֹוִדיע, ְלֵביתוֹ  ָלבֹוא ִהְזּדָ רּוָטה ֲאִפּלוּ  ִלּטֹל םָת נָ וָּ כַ בְּ  ֵאין ּכִ לוּ  ֵמָאז .ָכָרםׂשְ בִּ  ַאַחת ּפְ  ִקּבְ

ק ַ�ְצָמם־ַ�ל ה ְלִהְתַחּזֵ ְתִפּלָ ָראוּ , ּבּורִצ בְּ  ּבִ ׁשֶ ה ּכְ ּמָ ים ּכַ ֲ�בּור םּלֵ ְלׁשַ  ָהַרב ִהְסּכִ   . זוֹ  הוָ ְצ ִמ  ּבַ
�  

י ד תוֹ ירוּ ִס ְמ בִּ  ַדענוֹ , ֵמָאֶמִריָקה ןַמ ְר ֶה  ֵסףיוֹ  ַיֲ�ֹקב ַרּבִ ל הָל וֹ ַהּגְ ּלֵ ִצּבּור ְלִהְתּפַ ם. ּבְ ָהָיה ּגַ ׁשֶ בֹוּהַ  םחֹ  ִעם חֹוֶלה ּכְ  ּגָ
ִעים ָלהְלַמְע  תוֹ  ָקם, תֲ�לוֹ ַמ  ֵמַאְרּבָ ּטָ ת ִמּמִ בּוַ�  רוֹ עוּ ׁשִ ־ֶאת ָמַסר ְוַאף, ּוַמֲ�ִריב ִמְנָחה ִלְתִפּלַ ִליםּמִ לַ  ַהּקָ ּלְ ַ�ם. ְתּפַ  ּפַ
ֶבת, יוָק ָס ֲ�  ְלֶרֶגל וֹ ְלַדְרכּ  ָיָצא יַנִים תיַּ נִ ֲח לַ  ָ�ְצָרה ְוָהַרּכֶ ת ּבֵ ָ�ה ּבַ בִּ  לּוִאיס־טנְ ַס  ִעירבָּ  ׁשָ  יִר יזוּ ִמ  תינַ ִד ְמ ׁשֶ

ַאְרצֹות ִרית־ּבְ ד. ַהּבְ ֶבת ֲ�ִציַרת ִעם ִמּיָ י ָקַפץ, ָהַרּכֶ  ַמֵהר ַסע. "ָרָאהׁשֶ  ָהִראׁשֹוָנה ַהּמֹוִנית תֶא  ְוָ�ַצר יֹוֵסף ַיֲ�ֹקב ַרּבִ
ֶנֶסת־ְלֵבית ׁש ", ְיהּוִדי ּכְ ּקֵ הְוַה , ָהגֵמַהנַּ  ּבִ ה ּלָ ְרּכוֹ ־ֶאת ָ�ׂשָ ְמִהירּות ּדַ יְנַתִים. ּבִ ף ּבֵ יתַט בְּ  ִהְתַ�ּטֵ ין יַח נִ ְוֵה  ּלִ ִפּלִ ׁש , ּתְ  ּוִבּקֵ
ין ָהגֵמַהנַּ  ִלים. ׁשּובוֹ ־ַ�ד לוֹ  ְלַהְמּתִ ּלְ ְתּפַ ֵבית ָהִראׁשֹוִנים ַהּמִ ֶנֶסת־ּבְ ָבר ָ�ְמדוּ  ַהּכְ ה ְלַהְתִחיל ּכְ ִפּלָ ּתְ  הֹוִפיַ�  עַת ֶפ לְ וּ , ּבַ
י ָאָדם ְלּתִ ר ּבִ ּכָ ׁש  מ/ ִנימּוס ּוִבּקֵ ָבה ִלְפֵני ַלֲ�בֹר ּבְ ָנה ׁשּותָהְר . ַהּתֵ תוֹ  ֵהֵחל ְוהּוא, לוֹ  ִנּתְ ְתִפּלָ , תכֶ ּפֶ ּתַ ׁשְ ּמִ ַה וְ  ָבהָהֲ�ֵר  ּבִ

ֶהֶ�ְלָתה ִלים ֶאת ׁשֶ ּלְ ְתּפַ ִאית ׁש ֶפ נֶ  ּותְלִהְתרֹוְממ ַהּמִ ה ִסּיּום ִעם. ִעּלָ ִפּלָ ית ָיָצא, ַהּתְ ֶנֶסת ִמּבֵ  ַהּמֹוִנית־ֶאל ִנְכַנס, ַהּכְ
יָנה ִהְמּתִ יג, לוֹ  ׁשֶ ִ ֶבת־ֶאת ְוִהׂשּ ךְ  ָהַרּכֶ ֶהְמׁשֵ ֶרךְ  ּבְ אֹוָתּה . ְפצוֹ ֶח  חֹוזְמ  לֶא  ַהּדֶ קּוָפה ּבְ יַ� , ּתְ י ִהּגִ  ּבֹוִביץֵליְ  רבֶּ ־ךְ וּ רבָּ  ַרּבִ

ֶמ  י ֲחָתנוֹ  ִעם ִניץִמּקָ ּיּוס ְלצֶֹרךְ , ְלָאֶמִריָקה יִק ְס בְ זוֹ רוֹ גְּ  ְראּוֵבן ַרּבִ ַא  ּגִ יַבת יםבִּ ַמׁשְ ם, יץנִ ֶמ ָק  ִליׁשִ יעוּ  ּוְבַדְרּכָ  ִהּגִ
ר, םׁשָ  םָת הוּ ׁשְ בִּ . לּוִאיס־טנְ ַס לְ  ַ�ל ָלֶהם ִסּפֵ ִית־ּבַ אּות ַהּבַ ּתָ ִהׁשְ ֵאַרע ּדֶֹפן יֹוֵצא ֵארּוַ�  ַ�ל, ּבְ  ָלַאֲחרֹוָנה ׁשֶ

ֵבית ֶנֶסת־ּבְ ֶהם ַהּכְ ּלָ ַ�ת. "ׁשֶ ׁשְ ֶמת ּבֶֹקר ּבִ ְקּדֶ ֶנֶסת־ְלֵבית רזָ  ִאיׁש  ִנְכַנס, מ/ הּוא, ַהּכְ ׁשֶ ף ּכְ ּטָ יתַט בְּ  ְמ�/ ר ּלִ ּטָ  ּוְמ�/
ין ְתִפּלִ תוֹ ְת וּ  ,ּבִ יֹוֵתר תֶמ ֶמ רוֹ ּמְ ַה  ָהְיָתה ִפּלָ ַמְענוּ  ּבְ ָ ׁשּ ינוּ בְּ  ׁשֶ ד אּוָלם .ַחּיֵ ה ַאַחרְל  ִמּיָ ִפּלָ ר, ָהִאיׁש  ֶנֱ�ַלם ,ַהּתְ ִהְצַטּיֵ  ׁשֶ
ֵ�יֵנינוּ  ִביא הוּ ִליָּ ֵא כְּ  ּבְ ִסיּ ". ַהּנָ ָ�ם ּוםּבְ מ/  ַמּסָ ָ ַהּמְ י וּ רָחזְ , ךְ ׁשּ יתוֹ  לֶא  ַוֲחָתנוֹ  רבֶּ ־ךְ וּ רבָּ  ַרּבִ ל ּבֵ , ןַמ ְר ֶה  ףֵס יוֹ  ַיֲ�ֹקב יַרבִּ  ׁשֶ

ֶדֶרךְ  וּ נִהְתַאְכְס  םׁשָ  ַאְרצֹות םָר וּ ּק בִ בְּ  ַבעֶק  ּבְ ִרית־ּבְ ִמיד. "ַהּבְ י ּתָ ְבּתִ ׁש  ָחׁשַ ּיֵ ָאֶמִריָקה ֶאָחד ֵסףיוֹ  ַיֲ�ֹקב ר' ַרק ׁשֶ ", ּבְ
י ָאַמר ֹאָרע ֶאת ְוֵתֵאר, ְראּוֵבן ַרּבִ ַ�ְנֵין ַהּמְ ַמע ַהּמְ ָ ׁשּ ֵני כוּ יְּ ַח ְת ִה . ׁשֶ יתוֹ  ּבְ ל ּבֵ י ׁשֶ ְמעוּ , יֹוֵסף ַיֲ�ֹקב ַרּבִ ָ ׁשּ  ֵמֲאִביֶהם ׁשֶ
ר אֹותוֹ  ּפּורַהּסִ ־ֶאת אֹות תְמנָ ־ַ�ל לֹא ָלֶהם ִסּפֵ א, ְלִהְתּגָ ל ֲחָסָדיו ֶאת רּפֵ ְלַס  תְמנָ ־ַ�ל ֶאּלָ בָּ ַה ־ׁשֶ ַ�  ה"ּקָ ַסּיֵ ּמְ  לוֹ  ׁשֶ

ִמיד ל ּתָ ּלֵ י: "ַח ֵר וֹ אָל  ְוָאְמרוּ , ּבּורִצ בְּ  ְלִהְתּפַ ָאֶמִרי ֶאָחד ֵסףיוֹ  ַיֲ�ֹקב ר' ַרק טֵל ְח ֶה בְּ  ֵיׁש , ְראּוֵבן ַרּבִ  הּוא ןכֵּ ׁשֶ , ָקהּבְ
ִביא' הוּ ִליָּ 'ֵא  ְסּתֹוִרי ַהּנָ ָהָיה ַהּמִ ַס  ׁשֶ ֵ�ם... "לּוִאיס־טנְ ּבְ י ִהְתּפַ ד ְוָאַמר ְראּוֵבן ַרּבִ ָהִייִתי, ִהיא ָהֱאֶמת: "ִמּיָ  ָצִריךְ  ׁשֶ
ד יקִס ָה לְ  י, ּוְלָהִבין ִמּיָ ַרבִּ  ּכִ נוּ  ֵסףיוֹ  ַיֲ�ֹקב יּבְ ּלָ ר ׁשֶ ּבָ י: "ְוָאַמר הֹוִסיף רבֶּ ־ךְ וּ רבָּ  יַרבִּ  ְוחֹוְתנוֹ ", ְמד/  ֵסףיוֹ  ַיֲ�ֹקב ַרּבִ
ים' ץֵפ 'ָח ֶה  הּוא, ןְרַמ ֶה  ל ַחּיִ ַ�ם !"ָאֶמִריָקה ׁשֶ  ּפַ
ה ִלְנֹסַ�  ץלַ ֱא נֶ   ֶאת ּמוֹ ִע  ְוָנַטל, יוָק ָס ֲ�  ְלֶרֶגל ְלֵאירֹוּפָ
ּלוֹ  ַהּתֹוָרה רֶפ ֵס  ַרם הּוא. ׁשֶ ָכה ּגָ  רּוָחִנית ְלַמְהּפֵ

רַס לְ  אׁש רֹ ֵמ ג ַא ָד וְ , היָּ נִ ֳא ָה ־ַ�ל  לֹש4 ׁשְ לִ  ָקבּוַ�  ִמְנָין ּדֵ
ִפּלֹות ַ�ת. ֹוםיּ בַּ  ַהּתְ ׁשְ ֶמת ּבֶֹקר ּבִ ְקּדֶ ין רָ�בַ , מ/  ּבֵ

ל ִאיםּתָ ַה  ֹותּת לְ ּדַ  ל־ׁשֶ  זֵר זָ ְמ  היָ ָה וְ , היָּ נִ ֳא ָה  ְיהּוֵדי ּכָ
ס ַהּנֹוְסִעים־ֶאת ּנֵ ה ְלִהְתּכַ יעוּ . ִלְתִפּלָ ָבִרים ִהּגִ  ַהּדְ

ךְ  ִליֵדי סֹוף ,ּכָ ּבְ ִסיָ�ה ׁשֶ י הנָּ ּכ/  ַהּנְ  יִפ בְּ  ֵסףיוֹ  ַיֲ�ֹקב ַרּבִ
ל ַדְרּכוֹ ... ִמְנָין' רֶט יְס 'ִמ  ּנּויכִּ בַּ , ַהּנֹוְסִעים־ּכָ  ּבְ

ְיָתה ָ ׁשֶ  ַאֲחֵרי, ַהּבַ ָ�ִרים הָה ׁשּ ה ׁשֹונֹות ּבְ ֵאירֹוּפָ , ּבְ
יַ�  ִציגַליְ  ִעירָל  ִהּגִ ֶגְרַמְנָיה ּפְ ּבְ  הָהְיָת  יתוֹ נִ כְ ּתָ . ׁשֶ
ם ִלְנֹסַ�  ָ ּוב רְלַאַח  אּוָלם, ְללֹוְנדֹון ִמׁשּ  ָמִהיר ִחׁשּ

ה ּלָ י, ּגִ ע ִאם ּכִ ֶבתבָּ  ִיּסַ ת ַיְחִמיץ ַרּכֶ ִפּלַ  ַ�ְרִבית ּתְ
ִמְנָין ִלי. ּבְ סְלַה  ּבְ  וֹ ְרכּ ּדַ  ֶאת ַלֲ�ׂשֹות ֶהְחִליט, ּסֵ

אֹוָתם ַלְמרֹות, יָסהִט בְּ  ּבְ ַנת, ָיִמים ׁשֶ ׁשְ , א"תרצ ּבִ
יָסה ָהְיָתה ֶנת ְיָקָרה ַהּטִ ּכֶ  יםְמַ�ּטִ  ְוַרק, ּוְמס/

ׁשוּ  ּמְ ּתַ צּוָרה ִהׁשְ ה ּבְ ל זוֹ  ֲחָדׁשָ ְחּבּוָרה־ׁשֶ  הּוא. ּתַ
טֹוס ַ�ל ָ�ָלה ָטן ַהּמָ ֶחְבַרת ַהּקָ , ְספּוִרים נֹוְסִעים ּבְ
יַ�  רצָ ָק  ְזַמן ְותֹוךְ  ִאיׁשֹון. ְללֹוְנדֹון ִהּגִ , ַלְיָלה ּבְ

ק ּפֵ לְ ־ַ�ל ִהְתּדַ ל ּתוֹ ּדַ י ַהּנֹוָדע ַהּמּוָסר ִאיׁש  ׁשֶ  ַרּבִ
ְסֶלר הוּ ִליָּ ֵא  ַ�ל ּדֶ ִהְתגּ ", הוּ ִליָּ ֵא ֵמ  בּתָ ִמכְ " ּבַ  ָאז ֹוֵררׁשֶ

לֹוְנדֹון ל, ּבְ ָכבֹוד ְוִהְתַקּבֵ ו" .בַר  ּבְ נּות יִד יָ לְ  ָנְפָלה ַ�ְכׁשָ ּמְ יב ַהִהְזּדַ ְגמּוְלךָ  ְלךָ  ְלָהׁשִ ָאה ַה  ָהאֹוְרִחים ַהְכָנַסת ַ�ל ,ּכִ ּנָ
ַהְגּתָ  ּנָ י ׁשֶ ָאֶמִריָקה ּבִ ְסֶלר ָהַרב ָאַמר", ּבְ ׁש  יֹוֵסף ַיֲ�ֹקב יבִּ ְוַר , ּדֶ ּקֵ ָבר ַרק ּבִ ת ְלִמְנָין ָזקּוק ֲאִני: "דָח ֶא  ּדָ ". ַ�ְרִבית ִלְתִפּלַ

ְסֶלר ָהַרב ָיָצא יתוֹ  ּדֶ ָ�ה ַאף־ַ�ל, ִמּבֵ ָ ֶחֶרת ַהׁשּ ֶלת רָ�בַ , ַהְמא/ ִה  ַ�ד, ֶלתֶד לְ  ִמּדֶ ֵכָניו יןבֵּ ִמ  ִמְנָין ֶלֱאֹסף ְצִליַח ׁשֶ . ׁשְ
הִפ ּתְ ַה  רְלַאַח  י לוֹ  ָאַמר ּלָ דֹוָלה אֹוְרִחים ַהְכָנַסת זֹוִהי: "ֵסףיוֹ  ַיֲ�ֹקב ַרּבִ יֹוֵתרְוַהֲחׁשּוָבה  ַהּגְ ֵהיַטְבּתָ  ּבְ ִדי ׁשֶ   ". ִעּמָ

�  
  

א" ָ ׂשּ ְרא ֵ�יָניו ַוּיִ ה ַוּיַ ה ְוִהּנֵ לֹש-ָ ים ׁשְ ִבים ֲאָנׁשִ ת ֵהם ֵאּלוּ  -  "ָ�ָליו ִנּצָ לֹש-ֶ ָבִרים ׁשְ ל ַהּדְ ּכֵ ְסּתַ ַהּמִ ֶהם ׁשֶ א ֵאינוֹ  ּבָ ע. ֲ�ֵבָרה ִליֵדי ּבָ ךָ  ָלהַמְע ּלְ  הַמ  ּדַ   , ִמּמְ
יךָ ־ְוָכל, ׁשֹוַמַ�ת ְוֹאֶזן ָאהרוֹ  ַ�ִין ִבים ֶפרּסֵ ּבַ  ַמֲ�ׂשֶ ךָ  ֵמַ�ל ַתֲ�בֹר ָנא־ַאל 'ְוגוֹ  דָֹני־ֲא  ,ַוּיֹאַמר. "ִנְכּתָ י - " ַ�ְבּדֶ ּבָ ַה  אִאְלָמֵל  ּכִ   (בית אברהם). לוֹ  לוֹ ָיכ לֹא, עֹוְזרוֹ  ה"ּקָ

  
י . ׁשֹונוֹ ְל  תּוַבֲחִריפוּ  תוֹ ינוּ נִ ׁשְ ּבִ  נֹוַדע רֶמ ְט ּסַ ִמ  יֹוֵאל ַרּבִ

ַ�ם י ִעם ָנַסע ּפַ ֶרֶכב ִסיְלֶבר ֱאִליֶ�ֶזר ַרּבִ  ֶרְך ּדֶ ּוַב , דָח ֶא  ּבְ
ְפַק  ִנְתְקעוּ  נּוָ�ה קּבִ ינוּ  ּתְ ָנה. ּבֹוׁש ־ַ�ד ְוִהְמּתִ י ּפָ  ַרּבִ

י־ֶאל ֱאִליֶ�ֶזר ִחּיּוְך  ְוָאַמר, ָהַרּבִ  ַמר ִיְתּפֹס לֹא ַמּדּוַ� : "ּבְ
דֹול  ּכֹחוֹ ־ֶאת הְרֶא ְויַ , ֲאבֹוָתיו תנוּ ּמָ א4  ֶאת ְקִפיַצתַהּגָ  ּבִ

ֶרְך  ְך "? ַהּדֶ י ִחּיֵ יב יֹוֵאל ַרּבִ ַצחּות: " ֲאָתר־ַ�ל ְוֵהׁשִ  ֲהֵריּבְ
ָבר ָ�ה, ָאִבינוּ  ַאְבָרָהםֵאֶצל  ָמָצאנוּ  ּכְ ׁשָ ּבְ ָהַלְך  ׁשֶ  ׁשֶ

ה ְך ַל ָה , ִיְצָחק ַלֲ�ֵקַדת לֹש-ָ ָ�ָליו  ָקְפָצה ְולֹא ָיִמים ׁשְ
ֶרְך  ָא  ַ�ד. ַהּדֶ ד, ה'ּפֹ  ָלֶכם־בוּ 'ׁשְ  ְנָ�ָריו־לֶא  ַמרׁשֶ  ּוִמּיָ

ְרא ֶאת'ֶנֲאַמר  קֹום ֵמָרחֹק־ַוּיַ  לוֹ  ָקְפָצה לֹא'. ּוַמּדּוַ� ַהּמָ
ֶרְך  ֵני? ֵכן־ִלְפֵני ַהּדֶ   "...ּמוֹ ִע  ירוּ ׁשָ  ָהָיה רזֶ יֶ� ִל ֱא ׁשֶ  ִמּפְ

  

  

  
בּוַ�  תַר ָט ְפ ַה ּבְ  ָ ֲאָלה היָה ִמ ּתְ ַה  מּוֵבאת, ַהׁשּ ׁשְ ּנִ  ׁשֶ

הָהִא  ָ יֵדי יתּמִ נַ וּ ׁשּ ַה  ׁשּ ּה יִא  ּבִ  הֶֹלֶכת ַאּתְ  ַמּדּוַ� : "ׁשָ
ת ְולֹא חֶֹדׁש ־לֹא ?ַהּיֹום ֵאָליו ּבָ ים". ׁשַ ְמהוּ  ְוַרּבִ , ּתָ

ֲהֵרי ת ׁשֶ ּבָ ִדיָרה ׁשַ ה ֵמחֶֹדׁש  רֵת וֹ י ּתְ ם ְוָלּמָ ְקּדַ  ה4
ֵרׁש  ְוָלֵכן? ַהחֶֹדׁש  ַ ַה  ּפֵ ַהּכַ  ַאְרֵיה' תגַ ֲא 'ׁשּ ֵת  ָנהּוָ ׁשֶ ַבת ּבְ
ת  ּבָ אן ןּכֵ ׁשֶ , ָלֶרֶגלׁשַ ַח  ל"ֲחזַ  ָלְמדוּ  ִמּכָ  ָאָדם ביָּ ׁשֶ
ל ֵני ְלַקּבֵ ֶרֶגל וֹ בּ ַר  ּפְ ר לֹא ֲהֵרי לגֶ ֶר ְוָה , ּבָ ְזּכָ אן מ4 . ּכָ
ְרׁשוּ  ֵיׁש  אּוָלם ּפֵ סּוק ׁשֶ ַהּפָ ר ׁשֶ , יָלהִל ׁשְ  ׁשֹוןְל ּבִ  ְמַדּבֵ
ִדיר חֶֹדׁש' 'לֹא ַוֲהֵרי ר רֵת וֹ י ּתָ ת' 'לֹא ֵמֲאׁשֶ ּבָ  ןּכֵ ׁשֶ , ׁשַ

חֶֹדׁש  ָיִמים רֵת וֹ י ֵיׁש  ֵהם ּבַ ר, חֶֹדׁש  לֹא ׁשֶ  ָיִמים ֵמֲאׁשֶ
ֵהם ת לֹא ׁשֶ ּבָ סּוק ֵסֶדר־ַ�ל היָה ִמ ּתְ ַה  ְיסֹוד... ׁשַ , ַהּפָ

ָלל הּוא ּכְ ְבעוּ  ּבַ ּקָ ִדיר ל"ֲחזַ  ׁשֶ ֵאינוֹ  'ּתָ ִדיר ְוׁשֶ ִדיר - ּתָ  ּתָ
הּמִ ַה . ם'ֵד וֹ ק ִדיר ּלָ ִפי, ֲאָרִמיתּבַ  ּה ָר וֹ ְמק ּתָ ם ּכְ ַתְרּגֵ ּמְ  ׁשֶ
ן  ְנְקלֹוסא4  ָקְרּבַ ִמידּבְ ְתַמּה  ְוִאם. ּתָ  ֶנֱאַמר לֹא ַמּדּוַ�  ּתִ

ִקּצּור ִדיר: ּבְ ִדיר -  ְוָנִדיר 'ּתָ ֵני, 'םֵד וֹ ק ּתָ ' ָנִדיר'ׁשֶ  ִמּפְ
ה ִהיא ּבַ  ר'ִד א'נָּ ִמ  תׁשֶ ּדֶ ח4 ְמ  ִמּלָ ָפה ָה ׁשֶ ָ   . ִביתָר ֲ� ׂשּ

  
ַצֽ  וּ ַהּכְ 
ָאה ֵאַל�י ָ�ׂש � ּה ַהּבָ ָל�ה ֲ�ָקָת�   (יח, כא)   ׀ ּכָ

ין ַבת ּבֵ וּ  ּתֵ 
ָל�ה ְלֵתַבת   ָ�ׂש ל ןִסּמָ  ֵיׁש  ּכָ  ,׀ קֵס ּפָ  ׁשֶ
ֵני, ֲ�ִציָרה־ַ�ל ַהּמֹוֶרה ֵאין ִמּפְ בֹות ׁשֶ , ְסמּוכֹות ַהּתֵ

א ט ֶאּלָ ׁשָ תּוב ּפְ ִאם, הּוא ַהּכָ ָאה ָ�ָקהּצְ ּכַ  ָ�ׂשוּ  ׁשֶ  ַהּבָ
ַה  ָלהּכָ  ׁשֹוןּוִמּלְ . אֹוָתם הּלֶ ַכ ֲא  ֲאַזי ,יֵאַל  ּבָ ׁשֶ  ָאַמר ה"ּקָ

נּוי ָיַדע, ְלַאְבָרָהם ּמָ ם־ֶאת ֹותּל ְלַכ  ּמוֹ ִע  ְוָגמּור ׁשֶ ּלָ , ּכ4
ְמהוּ  ִמיָההּתְ ּכַ  ְולֹא ּתָ ה ׁשֶ ּמָ ים ּכַ  ָיַדע ֵמֵהיָכן, ְמָפְרׁשִ

ַה  ַאְבָרָהם ּבָ ׁשֶ ׁש  ה"ּקָ ם־ֶאת ֹותּל ְלַכ  ְמַבּקֵ ּלָ  ַמּה ָת ְו  ,ּכ4
ה ַאףַה  ְסּפֶ יק ּתִ ּמָ  ְוַאף. עׁשָ ָר ־ִעם ַצּדִ ֵס  ןַהּסִ  זּמֵ ַר ְמ  קּפָ
ם, ֶזהָל  ּלָ ּכ4 ְחיֹות ְסקוּ ִיּפָ  ׁשֶ   ישמח אב)(. עֹוָלםּבָ  ִמּלִ

�  
סּוק־ֶאת ְמָפֵרׁש  ְנֵאלַב ַר ּבְ ָהַא  ַה , ַהּפָ ּבָ ׁשֶ  ָאַמר ה"ּקָ

ְבנֵ  הָל ּכָ  ׂשוּ ֲ�  ְלָאִכיםּמַ ַל  ָב , ְסדֹום יּבִ מּוּהַ  רְוַהּדָ  ןּכֵ ׁשֶ , ּתָ
ה ָהְיָתה ֶזה ְלִפי ּלָ וּ  ַהּמִ 
וּ ֲ�  דֵק נָּ ִה ְל  ְצִריָכה   ָ�ׂש 
 ׂש

ֲחַט  הּוא חּתָ ּפַ ־ףּבַ ָק  ְולֹא, נֹוֵכַח ְל  ִצּוּוי ׁשֶ דֹול ץַמ ּבְ  ּגָ
גּוף ִרים ּבְ ל ף"ַהּכָ  ְוַאף, ָ�ָברּבֶ  ִנְסּתָ ַבת ׁשֶ ָל�ה ּתֵ  ּכָ

ִהיא ַאף־ַ�ל הׁשָ גוּ ּדְ  ֵני, י"ִו ֱה ֶא  ּיֹותאֹוִת  רַאַח  ׁשֶ  ִמּפְ
ׁש  ּיֵ ֵס  ְלָפֶניָה  ׁשֶ רּוׁשוֹ  ּוְלִפי, קּפָ בֹות ְסמּוכֹות ּפֵ  זוֹ  ַהּתֵ

  אור תורה)( .הָרָפ  ִלְהיֹות ְצִריָכה ָהְיָתה ף"ְוַהּכָ , ְלזוֹ 
�  

ֶקר �ּבֹ ם ּבַ ם ַאְבָרָה! ּכֵ" ׁשְ   )  (כב, ג ַוּיַ

סּוק ַמּסֶ  ל"ֲחזַ  ָלְמדוּ  ֶזה ִמּפָ ִריִזים, ִחיםָס ּפְ  תֶכ ּבְ ּזְ  ׁשֶ
יִמים ְצֹות ַמְקּדִ ם ְולֹא. ַלּמִ בֹות תמוֹ ָ� ְט מ4  ְלִחּנָ  ַהּתֵ

ַטֲ�ֵמי י, ְזָלאְוַא  ַקְדָמא ּבְ  ַאְבָרָהם ָהָיה ְרֶאהנִּ ּכַ  ּכִ
ים ּכִ ָכל ַמׁשְ יֹום אּוָלם, קּום יֹום־ּבְ ים, ֶזה ּבְ ּכִ  קּום ִהׁשְ

ֵני יֹוֵתר ָהָיה ִמּפְ   תפוחי חיים)( .ה' תַו ְצ ִמ  ַלֲ�ׂשֹות ָזִריז ׁשֶ
�  

ׁש  ְדּגָ  מ4
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