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

  
  

  

ע יִּ וַ  ֶלן קֹום ּמָ ּבַ  ְפּגַ   )יא, כח( ם ׁשָ   ַוּיָ
תּוב הנָּ ְוׁשִ "  ַתב ְולֹא  ַהּכָ ליִּ וַ  ּכָ ּלֵ ְפָצה  ךָ ְד ְלַלּמֶ ,  ְתּפַ ּקָ   . )י" רש (" ָהָאֶרץ  לוֹ   ׁשֶ

ן   ל   ֶאָחדַחּזָ ּלֵ י  ֵאֶצל   ִהְתּפַ ִלי  ַרּבִ יץֵמרוֹ   ַנְפּתָ ׁשִ תוֹ   ּפְ .  ּוְמִהיָרה  ֲחפּוָזה   ְיָתהָה   ּוְתִפּלָ
ִלי  יַרבִּ   הֹוִכיחוֹ  " ַנְפּתָ ל  הָמ :  ין  ַהֶהְבּדֵ ֶרךְ   ְקִפיַצת   ּבֵ ה  ִלְקִפיַצת   ַהּדֶ ִפּלָ ?  ַהּתְ

ְקִפיַצת  ֶרךְ   ּבִ ם  אֹוְמִרים ַהּדֶ ה  ּוִבְקִפיַצת , ׁשֵ ִפּלָ ֵ  ֶאת  ַמְבִליִעים  ַהּתְ   ") םַהׁשּ
�  

ָמְיָמה ָ יַ� ַהׁשּ ב ַאְרָצה ְורֹאׁשֹו ַמּגִ ּצָ ם מ! ּלָ ה ס!   )יב, כח(  ְוִהּנֵ
ַ(ם יַ(   ּפַ ם־ ַ(לַהבַּ   ִהּגִ דֹוׁש   טֹוב־ ׁשֵ יַ(   ַאַחת   ַלֲ(ָיָרה  ַהּקָ ִהּגִ ָהל  םִע   ּוְכׁשֶ   ְלֶפַתח  ַהּקָ
ית  ֶנֶסת   ּבֵ ע,  ַהּכְ ִניָמה   ִנְכַנס  ְולֹא  ִנְרּתַ ֵאַלת.  ּפְ ,  סִנְכנָ   ֵאינוֹ   ַמּדּוַ(   ים וִּ לַ ַהְמ   ִלׁשְ

יר " ט" ׁשְ ְע ַהבֶּ   ִהְסּבִ ַהֵהיָכל  ֲאִני  רֹוֶאה:  ּלוֹ   ׁשֶ הבִּ   ְוָגדּוׁש   ָמֵלא  ּכ.   ּוְבִלּמּוד   ְתִפּלָ
אוּ ".  ַהּתֹוָרה ּלְ ם  ִהְתּפַ ּלָ ה: " ּכ. ַרּבָ ךְ   ִאם,  ַאּדְ אי  ּכָ ַוּדַ ֵנס  ָצִריךְ   ּבְ ֶזה  ְלָמקֹום  ְלִהּכָ "?  ּכָ
יב ר: " ְוֵהׁשִ ֲאׁשֶ ִלי   ּכַ ּלְ ָנה   ְולֹוְמִדים  םִמְתּפַ ַכּוָ ,  ֱאלִֹקים  ּוְבִיְרַאת   ַאֲהָבהבְּ ,  ָהְראּוָיה  ּבְ
ִפּלֹות  עֹולֹות  מֹות   ַהּתְ ֵ ים   ְוַהׁשּ דֹוׁשִ אן  ְוִאּלוּ ,  ְלֵ(יָלא  ּופֹוְרחֹות   ַהּקְ   ַהּכֹל   נֹוַתר  ּכָ

ית   לֵהיכַ בְּ  ֵנס  ן ִנּתָ  ְולֹא , ת ֶס נֶ כְּ ַה   ּבֵ   ".  קּדַֹח  ֵמרֹב ֵאָליו  ְלִהּכָ
�  

יָרא י ִאם־ ַוּיֹאַמר ַמה  ַוּיִ ה ֵאין ֶזה ּכִ קֹום ַהּזֶ ית ֱאלִֹהים ־ּנֹוָרא ַהּמָ   ) יז , כח( ּבֵ

ִעיר  ית   ָ(ַמד ,  היָ יצְ לִּ גַ בְּ   ַאַחת   ּבְ ֶנֶסת  ּבֵ ָטה  ָרעּוַ(   ּכְ ּנָ רּוץ,  ִלּפֹל  ׁשֶ   ה בֶּ ר. ְמ   ָהָיה  ְוַהּפָ
ן .  ָהעֹוֵמד  ַ(ל   ּבוֹ  ּמֵ ַ(ם  ם ְלׁשָ   ִהְזּדַ י   ּפַ לַ ִמי ֶר ִמּפְ   ֵמִאיר   ַרּבִ   תֶס נֶ כְּ ַה   ְלֵבית  ְוָהַלךְ   ןׁשְ

ֵדי  ל   ּכְ ּלֵ יט  ָ(ַמד .  ְלִהְתּפַ ן   ַ(ל  ְוִהּבִ ְרּבָ קֹום   ֹוָרא נּ ־ ה ַמ : " ְוָקָרא  ַהח. ה  ַהּמָ ֶזה    ֵאין,  ַהּזֶ
י וָּ   ֶאת   יו וָּ לַ ְמ   ֵהִבינוּ   לֹא".  ֱאלִֹקים  ית בֵּ ־ִאם   ּכִ בוּ   ָנתוֹ ּכַ ְרֶאה  ְוָחׁשְ ּנִ ּכַ   לוֹ ־ ׁש יֶ   ׁשֶ

נֹות  ּוָ רוֹ   ּכַ יקצַּ ַה   ָרָאה.  תִנְסּתָ ֱאָסִפים  ּדִ ַהּנֶ ְעּתוֹ   ְלסֹוף  ָיְרדוּ   לֹא  ׁשֶ   ֶאת  ּוֵפֵרׁש   ּדַ
ָבָריו " ּדְ קֹום   ֹוָראנּ ־ הַמ :  ה  ַהּמָ ׁש   -"  ַהּזֶ ַנת  ַמּמָ ֵנס  ְנָפׁשֹות   ַסּכָ ָמקֹום   ְלִהּכָ ,  ֶזה  ּבְ

י  ֶזה  ֵאין"  ה   -"  ֱאלִֹקים  ית בֵּ ־ ִאם   ּכִ ּבָ ֵני  ִהיא  ַהּסִ הּוא  ִמּפְ ִית   ׁשֶ ָ(ִלים   אְללֹ   ּבַ   ּבְ
ְדֲאגוּ  ּיִ ְכלְ   ׁשֶ נוֹ  לוֹ ְלׁשַ עֹוד, ּוְלַתּקְ ל  ּבְ ּכָ י   ׁשֶ ּתֵ לָּ   ַ(ל עֹוְמִדים ָהִעיר ּבָ   )  ם ּתִ

�  

ְגֹנב ָרִפים־ ֶאת ָרֵחל   ַוּתִ ר   ַהּתְ   ) יט, לא(  ְלָאִביָה  ֲאׁשֶ

ָנה  ֱאִליִלים  ֵמֲ(בֹוַדת  ָאִביָה  ֶאת   ְלַהְפִריׁש "  ּוְ   . ) י" רש(" ִנְתּכַ
ִרים ַ(ם  יכִּ ,  ְמַסּפְ א  ּפַ י  ֶאָחד  ּבָ ר  ִנּפֹוִליֵמֲא   א זּוׁשָ   ְלַרּבִ י,  לוֹ   ְוִסּפֵ נִּ   ָאִביו  ּכִ   ר ַט ְפ ׁשֶ

א ,  ָמה־ְזַמן  ִלְפֵני  ֲחלֹום   ַלְיָלה   יִמּדֵ   ֵאָליו   ּבָ ה   ּבַ תוֹ   ֶאת   ְלָהִמיר  ָ(ָליו  ּוְמַצּוֶ   ּדָ
ר י,  וֹ ְפׁש נַ   ֶאת   ָיַדע  לֹא  ָהִאיׁש .  ָחִליָלה  ּוְלִהְתַנּצֵ   ִויֵרא   ָחִסיד  ִאיׁש   הָהיָ   ָאִביו  ּכִ

יב.  ַמִים ׁשָ  יקצַּ ַה   לוֹ   ֵהׁשִ אי: " ּדִ ַוּדַ ֶבר  ִנְמָצא   ּבְ ּקֶ ל  ּבַ ל  צּוָרה  ָאִביךָ   ׁשֶ ִת   ׁשֶ   ֶרב ֵ( וָ   יׁשְ
ל  אוֹ  ְמָאה  קֹור ְמ   ֶזהוְ ,  ָזָרה  ֲ(בֹוָדה  ׁשֶ ֶבר  ֶאת   ַח ּתֹ ְפ לִ   ֵיׁש .  ַהּט.   ֶאת  ְלָהִסיר,  ַהּקֶ

ְכׁשֹול לֹוםבְּ   מוֹ ְמקוֹ   ַ(ל  ָיבֹוא  ְוַהּכֹל  ַהּמִ ְתחוּ   ,היָ ָה   ְוָכךְ ".  ׁשָ ֶבר   ֶאת  ּפָ   ּוָמְצאוּ   ַהּקֶ
ל  עֹות ַמְטבְּ   םׁשָ  ֶכת   ׁשֶ ְפלוּ   ַמּתֶ ּנָ ֵני   ֵמֶאָחד  ׁשֶ אַקּדִ   ָרהבְ ַהֶח   ִמּבְ   ְוַ(ל ,  יׁשָ

ְטבְּ  ל  צּורֹות   ֲחקּוקֹות   וּ ָהי  עֹות ַהּמַ ִת   ׁשֶ ים   אֹוְמִרים  ְוֵיׁש .  ב ֶר ֵ( וָ   יׁשְ ָרׁשִ ַהּקְ   ׁשֶ
ּסוּ  ּכִ ת  ֶאת  ׁשֶ ִרים   ָהיוּ   ַהּמֵ ּדָ צּוָרה  ְמס. ָלה  הָר ְס ה. .  זוֹ   ּבְ ְכׁשֵ   ֲחלֹומֹות  ְוִנְפְסקוּ   ַהּמַ

ְעּתּוִעים רוּ .  ַהּתַ ּפְ ּסִ ׁשֶ יְלָנא  א" ָר גְּ לַ   זֹאת   ּכְ ֵאין  ָאַמר,  ִמּוִ י  מֹוֵפת   ֶזה  ׁשֶ   מּוָבא   ֶזה  ּכִ
ְלִמייְּ בַּ  א,  רּוׁשַ י  ָיַדע  ֵמֵהיָכן  ִהיא  היָה ִמ ּתְ ׁשֶ   ֶאּלָ ְבֵרי   ֶאת   ֶהָחִסיד  אזּוׁשָ   ַרּבִ   ּדִ

ְלִמי ַהיְּ  ַמע  )רּוׁשַ י  זֹאת   ׁשָ ְלִמיַהיְּ   ֶאת : " ְוָאַמר  אזּוׁשָ   ַרּבִ ֱאֶמת   רּוׁשַ ,  ָרִאיִתי  לֹא  ּבֶ
א ָרִאיִתי  ֶאּלָ קֹום   ׁשֶ ּמָ   ".  םׁשָ   וּ ָרָאה יִמ לְ ׁשַ רוּ יְּ ַה ׁשֶ   ְצמוֹ ַ(  ַההּוא ּבַ

ׁשּוֵלי ָבִרים   ּבְ י,  ְלָהִעיר  ֵיׁש   ַהּדְ ֶזה    ָמקֹור   ִנְמָצא  לֹא  ַדִין ֲ(   ּכִ ִדְבֵרי ְלִסּפּור  ְלִמיַהיְּ   ּבְ ,  רּוׁשַ
ק ּוְכָבר ְקּפֵ יּובַּ  ר"ַאְדמוּ  ק"כ  ֶזה  ִסּפּור ַ(ל  ּפִ   . ע"יז  אִויְטׁש ִמּלְ

  

  
  

  

ַא  ב  ּצָ מ! ם  ּלָ יב)ְרָצה  ס! ָפל    -   (כח,  ׁשָ ָהָאָדם  ִאם 
ַ(ְצמוֹ  ֵ(יֵני  " ,  ּבְ ָמְיָמהְורֹ ֲאַזי  ָ ַהׁשּ יַ�  ַמּגִ   - "  אׁשֹו 

ַמִיםֲהֵריהּו   ָ ׁשּ דֹול ּבַ ה ד'  ְוהּוא זֹוֶכה ִליֵדי "   ,ּגָ ְוִהּנֵ
ָ�ָליו  ב  ָ(ָליו,    -"  ִנּצָ רּוָיה  ׁשְ ִכיָנה  ְ ַהׁשּ ֵהא  ּתְ ׁשֶ

ֱאַמר ּנֶ ּכֹון ּכַ א") וְ : "ֶאׁשְ ּכָ   (אורח לחיים) ֶאת ּדַ
� 

ָ�ָליו  ב  ִנּצָ ה'  ה  ל  ׁשָ ָמ   : ׁש ְדָר ּמִ בַּ   –  )יג (כח,    ְוִהּנֵ
ׁשֹוֵכב ן־טֹוִבים  ּבֶ ָ(ִני  ָרָאה  ׁשֶ ָ בַּ   ְלֶמֶלְך  ,  ֶדה ׂשּ

ֵמ  ָרעֹות ְוָהָיה  ֵמַחּיֹות  ְוׁשֹוְמרֹו  ָ(ָליו  ן  ,  ֵגן  ּכֵ
ֵמ  ַיֲ(קֹב  ֶאת  ַמר  ׁשָ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ו  ֵ( ַהּקָ ׂשָ

ּמֵ .  ָבן לָּ ּוִמ  ּתַ ִהׁשְ ַ(ל    ׁש ַמּדּוַ(  ל  ָמׁשָ ּבְ ְדָרׁש  ַהּמִ
ן־טוֹ  ּבֶ ֵה ָ(ִני  ָאְמרּו  ְולֹא  ֹאַר ,  ךְ לֶ ִבים  ?  ח עֹוֵבר 
ָר  ׁשֶ ל  אׁשֵ ְלִפי  ׁשֶ בֹות  ּתֵ ב  נִ '  ה " י  "  ֶליךָ ָ� ּצָ

  (שפתי כהן)  ")ָ�ִני" ֵהם  ,ְלַמְפֵרַ( 
� 

ָנתוֹ ּקַ ַויִּ  ְ ָנתוֹ " ץ  ּקַ ַויִּ   -  ) כח, טז (  ץ ַיֲ�ֹקב ִמׁשּ ׁשְ ",  ִמּמִ
ָנה ֵ ֶאְמַצע ַהׁשּ ַמד ּבְ ּלָ ל־ּכ. ,  ׁשֶ יִקים ּכָ ם ּת ַצּדִ ֹוָרה  ּלָ

ָנה ַוֲאִפלּ  ֵ ַ(ת ַהׁשּ ׁשְ   ) בעל הטורים( .ּו ּבִ
� 

ֲ(ַמ  תּוב  יִ ּפַ ּכָ ַיֲ�ֹקבּקַ ַויִּ "   -"  ץ ּקַ ַויִּ " ם  " ץ  ץ  ּקַ ַויִּ "; 
ְרעֹה ם".  ּפַ ּקָ ׁשֶ יק ּכְ ֲ(בֹוַדת  ַמְתִחיל ִמיָּ ,  ַצּדִ   ה' ד ּבַ

ֵיׁש  "  הּמָ ּבַ ה'  ָאֵכן  ַהּזֶ ה  ".  קֹום  ּטָ ֵמַהּמִ ם  ּקָ ׁשֶ ּכְ ּגֹוי 
ןי יִּ ַו "  ִנית  ׁשָ ֲחלֹום ׁשֵ ְך ְלַצד ַאֵח ִמיָּ   -"  ַוּיַ   ר ד ִמְתַהּפֵ

ָנה ַלְח    )פרפראות( )טֹף ׁשֵ
� 

יָרא ַוּיֹאַמר ַמה  " אֹוִתּיֹות  נֹוָרא "   -  (כח, יז)  ּנֹוָרא־ ַוּיִ
ׁש ְוָהָארֹון. ְמקֹום ", ָארֹון"  ְקּדָ   (שפתי כהן) ַהּמִ

� 

ק יג)  לוֹ ־ַוְיַחּבֶ ק"   -  (כט,  אֹוִתּיֹות " ַוְיַחּבֶ ",  ֵחיקוֹ ּבְ " 
ֵח  ּבְ ֵמׁש  ׁשְ ּמִ ׁשֶ ד  ֶיׁש־לֹו  ְמַלּמֵ ִאם  ִלְראֹות  יקֹו 

"י. ,ִצים ִיְקֵרי ֵ(ֶרךְ ֲחָפ  ַרׁשִ ּמּוָבא ּבְ   (רבנו אפרים)  ּכַ

� 

ֶאת  ם  ּגַ ֱאַהב  ָאה ־ַוּיֶ ִמּלֵ ל(  ָרֵחל  ָהְיָתה    ֵלָאה  -  )כט, 
ּוְמׁשַ  ֶאת  מֹוִסיָפה  ָפָניו  ּבְ ַחת  ֵדי    ,ָרֵחלּבַ ּכְ

ַא  ֶאת  ֱאַמר  .  ֵאֶליָה   וֹ ת ֲהבָ ְלַהְרּבֹות  ּנֶ ׁשֶ ְוֶזהּו 
ם ֶאת־ָרֵחל"  ֱאַהב ּגַ   (פתח אליהו) "!ָאהּלֵ ִמ  -  ַוּיֶ

� 

ַחר  ָרֵחלַוּיִ ּבְ ַיֲ�ֹקב  א  ־ַאף  ָרֲאָתה    -  ב)- (ל,  ׁשֶ יָון  ּכֵ
נּוָאה ָזְכָתה ְלָבִנים,   ְגַלל ֱהיֹות ֵלָאה ׂשְ י ּבִ ָרֵחל, ּכִ

לְ  ָהֲ(ׂשּוִיים  ָבִרים  ּדְ ר  ְלַדּבֵ ה  ֶאת  ֵהֵחּלָ יז  ַהְרּגִ
ה   נּוָאה ְוִתְזּכֶ ם ִהיא ׂשְ ֲהֹפְך ּגַ ּתַ ַיֲ(קֹב, ַ(ל ְמָנת ׁשֶ

ָר  ַמּטְ ֶאת  יָגה  ִ ִהׂשּ ִהיא  ְוָאְמָנם  ָתּה:  ְלָבִנים. 
ַחר ָרֵחל") ־ "ַוּיִ   (קול שמחה)  ַאף ַיֲ(קֹב ּבְ
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ֶדק רגֵּ    א נָ יְר ִט ּבְ  ַהּצֶ
ה כּוָנה ָהְיָתה   ַרּבָ טוֹ   ַהּתְ ּגֶ ר הּוִדי ַהיְּ   ּבַ     .היָ ְמ ֶה בוֹ בְּ ׁשֶ   אנָ יְר ִט בְּ   ֲאׁשֶ

ה ִהּלָ ל  ְתּכֹוְנָנהִה   אנָ יְר ִט בְּ   הּוִדית ַהיְּ   ַהּקְ ֵני  ֶאת   ְלַקּבֵ אֹון  ,ֶהָחָדׁש   ּה בָּ ַר   ּפְ י  ַהּנֹוָדע  ַהּגָ   ק ִיְצָח   ַרּבִ
ר  ,הבָ דוֹ ְר וֹ ּק ִמ  ְעּתַ ּנֶ י   ְלַהְזָמַנת   ׁשֶ ה ָראׁשֵ ִהּלָ א  ַ(ל ת בֶ ׁשֶ לָ   ַהּקְ ּסֵ נּות  ּכִ     .א נָ יְר ִט בְּ   ָהַרּבָ

יָאתוֹ   ר בַ ּדְ  ל  ּבִ יַ(   ֶהָחָדׁש   ָהַרב   ׁשֶ ה,   ִהְתַ(ְנְינּות   ם ׁשָ   ְועֹוֵרר   ת כוּ לְ ַהּמַ   ֲחַצר   ַ(ד   ִהּגִ ָמ   ֲאָבל   ַרּבָ   ִרים ּכְ
ר   ִדיםֲאָח  ֲחַצר   ֲאׁשֶ ָרֵאל  ׁשֹֹוְנֵאי   ,ת כוּ לְ ַהּמַ   ּבַ יטוּ   ,יםִק ָה בְ מ.   ִיׂשְ ַ(ִין  ִהּבִ הּוִדים   ת ַח ְמ ׂשִ   ַ(ל   ָרָ(ה  ּבְ   ַהּיְ

ׂשוּ      . ָלֶהם  ְלָהִציק  ֲאַמְתָלאֹות  ְוִחּפְ

ל  רֵת וֹ י י  ִמּכָ ִביָאתוֹ   סיַּ ּטִ ַמ   ָהֶ(ֶצר   יֹוֵרׁש   ִהְתַ(ְנֵין  ,ת כוּ לְ ַהּמַ   ֲחַצר  ַאְנׁשֵ ל  ּבְ ְרָסם   הּוִדיַהיְּ   ָהַרב   ׁשֶ   .ַהְמפ.
ה  ס יַּ ּטִ ַמ לְ   ָהָיה   ָרִגיׁש   ֵלב ֶחֶדת   ּוְנִטּיָ ָנה   תּדָ לַ   ְמי. תֹוָרָתם  ַהּסֹוֶ(ֶרת   ְלַנְפׁשוֹ   ִסּפּוק  ָמָצא  לֹא  הּוא  .ּבוֹ   ִקּנְ   ּבְ

ל  םיֶה ֵת אוֹ צָ ְר ַה וְ  ָמ   ׁשֶ יָזה  ּוְבִיחּוד   ,ִריםַהּכְ ְנַאת   ַהֲהָסָתה  אֹותוֹ   ִהְרּגִ הּוִדים  ְלׂשִ ָאה  ַהּיְ ּלְ ּמִ   ֶאת   ׁשֶ
עּוֵריֶהם     . ׁשִ

ִעיר  ָהֶ(ֶצר  יֹוֵרׁש  שׂ   ָהָיה  ַהּצָ ר  ִמְתַחּפֵ כּופֹות   ּוְמַבּקֵ טוֹ   ֶאת   ּתְ ל   ַהב ָא   , הּוִדיַהיְּ   ַהּגֶ ּכֵ ֹאַרח  ְלִהְסּתַ   ּבְ
יֶהם ֵקִטים  ַחּיֵ ְ ֱאָמ   ַהׁשּ ל  ִנים ְוַהּנֶ הּוִדים   ׁשֶ ים  ָ(ָליו   ָהיוּ   ַוֲחִביִבים   ַהּיְ י   ר ֵת וֹ י   טוֹ גֶּ בַּ   ַהַחּיִ   ַההֹוֵללּות   ֵמַחּיֵ

ֲ(נּוִגים ַאְרמֹון  ְוַהּתַ ֶלךְ  ּבְ     .ַהּמֶ

ם ָחד  רֹש>ֶ ה  ְמי. ַהְד   ֶהָחָדׁש   ָהַרב  ָ(ָליו  ָ(ׂשָ ָניו  ת ַר ּבְ ָחְכָמתוֹ   ,ּפָ דֹוָלה  ּבְ   ְוהּוא  ת וֹ יּ ִמ רוּ ּתְ ַה   ּוְבִמּדֹוָתיו  ַהּגְ
א  ָהֶ(ֶצר   ְויֹוֵרׁש   , ַהּיֹום  ִהי יְ וַ .  ְוַהֲ(ָרָצה   תקוּ בֵ ּדְ   ִמּתֹוךְ   ָהַרב   ִעם  ד ּדֵ ִהְתיַ  ר   ָהַרב   ֶאל   ּבָ י  לוֹ   ְוִסּפֵ   ֶהְחִליט  ּכִ

ר ּיֵ י"   .ְיהּוִדי  ְוִלְהיֹות   ְלִהְתּגַ ַחיַּ   ַקְצּתִ   ", ילַ ָ(   ֲאסוּ ִנְמ   יוָת גוֹ נוּ ֲ( ּתַ   ְוָכל  ָהַאְרמֹון"   ,ָהֶ(ֶצר  יֹוֵרׁש   ָטַ(ן  " יּבְ
ֵ(יָניו  ּוִבְדָמעֹות  ן   ּבְ תוֹ   ֶאת   אלֵּ ְלַמ   ָהַרב   ֶאל  ִהְתַחּנֵ ׁשָ ּקָ ַחת  אֹותוֹ   ְלַהְכִניס  ,ּבַ ְנֵפי   ּתַ ִכיָנה   ּכַ ְ דוֹ   ַהׁשּ   ּוְלַלּמְ

    .ְוַיֲהדּות ּתֹוָרה

ת   עַמ ׁשֵ לְ   ְמֹאד  ָהַרב  ִהְתַחְלֵחל  ׁשַ ּקָ ִסיךְ   ּבַ ְלכּוִתי  ַהּנָ ָנה  ת ֶא   לוֹ   הֹוִכיַח   הּוא  .ַהּמַ ּכָ פּוָיה  ַהּסַ   לוֹ   ַהּצְ
ֶזה  ַצַ(דבְּ  ּכָ ם  ,ׁשֶ ֵאר  ּגַ ֹחִרים   ָבִעיםצְ בִּ   ְלָפָניו  ּתֵ ִמים   ׁשְ הּוִדים   ל בֶ ֵס   ֶאת   ּוְמַאּיְ ָגלּוָתם  ַהּיְ   יֹוֵרׁש   ַאךְ   . ָהָארֹךְ   ּבְ

ַאַחת  ָהֶ(ֶצר ֵלב  .ּבְ בּור   ּבְ ַרב   ִהְפִציר ׁשָ ַרֵחם  ּבָ ּיְ יב   ְולֹא  ָ(ָליו  ׁשֶ נָ   ֶאת  ָיׁשִ רּורֹות  ִהְצִהיר ְוַאף ,ֵריָקם יוּפָ י   ּבְ   ּכִ
ָמתוֹ  ַדע  לֹא  ִנׁשְ ר   ַ(ד  ְמנּוָחה  ּתֵ יַ(   ְוָאז  .הּוִדי ילִ   ִיְהֶיה  ֲאׁשֶ ְכִנית   ֶאת  בָהַר   ִלְפֵני   ִהּצִ   ת י ִמבֵּ   ִריָחהבְּ ַה   ּתָ

ה  .ָאִביו  ִחּלָ ׁש   ּתְ יֹון   ְיַבּקֵ י  ְלֶאָחד   ִלְנסַֹ(   ִרׁשְ ּתֵ בֹוִהים  רפֶ ַהּסֵ   ִמּבָ ִדיָנהִמ   ַהּגְ   ם ְלׁשָ   ִלְנסַֹ(   קֹום ְמ ּובִ   ,חּוץ ַלּמְ
ע יםּמֶ לַ   ִיּסַ ִלי  ּתֹוָרה   ְוִיְלַמד  ריֵּ גַּ ְת יִ   םׁשָ   ְרַחּקִ   ָהֶ(ֶצר   יֹוֵרׁש   סֹוף-סֹוף   ִהְצִליַח   ,ַרב  לָ(ָמ   ַאֲחֵרי   .ַהְפָרָ(ה   ּבְ

יג ִ     .ָהַרב  ת ַמ ְסכָּ ַה  ֶאת   ְלַהׂשּ

ַאְרמֹון  ֶלךְ   ּבְ דֹול  לבֶ ֵא   ַרזכְ ה.   אנָ יְר ִט   ָהִעיר  ּוְבָכל  ַהּמֶ ל  יגִ ָר ּטְ ַה   מֹותוֹ   ַ(ל  ּגָ ִעיר  ָהֶ(ֶצר  יֹוֵרׁש   ׁשֶ   ַהּצָ
ָהֵרי   הּפָ ְס נִּ ׁשֶ   ,ְוֶהָחִביב בֹוִהים   יםּפִ לְ ָהַא   ּבְ ֶלג   י ּסֵ ְמכ.   ַהּגְ ֶ י  ,רּפֵ ַס לְ   הֹוִסיָפה  ַהְיִדיָ(ה  .ַהׁשּ   ֵהִהין   הּוא  ּכִ

ס ֶלג  ַהר ַ(ל  ְלַטּפֵ בֹוּהַ  ׁשֶ ב  ְולֹא  ָהַאְזָהרֹות  ַלְמרֹות  ּגָ ם ׁשָ ָ     . ִמׁשּ

אֹוָתּה  ָ(ה  ּבְ ִסיךְ   ַ(ל  ה לָ בְּ ַא ְת ִה   אנָ יְר ּטִ ׁשֶ   ׁשָ יָבה יְ בַּ   סיַּ ּטִ ַמ   לוֹ   בׁשַ יָ   ,ָהָאבּוד  ַהּנָ ר  ׁשִ   הבָ דוֹ ְר קוֹ בְּ   ֲאׁשֶ
ק  ַהְתָמָדהבְּ   ַמדלָ וְ  ִעיר  הּוא  ִמי  הבָ דוֹ ְר קוֹ בְּ   ָיְדעוּ   לֹא  .ָרב  ּוְבֵחׁשֶ ְקָדן  ַהּצָ ַ ה  ַהׁשּ י   ָיַדע  ַרבָה   ַרק  ,ַהּזֶ   ּכִ

ִעיר ה ַהּצָ ְראוּ   ַהּזֶ ּקָ אן  לוֹ   ׁשֶ ר  ַאֵחר  לֹא  הּוא ,ַאְבָרָהם' ן בֶּ   'ֱאִליֶ(ֶזר ּכָ .  אנָ יְר ִט  תכוּ לְ ַמ לְ   ָהֶ(ֶצר יֹוֵרׁש  ֵמֲאׁשֶ
בוֹ ִמכְ   ֶאת  סיַּ ּטִ ַמ  ֵהִביא ֶזה ְלַרב ל   ּתָ ה  ּובוֹ  אנָ יְר ִט בְּ  ָהַרב ׁשֶ ׁשָ ּקָ     . ּבוֹ   ִלְתמֹךְ   ּבַ

ִני  ָחְלפוּ  יַר וְ   תדוֹ ָח ֲא   ם ׁשָ דֹול  םָחכָ   ְלַתְלִמיד   ִהייְ וַ   הֹוָרָאה לְ   ַמךְ ְס ה.   ַאְבָרָהם  ןבֶּ   ֱאִליֶ(ֶזר  ּבִ   ֵהֵחּלוּ   ָאז   . ּגָ
ְעּגּוָ(יו  לוֹ   ְלָהִציק יַר   ָהַרב  ָהִראׁשֹון   ּבוֹ ַר לְ   ּגַ ב   ְוהּוא  א נָ יְר ּטִ ִמ   ִיְצָחק  ּבִ   א נָ יְר ִט לְ   אוֹ בוֹ בְּ   .מֹוַלְדּתוֹ   ְלִעיר  ׁשָ

יךְ  יַר   ִהְמׁשִ יַבת   ִלְלמֹד  ֱאִליֶ(ֶזר  ּבִ יׁשִ יַר   ּבִ ֵ(יָניו  ֵחן  ָמָצא,  ִיְצָחק  ּבִ י  ַ(ד  ,ְמֹאד  אֹותוֹ   ָאַהב  ְוֶזה  ּבְ   ה ַנֲ(נָ   ּכִ
ַ(ת  ָרצֹון ת עוּ יבִ ׂשְ   ִמּתֹוךְ  ֵני  ְלַהּצָ יתוֹ  ּבְ ּתוֹ   ֶאת   לוֹ   ְוָנַתן ּבֵ ה   ַהֲחׁשּוָבה ּבִ ָ     .ְלִאׁשּ

ּה  ָהְיָתה  א נָ יְר ִט  ָהִעיר  ּלָ ְמָחה  םרֹש>ֶ  ַחתּתַ   ּכ. ִ ל   ַהׂשּ ת י ֵא וּ ׂשּ נִ   ׁשֶ י ַר  ִעּלּוי לָ   ָהַרב  ּבַ   ,הבָ דוֹ ְר וֹ ּק ִמ  ֱאִליֶ(ֶזר  ּבִ
ל   יםיִּ ִר כְ נָּ ַה   יָה בֶ ׁשָ וֹ ּת ִמ   קלֶ ֵח   ְוַגם אוּ   אנָ יְר ִט   ׁשֶ ְמָחה  ַלֲחזֹות   ּבָ ׂשִ יֵניֶהם  .זוֹ   ּבְ ם  ָהָיה  ּבֵ ֵקן   ּגַ ֵרת   ,יֹוַהן  ַהּזָ   ְמׁשָ

ִית ֲחַצר ַהּבַ     .ת כוּ לְ ַהּמַ  ּבַ

ל  ָהֶ(ֶצר  יֹוֵרׁש   ןָאְבַד   ַ(ל   ְלִהְתַנֵחם   ֵמֵאן   יֹוַהן ּדֵ ְתּגַ ּנִ ְבּתוֹ   ָידוֹ   ַ(ל  ׁשֶ כּופֹות   ָהְיָתה  ּוַמֲחׁשַ   ֲ(סּוָקה   ּתְ
ֲאֵבָדה ֶלא   ֵאין  ְוָלֵכן  ,זוֹ   ּבַ ּפָ   ּפֶ ל  ִלּבוֹ   ַ(םׁשֶ ְראֹותוֹ   יֹוַהן  ׁשֶ ה  ֶהָחָתן  ֶאת  ּבִ ר  ְוִהּנֵ ָניו  ְקַלְסּתֵ   ְלָפָניו   ּדֹוִמים  ּפָ

ל ֹחרֹות   ,ַההֹוְלמֹות   ָהֵ(יַנִים  אֹוָתם   .סיַּ ּטִ ַמ   ׁשֶ ְ ּקֹות   ַהׁשּ ֵכן  ַאךְ   ,ְוָהֲ(מ. ר  יֹוַהן  ?!זֹאת   ֲהִיּתָ י  ִנְזּכַ   ֵיׁש   ןִסּמָ   ּכִ
ָמאִלי  ִצּדוֹ   ַ(ל ְ ל  ַהׂשּ ב  ׁשֶ ּום  ,סיַּ ּטִ ַמ   ּגַ ךְ   ּוִמׁשּ ְתַר   ֵ(ת בְּ   ָהַרב   ןַת ֲח   ַאֲחֵרי  ַלֲ(קֹב  ֶהְחִליט  ּכָ ּיִ   ַיד   ַ(ל  ֵחץׁשֶ

ָהר     .ַהּנָ

  

  

 ְמאֹורֹות 

י ק" הרה   ַ� "ִזי ׁש ְט רוּ וְ ַא ֵמ  ּדֹב ַאְבָרָהם ַרּבִ
  א "תר ִכְסֵלובְּ  ב"י  ַהִהּלּוָלא ְליֹום

  

יִקים   ֵלי דוֹ ִמגְּ  ּדִ ֶאֶרץ   ַהּצַ ַנת   ָ(ָלה   ֵאֶליָה ,  ַהּקֶֹדׁש   ּבְ ׁשְ   ּבִ
י  א"תקצ ּוב   ּוֵמָראׁשֵ ׁשּ ְצַפ   הּוִדיַהיְּ   ַהּיִ ְרָסם .  תּבִ   ְמפ.

ִסְפרוֹ  ת" ּבְ   .   ַהּתֹוָרה  ַ(ל"  ַ(ִין  ּבַ
ר ּפָ י,  ְמס. ַ(ם    ּכִ   ֵמֶאֶרץ   ר"ּדָ ׁשַ   ֶאְצלוֹ   ַח ִהְתָאֵר ּפַ
ָרֵא  ר  לִיׂשְ ּפֵ ּסִ ָ ד. ְק   ַ(ל   לוֹ   ׁשֶ ל  ּה ָת ׁשּ   ְוִהְפִליג   ֶרץָהָא   ׁשֶ

א  ַ(ד,  ּה ָר אוּ ֵת בְּ  ּטֵ ִהְתּבַ י  ׁשֶ ם   ּכִ  ָהֲאָבִנים   ּגַ
ּה   תׁ◌טווּ ׁש ּפְ ַה  ּבָ ַיֲהלֹוִמים   ְמִאיִרים   ׁשֶ .  ּוְפִניִנים   ּכְ

ָ(ָלה   ְלַאַחר ת"ַה   ׁשֶ ַגׁש ,  ַאְרָצה "  ַ(ִין  ּבַ ִליַח   ֶאת   ּפָ ָ   ַהׁשּ
ָאְזָני  ְוָתָהה  ךְ   ַ(ל  וּבְ ּלֹא  ּכָ  ָהאֹור  ֶאת   ִלְראֹות  ָזָכה   ׁשֶ

ַ   ה ַנֲ(נָ .  תטוֹ וּ ׁש ּפְ ַה   ָהֲאָבִנים   ִמן  ַהּבֹוֵקַ(    ר "ּדָ ַהׁשּ
"ְוָאַמר ל  לֹא:  ר".  ֶזה לָ   זֹוֶכה   ֶאָחד  ּכָ ּגֵ יק צַּ ַה   ִהְסּתַ   ּדִ

ַחְדרוֹ  קּוָפה   ּבְ ה   ּתְ ּכָ ה   ֲאר. ֲ(בֹוַדת  ְוִהְתַ(ּלָ ,  ה'  ּבַ
ר ה ְס(.   ךְ ַר ָ(   ָיָצא  ְוַכֲאׁשֶ דֹוָלה   ּדָ ֵני,  ּגְ ָכה   ִמּפְ זָּ  ׁשֶ
יַ(  ה ּדַ לַ  ְלַהּגִ טוּ  ִלְראֹות תֶפ ֶס כְ נִּ ַה  ְרּגָ   .  ָהָאֶרץ ב ּבְ

ְלִמידוֹ  י  ּתַ מּוֵאל  ַרּבִ ּה ,  ירלִּ ֶה   ׁשְ ל   ָרץֲ( ַהנַּ   ַרּבָ ,  תַפ צְ   ׁשֶ
ְרֵסם  ָחְכָמתוֹ   ִהְתּפַ דֹוָלה   ּבְ ִעְניְ   תוֹ נוּ ָ( ְד יַ בְ וּ   ַהּגְ   י נֵ ּבְ

ַ(ם .  ְרפּוָאה  ת"ַה   ֶאל  אבָּ   ּפַ ר"  ַ(ִין  ּבַ י ,  לוֹ   ְוִסּפֵ  ּכִ
ִמים  ְרׁשָ הּוא  ַהּמִ ם   ׁשֶ ָלִטיִנית  רֹוׁשֵ   ִסְפֵרי   ִעם   ַיַחד  ּבְ

הּוא  ָהְרפּוָאה  , חֹוִלים לְ   ַ( ְלַסיֵּ   ת ְמנָ   ַ(ל  קֹוֵרא  ׁשֶ
ִלים  ְבּת   ֶאת  ּוַמְטִריִדים   מֹוחוֹ   ֶאת  ְמַבְלּבְ ֵ(ת  וֹ ַמֲחׁשַ   ּבְ

ה  ִפּלָ ּמּוד  ַהּתְ יקצַּ ַה   רֶהֱ(ִבי .  ְוַהּלִ   ִמְצחוֹ   ַ(ל   ָידוֹ   ֶאת   ּדִ
ל י  ׁשֶ מּוֵאל  ַרּבִ ּנוּ   ֶנֶ(ְלמוּ   ּוֵמָאז ,  ׁשְ ל  ִמּמֶ  ּכָ

ֲח  בֹותַהּמַ ְרָסם   ַרַ(ׁש בָּ .  ׁשָ ִהְתַרֵחׁש   ַהְמפ. כ   ׁשֶ  ד"ּבְ
ֵטֵבת ת"ַה   ָהה ׁשָ ,  ז "תקצ  ּבְ בֵ "  ַ(ִין  ּבַ   ִמְדָרׁשוֹ   יתּבְ
ה   ְוהּוא ל  ַ(ל  ִצּוָ ִלים   ּכָ ּלְ ְתּפַ   ְלַיד   ּמוֹ ִע   ֵהלְלִהְתַק   ַהּמִ
ם   ַהּקֶֹדׁש   ֲארֹון ּלָ לוּ   ְוכ. ֶדֶרךְ   ִנּצְ עֹוד,  ֵנס  ּבְ ְקָרה   ּבְ ַהּתִ   ׁשֶ

  .  ָקְרָסה  ֵמֲאחֹוֵריֶהם 
  

  
  

בפרשתנו מסופר על יעקב אבינו שיצא מבית הוריו לאחר 
יעקב לבאר שבע  ירד  שלקח את הברכות מעשו. תחילה 

  וכשעלה לרצון לפני ה', יצא לחרן. 
עשו שלח אחריו את אליפז בכורו וציווה עליו להרג את 

כל את  ולקחת  ה'   יעקב  הבטיח  הרי  אליפז,  טען  רכושו. 
ישמעאל  שנים,  מאות  ארבע  ישתעבדו  בניו  כי  לאברהם 
אינו זרעו וליצחק שני בנים, אתה ויעקב, ואם ימות יעקב 
מוטב  שנים,  מאות  ארבע  משועבדים  וזרעך  אתה  תהיה 

  שלא תהרגהו. 
לקח  יעקב.  את  להרוג  אליפז  על  וציווה  עשו  הסכים  לא 

וכשהג  אנשים  עשרה  שכם עמו  מול  כנען  ארץ  לגבול  יע 
והלך  להרגך  ציווה  אבי  אליפז,  לו  אמר  יעקב.  את  ראה 
אתה  למה  יעקב,  לו  אמר  ובכה.  אמות  ארבע  בריחוק 
בוכה? אמר לו אליפז, כיצד אוכל להורגך אחרי שלימדתי 
לו שעני  ואמר  רכושו  כל  יעקב את  לו  נתן  את תורת ה'? 

אבי ישאלו  ואם  שהרגו.  נחשב  ולכן  כמת  היכן חשוב  ו 
הראש הכרות של יעקב, יאמר שנתנו לאריה בדרך שרצה 
יעקב למים ובגדיו נלקחו על ידי  לטורפו וכן עשה. נכנס 
את   לקח  ויעקב  ומת  טבע  ופרש  נס  לו  ונעשה  אליפז, 

  בגדיו. הכה יעקב במקלו והירדן נבקע לפניו. 
בה  מהמערה  נס  בדרך  יצא  ויעקב  להורגו  שוב  עשו  בא 

לישיבת   והלך  במשך  התחבא  מכן   14עבר  לאחר  שנה. 
שוב  ביקש  עשו  וכשראהו  הוריו,  את  לבקר  לחברון  נסע 
ולאחר  בשמת  את  נשא  ושם  לשעיר  נסע  ועשו  להורגו 
זרה  לעבודה  הקריבו  ונשותיו  אביו  לבית  חזר  מכן 

  והכעיסו את יצחק ורבקה. 
יעקב בהר המוריה ושם ראה את החלום עם  בדרכו עבר 

את ארץ כנען וירבה את   הסולם והבטיחו הקב"ה שיקבל
זרעו. כשבא לחרן פגש את הרועים וגלל את האבן כאדם 
את  החליף  לבן,  לבית  וכשבא  הבקבוק  פקק  שחולץ 
משכורתו עשרת מונים. לפי תרגום יונתן, בלעם הוא לבן  

  הארמי. 
  

ַ�ת   יֹוִסיף ּדַ
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ֶ(ֶרב ת   ּבְ ּבָ ָהַלךְ   ,ׁשַ ׁשֶ יַר   ּכְ ת   בֹודכְ לִ   לבֹּ ְט לִ   ֱאִליֶ(ֶזר  ּבִ ּבָ א  ,ׁשַ ין  יֹוַהן  ִהְתַחּבֵ ִ   ּבֵ ַ(ל  יִחיםַהׂשּ   ַיד   ׁשֶ
ָהר ּמָ   ֶאת   נוֹ הוֹ ְמ ִת לְ   הָא ָר וְ   ,ַהּנָ ב  ַ(ל  ַההּוא  ןַהּסִ ל   ֵאפֹוא  ָהָיה  לֹא  .ָהַרב  ןַת ֲח   ּגַ י  ןַה וֹ ילְ   ָסֵפק  ּכָ   ּכִ

    .ָהָאבּוד   ָהֶ(ֶצר יֹוֵרׁש  הּוא-הּוא   ,ָהַרב  ןַת ֲח 

ה  ַהּסֹוד  ֶאת   ְלַגּלֹות   ָהעֹז  ֶאת   ָמָצא  לֹא  ,ָהֶ(ֶצר  ְליֹוֵרׁש   ַאֲהָבתוֹ   ֵמרֹב ֶ   הַמ   ,ַהּזֶ   ֶאת   ֵמִביא  ָהָיהׁשּ
ַנת   ָהֶ(ֶצר  יֹוֵרׁש  ַסּכָ ה   ַהּסֹוד  ֲאָבל   . ָמֶות   ּבְ יז  ,ְלָבבוֹ   ַ(ל   ֵהִעיק  ַהּזֶ כּופֹות  וֹ ִהְרּגִ   .ְמֹאד   לוֹ   ְוָחָרה  ּתְ
בלְ   יֹוַהן  ָנַפל  ֶנֶפׁש   ָ(ְגַמת   ֵמרֹב ּכָ ָהָיה  ,ִמׁשְ ה  ת מוּ לָ   נֹוֶטה  ּוְכׁשֶ ה  ַהּכֶֹמר  ִלְפֵני  ִהְתַוּדָ   ֶאת   ְלָפָניו  ְוִגּלָ

ה  ַהּנֹוָרא ַהּסֹוד      .ַהּזֶ

ָמִרים ָרֵאל  ֹוְנֵאישׂ   ַהּכְ ְמחוּ   ,ִיׂשְ נּות   ַ(ל  ְמֹאד  ׂשָ ּמְ םלְ   ַהִהְזּדַ הּוִדים  ִהְתַנּקֵ ּיְ נּות   ,ּבַ ּמְ   ֵאֶליָה   ִהְזּדַ
לוּ   לֹא ּלְ ָלל  ּפִ זוֹ   ּוְבתֹוֲאָנה  ,ּכְ ֲאִפּלוּ   ּכָ ֲחלֹום   ׁשֶ ֵרר  ִהְתָיֲ(צּות   ַאֲחֵרי  אּוָלם.  ִצּפוּ   לֹא  ּבַ   ָלֶהם   ִהְתּבָ

ה  ַהּסֹוד  ַ(ל   רמֹ ׁשְ לִ   ַהּצֶֹרךְ  יתֵר   ,תוֹ וֹ לּ ְלגַ   ְולֹא   ַהּזֶ ֵני  אׁשִ יוֹ   ִמּפְ ּזָ דֹול  ן ַהּבִ   ,ּוְלָדָתם  תכוּ לְ ַהּמַ   ית ְלבֵ   ַהּגָ
ִנית ׁשוּ   ְוׁשֵ י  ְמֹאד  ָחׁשְ ֶלךְ   ּכִ ה  ַהּמֶ ְלּכָ ָנם  ַ(ל   ָיֵגּנוּ   ְוַהּמַ ן  ֶהְחִליטוּ   ְוָלֵכן,  םיָד ִח יְ   ּבְ ם  ֲ(ִלילֹות   ְלַאְרּגֵ   ּדָ

    .ַוֲחָתנוֹ  ָהַרב ֶאת   ּבוֹ   ךְ בֵּ ַס לְ וּ 

ד  ַסח   ַחג   ר ְלַאַח   ִמּיָ ה   ֵמֲחׁשּוֵבי   ר ׂשָ ָ(   ים נֵ ׁשְ   עֹור  רוּ ְס ֶא נֶ   ִאּתוֹ   ְוַיַחד  , בָהַר   ןַת ֲח   ר ֱאַס נֶ   ַהּפֶ ִהּלָ   ַהּקְ
יָנם  רזַ גְּ   ָיָצא  נֹוָרִאים  ִעּנּוִים  ַאֲחֵרי  .הּוִדיתַהיְּ  ֵרף  ּדִ ָ ים  ְלִהׂשּ א  ,ַחּיִ לוּ   ִאם  ֶאּלָ   ֶאת   ֲ(ֵליֶהם  ְיַקּבְ

ֹאֶפן  ֵסְרבוּ  ָהֲאִסיִרים . יתִר צְ וֹ נּ ַה  ָהֱאמּוָנה  ְחָלט ּבְ ֵ  ִקּדּוׁש   ַ(ל ת מוּ לָ   נוּ ִהְתּכֹונְ וְ   מ.   .  םַהׁשּ

נֹוָסף יַר לְ   ֵהִציק  ,ַהּנֹוָרִאים  ָהִעּנּוִים  ַ(ל  ּבְ ה  ָהַרב  ןַת ֲח   ֱאִליֶ(ֶזר  ּבִ ׁשָ הּוא  ,ַהַהְרּגָ ר  ׁשֶ   ִהְכִניס   ֲאׁשֶ
ה  ֶאת  ִהּלָ ָרה  הּוִדית ַהיְּ   ַהּקְ ּצָ דֹוָלה  ּבַ ר  ָהַרב  אּוָלם  .ַהּזֹאת   ַהּגְ ּבֵ נִ : " אֹותוֹ   ִנֵחםוְ   ִלּבוֹ   ַ(ל  ּדִ   ָאַמר  ",יּבְ

זֵ "   ,ַלֲחָתנוֹ   ָהַרב  ְפֵני   ִהיא   ָרהּגְ בָּ ַה   ִמּלִ ּכַֹח   ָלנוּ   ְוֵאין  ה" ּקָ ִקּדּוׁש   ִלׁשְ ּלְ ֵ   ׁשֶ ה  ם ַהׁשּ ְרסּום  ִיְהֶיה  ַהּזֶ   ּפִ
דֹול ָכל  ּגָ קוֹ ְלַח   הּוִדיַהיְּ   ָהעֹוָלם   ּבְ ֲהדּות ְוַה   ַהּתֹוָרה   ְלַמַ(ן  ׁש ֶפ נֶ   תִסירוּ ּוְמ   ֱאמּוָנה בֶּ   ּזְ ַרֵחם  ַ(ד   , ּיַ ּיְ   ׁשֶ

ָהבֹות   ּוִמּתֹוךְ   ".יתוֹ ִע ְר ַמ   ְוצֹאן  ַ(ּמוֹ   ַ(ל   ה' ַקע  ַהּלֶ יץ  קֹולוֹ   ּבָ ל  ָהַאּמִ דֹוׁש   ׁשֶ יַר   ַהּקָ   ֱאִליֶ(ֶזר  ּבִ
הּוא ׁשֶ ַפת   ֶהָהמֹון   ֶאל   קֹוֵרא   ּכְ ׂשְ ִדיָנה  ּבִ " ַהּמְ ָהָיה  ִמי   הּוא   ֲאִני :    א נָ יְר ִט   תכוּ לְ ַמ לְ   רצֶ ֶ(   יֹוֵרׁש   ׁשֶ

ֶכם ׁשֶ  י  !ּלָ ית  ֶאת   יַר ֲח ַא   ָ(ַזְבּתִ י   ,יהּוִדילִ   ְוָהִייִתי  ת כוּ לְ ַהּמַ   רֶת כֶּ   ְוֶאת   תכוּ לְ ַהּמַ   ּבֵ י   ּכִ ַחְרּתִ   ִלְהיֹות   ּבָ
ְבׂשָ  ר   תֶפ ִנְרּדֶ   הּכִ ֶרא  ְזֵאב  ֵמֲאׁשֶ ַמְצּפּון   ֵמת   ִהְנִני   ! ַניָפ לְ   ה לָ גְ נִ   ה'   אֹור  , טֹוֵרף  ּפֶ   ּוְבָגאֹון  ָטהֹור  ּבְ

יהּוִדי      "!ּכִ

ָרֵאל  ַמעׁשְ "   ּוִבְקִריַאת  ָמתוֹ   ָיְצָאה"  ִיׂשְ בֹוא  שׂ ׂשָ   ַמִיםׁשָ   ְורֹוֵכב   ָטֳהָרה בְּ   ִנׁשְ   ָנִקי  ׁש ֶפ נֶ   ֵאָליו  ּבְ
יק   .  ְוַצּדִ

�  

ית   היָ ָה ,  ןלַ יׁשְ יִמ ִר ּפְ   ִעירבָּ  ִביָלה   ּבֵ ם   ַהּטְ ּקָ ִמְדרֹון  ְממ. לּול  ּבְ ֵדי.  ע ּפָ ׁש. ּוְמ   ּתָ ,  ֵהרּטַ ּוְלִה   לבֹּ ְט לִ   ּכְ
ֶרךְ   ְסחֹור־ְסחֹור   ָלֶלֶכת   ָהִעיר  ֵביּתֹוׁשְ   ֶנֱאָלִצים  יוּ ָה  ה  ּדֶ ּכָ ִביב  ֲאר. י,  רָה לָ   ִמּסָ   ר ָה ָה   ַ(ל  ַהֲהִליָכה  ּכִ

ַנת   ָהְיָתה  ַ(ְצמוֹ  ַסּכָ ִחיד.  ִאיתּדָ וַ   ַהְחָלָקה  ּבְ ָהָיה,  ָהִעיר  ֵביּתֹוׁשְ   יןבֵּ ִמ   ַהּיָ ר   ׁשֶ   ל ֶא   וֹ ְרכּ ּדַ   ֶאת   ְמַקּצֵ
ית  ִביָלה  ּבֵ י  היָ ָה ,  רָה ָה   ךְ ֶר ּדֶ   ַהּטְ ְרּכוֹ ,  ןלַ יׁשְ יִמ ִר ּפְ ִמ   ֵמִאיר  ַרּבִ ּדַ טּוָחה  ָהְיָתה  ׁשֶ   לֹא  ּוֵמעֹוָלם  ּבְ
ַדְרּכוֹ  לִנְכׁשַ    . ִליק ֱח ֶה  ְולֹא  ּבְ

יֹום,  ֶאָחד  ּבֶֹקר  י  ַסְגִריִרי   ּבְ ר,  ְוָחְרּפִ ֲאׁשֶ ֶלג  ּכַ ֶ ה  ַהׁשּ ּסָ ָרִכים  ְוָכל  ָהָאֶרץ  ֶאת  ּכִ ֶחְזַק   ַהּדְ ָנה  ת ּבְ   ַסּכָ
ם לּולֹות   ּגַ ה  ַאַחת  ְוַ(ל  ,ת רוֹ ׁשָ יְ ְוַה   ַהּסְ ּמָ ה   ּכַ ֶנת   רָה בָּ   ַהֲהִליָכה  ְוַכּמָ ּכֶ ס. ּמְ   ָהַלךְ ,  ֲ(רֹךְ   יןְלֵא   ִהיא   ׁשֶ

י ֶרךְ  גוֹ ָה נְ ִמ כְּ  ֵמִאיר   ַרּבִ יַ(   רָה ָה   ּדֶ ְקֶוה   ֶאל לֹוםׁשָ בְּ   ְוִהּגִ   .  ְלֵביתוֹ   ְוָחַזר  גּפָ ּתַ ְס נִ וְ   הלָ ָ( , ְוָטַבל ָיַרד. ַהּמִ

רוּ   ןלַ יׁשְ יִמ ִר ּפְ   ִעיר בָּ  ָהיוּ ,  ָיִמיםלְ   ְצִעיִרים   יםכִ ֵר בְ ַא   ינֵ ׁשְ   ָאז  ּגָ ְלַח   ַ(ל   ְסמּוִכים  ׁשֶ   םיֶה נֵ ְת חוֹ   ןׁש.
יִרים  ִסְפֵרי   ְקָצת   ֵהִציצוּ   ֶתרּסֵ ּובַ ,  ַמְחסֹור  ָיְדעוּ   ְולֹא   ָהֲ(ׁשִ ָלה   ּבְ ּכָ ְמעוּ .  עוּ ְוִנְפגְּ   ַהַהׂשְ ָ ׁשּ ׁשֶ   ַ(ל   ּכְ

ל  תוֹ יכָ לִ ֲה  יַר  ׁשֶ קוּ ,  ֵמִאיר  ּבִ ְקּפְ ה ָהַאְבֵרִכים ּפִ ֲ(ׂשֶ ּמַ מוֹ   זֹאת   ִלְראֹות   ְוֶהְחִליטוּ   ּבַ   . ֵ(יֵניֶהם ּבְ

ֶלא  ֶאת   ְוָראוּ   ָהַאְבֵרִכים  ָ(ְמדוּ  יַצד  ַהּפֶ י  ּכֵ   לֹא  ָמהוּ אּוְמ   ֲחַלְקַלק  ֶקַרח   ַ(ל  הֹוֵלךְ   ֵמִאיר  ַרּבִ
ֶרךְ   ָלֶלֶכת  ֵהם  ַאף   ִהְתִחילוּ .  ִמְתַרֵחׁש  י ,  ָכךְ בְּ   ְלהֹוִכיַח   ְוָרצוּ   ר ָה ָה   ּדֶ הוּ   ְרבּוָתא   ֵאין  ּכִ ַמֲ(ׂשֵ ל  ּבְ   ׁשֶ

י  ִסיעֹות   ָלֶלֶכת   ַאךְ   ֵהֵחּלוּ .  ָהַרּבִ נַ ,  ת דוֹ ָח ֲא   ּפְ ְ מֹוַר   ִליקוּ ֱח ֶה   ם יִ ְוַהׁשּ בְּ   רָה ָה   ד ּבְ ל   ֶאת   רוּ ְוׁשִ   ּכָ
ים .  ַ(ְצמֹוֵתיֶהם ים  ֳחָדׁשִ ּכִ ב   ָהַאְבֵרִכים  ֶנֶאְלצוּ   ֲאר. ּכַ ָתםִמ   ַ(ל   ִלׁשְ ְרׁשוּ ,  ּטָ רֹוְפִאים   ּדָ   ְוָ(ְסקוּ   ּבָ

ֶהְחִלימוּ   ַ(ד ,  ְרפּואֹות בִּ  יק   ֶאל  ִנְכַנס ,  עֹז  ם ֶה ֵמ   ֶאָחד   ִהְרִהיב .  ַרְגֵליֶהם   ַ(ל  ְוָ(ְמדוּ   ׁשֶ ּדִ :  לוֹ ָא ׁשְ וּ   ַהּצַ
ל  ַמּדּוַ( "  ִלי  רָה ָה   ַ(ל   ָלֶלֶכת   ל וֹ ָיכ  ֵאינוֹ   ָאָדם  ּכָ י  וּ לּ ְוִא ,  קזֵ נָּ יִּ ׁשֶ   ּבְ ִלי  ֶבַטח לָ   ךְ הֹולֵ   ָהַרּבִ ל   ּבְ   ּכָ

יב"?  ִמְכׁשֹול יקצַּ ַה   ֵהׁשִ " ּדִ ָהָאָדם :  ׁשֶ ה  נֹוֵפל  ֵאינוֹ ,  ָלהַמְע לְ   ָקׁשּור  ּכְ   ָקׁשּור   'לֵמִאיְר .  ְלַמּטָ
ם  ְוָלֶרֶדת   ַלֲ(לֹות   ל וֹ ָיכ  הּוא  ְוָלֵכן, ָלהְע ַמ לְ    ") ַהֲחַלְקַלק  רָה בָּ   ּגַ

  

ים"  ִניֵני "אֹור ַהַחּיִ   ּפְ
ים  ָהאֹור  ְבֵריִמּדִ  ה  ַ(לדֹוׁש  ַהּקָ  ַהַחּיִ ָרׁשָ  ַהּפָ

  
  

ָחָרָנה  ֶלְך  ַוּיֵ ַבע  ֵאר ׁשָ ִמּבְ ַיֲ�קֹב  ֵצא  ל  זֶמ ֶר   ּוְבֶדֶרךְ   -  ַוּיֵ   ּכָ
ה ָרׁשָ ְרמֹז   ַהּפָ ִהְתִחילוּ   ּוְכמוֹ ,  ָהָאָדם  ן ִעְניַ   ּתִ ּה   לֹוַמר   ׁשֶ   ּבָ

"ל"ַרזַ  ֶפׁש   ִהיא   -"  ַיֲ�ֹקב  א ֵצ יֵּ וַ :  ֵצאָתּה   ַהּנֶ   ם עֹולָ ֵמ   ּבְ
רּוךְ   ַרע ָה   ֵיֶצר   ם ׁשֵ   ַ�ל  ַיֲ�ֹקב  ְוִנְקָרא,  ָהֶ�ְליֹון   ַהּכָ

ּנוּ   ָמקֹום  -"  ַבעׁשָ   ֵאר ּבְ ִמ "   ְואֹוְמרוֹ .  יו ָב ֵק ֲ� בַּ  ּמֶ ּמִ   ְצאוּ יֵ   ׁשֶ
מֹות ׁשָ ֵאר   אֵר ִיּקָ   ַהּנְ ים  ַמִים  ּבְ ַבע,  ַחּיִ   לֶא   ִיְרמֹז  ְוׁשֶ
בּוַ�ת ר   ה'  ׁשְ ָ   ֲאׁשֶ ׁשּ ֶפׁש   ַבעּתִ ֵצאָת   ַהּנֶ ּלֹא  ּה ּבְ ֲ�בֹר   ׁשֶ   ּתַ

  ךְ ֶר ּדֶ   ַ�ל  - "  ָחָרָנה   ךְ לֶ יֵּ וַ "   ְואֹוְמרוֹ .  ּתֹוָרה   ר בַ ּדְ   ַ�ל
י   ל"זַ   אֹוְמָרם ֵנס  עָהַר   ר ֶצ יֵ   ּכִ אתוֹ   ָאָדםּבָ   ִיּכָ   ם ֶח ֶר ֵמ   ִמּצֵ

ְכִתיב ,  ִאּמוֹ  ַתח   ּדִ עיִּ וַ "   ְואֹוְמרוֹ .  'ְוגוֹ   ַלּפֶ י  - "  קֹוםּמָ בַּ   ְפּגַ   ּכִ
לְלִהְתּפַ   ָהָאָדם  ָצִריךְ  הּוא   ה'לַ   ּלֵ ל  ְמקֹומוֹ   ׁשֶ   עֹוָלם  ׁשֶ
ּלֹא  ָידוֹ   וּ נּ ְזבֶ ַיַ�   ׁשֶ ֶלן"  ְואֹוְמרוֹ .  ּבְ י  ם ׁשָ   ַוּיָ ֶמׁש   ָבא   ּכִ ֶ "  ַהׁשּ

ִריךְ   - ּצָ ן   ְלִהְתַנֵהג  ׁשֶ ה  ֵמָהעֹוָלם  ֶלְכּתוֹ   ַ�ד   ּכֵ   ַהּזֶ
ֲאִמין  ַאל   ל"זַ   אֹוְמָרם  ְוהּוא   ׁשוֹ ְמ ׁשִ   יבִר ֲ� יַּ ׁשֶ כְּ    ּתַ

ַ�ְצְמךָ  חיִּ וַ "  ְואֹוְמרוֹ . ךָ מֹוְת   יֹום  ַ�ד  ּבְ קֹום ֵמַאְבֵני ּקַ "  ַהּמָ
י   ָאַמר   םנָ ְלׁשוֹ   ְוֶזה   ל" זַ   אֹוְמָרם  ךְ ֶר ּדֶ   ַ�ל  -   ן בֶּ   עֹוןְמ ׁשִ   ַרּבִ

י   ְלעֹוָלם  ָלִקיׁש    ָלאו  ְוִאם,  ְוכּו'  ַהּטֹוב   ר ֶצ יֵ   ָאָדםז  ַיְרּגִ
ְכִתיב  ֹוָרה ּת בַּ   ַיֲ�ֹסק ְלַבְבֶכם  ְמרוּ ִא   ּדִ   רוֹ אֹוְמ   ְוהּוא  ּבִ

קֹום  ֵמַאְבֵני  רּוׁש ,  ַהּמָ ְנָינוֹ   ּפֵ ל  ּבִ ֵהם  עֹוָלם  ׁשֶ ְבֵרי   ׁשֶ   ּדִ
ם .  ּתֹוָרה  קֹום   ַאְבֵני   ָלֶהם  ִיְתַיֵחס   ּגַ ֶהם   ַהּמָ ּבָ   לַק ְס נִ   ׁשֶ
ם   ּתֹוָרה   ל " זַ   אֹוְמָרם  ְוהּוא   ְוֹכחֹוָתיו   ַרעָה   ֵיֶצר   ְוִנְרּגַ

ֶצר   ת לֶ ּצֶ ַמ  ין   ַרעָה   ִמּיֵ עֹוֵסק  ְזַמןבִּ   ּבֵ ין  ּה ּבָ   ׁשֶ   ְזַמןבִּ   ּבֵ
ֵאינוֹ  ּה   ק ֵס וֹ ע  ׁשֶ ן   -"  ְמַרֲאׁשָֹתיו   םׂשֶ יָּ וַ "  ְואֹוְמרוֹ   .ּבָ   ְיַכּוֵ

ֶ   ה ַמ   ךְ ֶר ּדֶ   ַ�ל י  ָאַמר ׁשּ   לֹא  ִאם  ָלִקיׁש   ן בֶּ   עֹוןְמ ׁשִ   ַרּבִ
חוֹ  ַ�ל  ַמעׁשְ   ְקִריַאת   ִיְקָרא  ִנּצְ ה  ׁשֶ ּטָ ֱאַמר   ַהּמִ ּנֶ   ַ�ל  ׁשֶ

ְבֶכם ּכַ   . ִמׁשְ

ְבֵרי ִמים  ּדִ  ַהּיָ
  

בז' בכסלו תרע"ט, עם סיומה של מלחמת העולם  
עצמאות,   על  פולין  מדינת  הכריזה  הראשונה, 

שנים שבהן היתה תחת כיבוש רוסיה,   127לאחר  
לפני   נוסדה  פולין  רפובליקת  ופרוסיה.  אוסטריה 

היהודית   הקהילה  שנה.  מאלף  עד למעלה  שבה 
שבקהילות   מהחשובות  היתה  השואה,  ימי 

  ישראל. 
�  

המלך  הורדוס  מת  ג'תשס"א,  בשנת  זה  ביום 
את   שיפץ  ומאידך  ישראל  לבני  שהצר  האדומי 

  בית המקדש השני.  
�  

נסתלק   וגם  תקל"ד)  (בשנת  נולד  בכסלו,  בט' 
,  מליובאוויטש(בשנת תקפ"ח) האדמו"ר האמצעי  

יום.   אל  מיום  חייו  השלים  י'  לוהקב"ה  מחרתו, 
  בכסלו, הוא יום גאולתו ממאסר לאחר עלילה. 

�  

הבבלי,   התלמוד  חיתום  כיום  נחשב  בכסלו  י"ב 
  שנה.   1,514שנחתם בידי רב אשי ורבינא לפני 

�  

ביום זה בשנת תש"א, התנפצה אוניית "סלבדור" 
כשהיא   סיליבריה,  ליד  השיש  בים  הסלעים  אל 

ישראל.   לארץ  למוו  238בדרכה  טבעו  ת  עולים 
  ניצלו.   14ורק 

�  

כנגד   נירנברג  משפט  החל  תש"ו,  בכסלו  בי"ב 
יהודים   מיליוני  שרצחו  ימ"ש  הנאצים  פושעי 

  הי"ד. 
�  

בי"ג בכסלו תר"ל נפתחה תעלת סואץ, המקשרת 
  בין יבשת אירופה ליבשת אסיה. 

�  
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יק " ַ�ל. ְצמוֹ ַ�   ֶאת ֶלֱאהֹבָצִריְך  ֵאינוֹ  - ַצּדִ ׁשּוָבה ּבַ    לוֹ ָיכ  ֵאינוֹ  -  ּתְ
ם  - ַהּזּוַלת ֶאת ַאךְ . ְצמוֹ ַ�   ֶאת ֶלֱאהֹב ּלָ   (החוזה מלובלין)   "ֶלֱאהֹב ְצִריִכים ּכ!

  

  חּלָ מ! ְמ 

י   תֶא   ד ָח ֶא   ליּכִ ׂשְ ַמ   ַאלׁשָ  לֹום  ַרּבִ ְלז  ׁשָ ֵדנוּ : "ִמּבֶ ,  נוּ ַרּבֵ   ְיַלּמְ
יִלים  ַמּדּוַ�  ּכִ ׂשְ ים  ַהּמַ   עֹוָלָמם   רֹוִאים,  ְקָצרֹות  ַהּלֹוְבׁשִ

יֶהם ַחּיֵ ים,  ּבְ יֶהם  ּוַמְצִליִחים  ֵקיֶהםָס ֲ� ּבַ   ַחִיל   עֹוׂשִ ַמֲ�ׂשֵ .  ּבְ
ים  ַהֲחִסיִדים  וּ ּל ְוִא  ּכֹות  ַהּלֹוְבׁשִ ֶדֶרךְ   ְונֹוֲהִגים  ֲאר!  ּבְ

ם,  ֲאבֹוֵתיֶהם ּבָ ם  ר! ּלָ כ! ים  ּכְ ים  ְמרּוִדים  ֲ�ִנּיִ י  ְוַחּיִ   "? ַצַ�ר   ַחּיֵ
ָבִרים" יב",  ְפׁשּוָטםּכִ   ּדְ י   לוֹ   ֵהׁשִ לֹום  ַרּבִ "ׁשָ ר ,  ֲאׁשֶ ַר   ּכַ   ְך ּבֵ

ל, "ַיֲ�ֹקב  ֶאת  ָאִבינוּ   ִיְצָחק  ָ   ִמּטַ י   םיִ ַמ ַהׁשּ ַמּנֵ ",  ֶרץָהָא   ּוִמׁשְ
ָגִדים  ַיֲ�ֹקב  ָלַבׁש  ל  ְקָצִרים  ּבְ ַ�ת   ּוֵמָאז ,  ו ׂשָ ֵ�   ׁשֶ ּפַ ׁשְ   מ!

ָרָכה  ְרִאים  ֵאּלוּ   ַ�ל   ַהּבְ ּנִ מוֹ   םיֶה גֵ ֲה נְ ִמ ְב וּ   םׁשָ וּ בּ ְל ַמ ּבְ   ׁשֶ   ּכְ
  "3 עׁשָ ָהָר   ו ׂשָ ֵ� 

  

ש ְדּגָ  מ!
קֹום ִח   ַהּמָ ּתֹוָרה   יד ַהּיָ ּבוֹ   ּבַ רֹות   ׁשֶ ְזּכָ ים  מ! ָפה  ִמּלִ ָ ׂשּ   ּבַ

ית ֵתנוּ   ִהיא ,  ָהֲאַרּמִ ָרׁשָ "ּפָ ְקָרא :    ְיַגר   ָלָבן   לוֹ ־ ַוּיִ
ֲהדּוָתא  ְלֵ�ד   לוֹ   ָקָרא   ְוַיֲ�ֹקב  ׂשָ   ל "ֲחזַ   ָאְמרוּ   ְוֵכן".  ּגַ

ת ּבָ ׁשַ "ּבְ תֹוָרה   םוּ ְרגּ ּתַ   ִניהוּ   ַמאי :  ּבְ   ר גַ יְ ?  ׁשֶ
ֲהדּוָתא    ".  ׂשָ

ֲהדּוָתא   יןֵמֵ�  ם,  תֵ�דוּ   ּה ָת עוּ ָמ ׁשְ ּמַ ׁשֶ   ׂשָ י  ִד ֲה ׂשַ "   ּגַ
רֹוִמים ּמְ ה .  תֵ�דוּ   ׁשֹוןִמּלְ   הּוא   ַאףׁשֶ ",  ּבַ ּלָ   ִנְכְנָסה  ַהּמִ

ם ָ ַל   ּגַ ַ ַה ,  ָהַ�ְרִבית  ָפה ׂשּ   ד ַח ַא ,  תָהֵ�דוּ   –  ה ָד ֲא ְה ׁשּ
ם,  ָהַרב  ּוְלַצֲ�ֵרנוּ .  םָהִאְסַל   ֵמֶ�ְקרֹונֹות ַ "ַה   ּגַ ",  יד ִה ְא ׁשּ

לַהְמ   הּוא  ָ   ַחּבֵ   3מֹותוֹ ּבְ   ֱאמּוָנתוֹ   ַ�ל  ִעיד ּמֵ ׁשֶ   לָפ ַהׁשּ
ִנים ְרׁשָ ים  ּפַ ֲהדּוָתא   ר גַ יְ   ֶאת  ְמַזִהים,  ַרּבִ הְצ ִמ   ִעם  ׂשָ   ּפֶ

ר   ד ָ� ְל גִּ  ְזּכָ ּמ! ם  ׁשֶ ל  ְמגּוָריו   קֹוםְמ ּכִ   ּגַ   חִיְפּתָ   ׁשֶ
ְלָ�ִד  ה   ֵיׁש   םוֹ יּ ַכ ְו י,  ַהּגִ ּמָ   .  ּמוֹ ִע   ַהְמזִֹהים  ְמקֹומֹות  ּכַ

ְל  ם   נֹוַתר   ֵ�ד ּגַ ׁשֵ ּנּוי   ּכְ רֹון  תֶב ְלַמּצֶ   ּכִ   ל "ֲחזַ   ׁשֹוןְל ּוִב   ִזּכָ
ּמֹוָצָאּה   א ָט ְר ּדַ נְ ַא    . ָאָדם  ָ�ּה ָמ ׁשְ ּוַמ   יתנִ וָ יְּ ִמ   ׁשֶ

  

  
 

ה ּלֶ ים ָהֵאֽ ָבִר� ל־ַהּדְ ת ּכָ ן ֵא� ר ְלָלָב� �   )כט, יג(  ַוְיַסּפֵ

ִסְפֵרי  ַבת,  יָמןּתֵ   ּבְ ת  ּתֵ ַטַ�ם  ְטֶ�ֶמתמ!   ֵא֖   אָח ּפְ ִט   ּבְ
ְפִסיק  י   ַ�ל,  ַהּמַ ְבֵרי   ּפִ ֶא   ל "ֲחזַ   ּדִ   ין יִ וּ בּ ִר   יןּמִ גַ וְ   ין ִת ׁשֶ

אן  זּמֵ ְלַר   ּוָבא ,  ןֵה  ִדְבֵרי  ּכָ ִ ַר   ּכְ ָאַמר   י "ׁשּ   ְלָלָבן   ַיֲ�ֹקב   ׁשֶ
ָבִרים ּלֹא  ֲאֵחִרים   ּדְ ּלֹא,  ָרֵחלְל   ָאַמר   ׁשֶ א   ׁשֶ א  ּבָ   ֶאּלָ
ְטלוּ   ָאִחיו   ס נֶ אֹ   ִמּתֹוךְ  ּנָ   ן ּבְ ָהִא   ַתבּכָ   ְוֵכן.  ָממֹונוֹ   ְוׁשֶ
ל  תֵא ,  ֶ�ְזָרא  ָבִרים  ּכָ ה   ַהּדְ ְבֵרי   ָהֵאּלֶ ָרָכה   ּדִ   ְוָלֵכן ,  ַהּבְ

ַבת  ֶאת  יםיׁשִ גִּ ְד ַמ  ְפֵני   תֵא   ּתֵ   .  ַ�ְצָמּה   ּבִ
ט,  אֹוְמִרים  ָהיוּ   ְרׁשּומֹות  י ּדֹוְרׁשֵ  ּפָ ׁשְ ּמִ ּבַ ה  ׁשֶ ל  ַהּזֶ   ׁשֶ
ָלאֹות  ֹותמּוזְר ,  ִבינוּ ָא   ַיֲ�ֹקב ר   ַהּתְ   הוּ אוּ ָצ ְמ   ֲאׁשֶ

ל  תֵא :  ֶרךְ ּדֶ ּבַ  ָבִרים  ּכָ ה   ַהּדְ י   -  ָהֵאּלֶ בֹות  ָראׁשֵ   לַא :  ּתֵ
  ָצאִתייָ   בַר   ְרכּוׁש ּבִ ,  ָבר ּדָ   ֵבאִתיֵה   אלֹ   י ּכִ   ְתַמּה ּתִ 
םִמ  ָ ע ָה , ׁשּ   .  ּכֹלַה   ַקח ָל  ז ִליַפ ֱא  ָרׁשָ

�  

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

ה  ַבתּתֵ  ַרע  ְטֶ�ֶמתמ!   ֵמָת֥ קֹום  ְוהּוא ,  ִמּלְ ִחיד   ַהּמָ   ַהּיָ
ּתֹוָרה  ָבה   ּבַ ּתֵ ּלֹא  ְטֶ�ֶמת מ!   זוֹ   ׁשֶ ֵ�יל  ׁשֶ ֶדֶרךְ .  ִמּלְ   ל ָל ּכְ   ּבְ

ָמעּות ה   ַמׁשְ ּלָ ִהיא   ִהיא   ֵמָתה  ַהּמִ ָבר   ׁשֶ   ִמן   ִנְפְטָרה   ּכְ
אן  אּוָלם,  ָהעֹוָלם ָמעּות  ּכָ ׁשְ ל  ַהּמַ ת  ׁשֶ ׁשַ ,  ִמיָתה   ַהְרּגָ

ָ�ה   ל" ֲחזַ   ִדְבֵרי ּכְ  ֵמת  ֲחׁשּוִבים  ַאְרּבָ   ִמי  ןֶה ֵמ   ְוֶאָחד   ּכְ
ֵאין ִנים  לוֹ   ׁשֶ   .  ּבָ

�  

י ִר  ָאׁשְ   )ל, יג( ּבְ

ָזֵקף  מוֹ ְע ַט  דֹול   ּבְ הּוא   ּגָ ל  ִנּגּון ּבְ   ׁשֶ ְמָחה   ׁשֶ ,  ׂשִ
ָמעּות ַמׁשְ ֵ   ּכְ ר   ׁשֹוןִמּלְ   ר ׁשֵ ָא   םַהׁשּ   .  ֹאש5ֶ

  

  
    

  

אֹון  י  ַהּגָ יְלנָ   הוּ ִליָּ ֵא   ַרּבִ דֹוָלה   תוֹ ָד ָמ ְת ַה בְּ   ָידּוַ(   ה יָ ָה ,  אִמּוִ   ָהעֹוָלם   ֵמִעְנְיֵני   תוֹ וּ יׁש ִר פְ בִ וּ   ַהּגְ
ה  ַ(ם  .ַהּזֶ ֵ(ת ,  ּפַ לּותוֹ   ֲ(ִריַכת   ּבְ ַ(ם  ִנְקַלע ,  ּגָ   ָהָיה   גוֹ ָה נְ ִמ .  ם ׁשָ   ָללּון   ְונֹוַתרַאַחת    ִעירלְ   ּפַ

ֲחצֹות   ָלקּום עֹות   ֹוָרהּת בַּ   ְוַלֲהגֹות   ַלְיָלה  ּבַ ּכֹות   ׁשָ אֹותוֹ   ַאךְ ,  ֲאר. ,  ְמֹאד  ָ(ֵיף  ָהָיה  ַלְיָלה  ּבְ
ר  ָלקּום  ְוִאֵחר ֶ(ׂשֶ ּקֹות  ּבְ ִהְתעֹוֵרר  ְלַאַחר .  ּדַ ר  ַ(ל  ְמֹאד  א" ָר גְּ ַה   ִהְצַטֵ(ר ,  ׁשֶ ִחּסֵ ָרה  ׁשֶ   ֲ(ׂשָ

יְלַא   נֹוַדע  ַאף   ָהִעְנָין.  ְלַנְפׁשוֹ   ֶנָחָמה  ָמָצא  ְולֹא   ה'  ֵמֲ(בֹוַדת  ְרָגִעים   ֵהם   ְוַאף,  ִעירָה   ְנׁשֵ
ַצֲ(רוֹ   ִהְצַטֲ(רוּ  ל  ּבְ ָרֵאל  אֹוןגְּ   ׁשֶ ר , ִיׂשְ ִע  לוֹ   ֵאַרע ּכֹה  ֲאׁשֶ   .  םיָר ּבְ

ִנים  ָ(ְברוּ  ן  ׁשּוב ,  ֹות בּ ַר   ׁשָ ּמֵ אֹותוֹ .  ְיָלהלַּ בַּ   םׁשָ   ְוָלן   ִעירלָ   א" ָר גְּ ַה   ִהְזּדַ   א " ָר גְּ ַה   ןָיׁשַ ,  ַלְיָלה  ּבְ
ר  ּקֹות  ֶ(ׂשֶ חֹות  ּדַ לוֹ  ּפָ ֵדי,  ֵמֶהְרּגֵ ֵאַרע   תוָּ ַהְמ(.   ֶאת  ןּקֵ ְלַת   ּכְ ּה   ַהּקֹוֶדֶמת  ַ(םּפַ בַּ  ּמוֹ ִע  ׁשֶ   ָהה ׁשָ   ּבָ

ם .  ִעיר בָּ  ּקָ ׁשֶ בוֹ   א " ָר גְּ ַה   ּכְ ּכָ ׁשְ ַמח,  ִמּמִ ּקּון   ַ(ל  ְמֹאד  ׂשָ ֵני   ְוַאף ,  ת וָּ ַהְמ(.   ּתִ ְמחוּ   ָהִעיר  ּבְ   ׂשָ
ׂשִ   ּמוֹ ִע  ְלזוּ ְוָ(      .ְמָחתוֹ ּבְ

ַ(ם יָ(ה,  ּפַ ּתוֹ   ִהּגִ ל  ּבִ ִנים  רְלַאַח ,  רוֹ ּקְ בַ לְ   א" ָר גְּ ַה   ׁשֶ ּלֹא  ֹות בּ ַר   ׁשָ ה  ׁשֶ ׁשָ דֹול  ָהָאב.  ּמוֹ ִע   ִנְפּגְ ,  ַהּגָ
ָחס ל  ַ(ל  ׁשֶ ל  ֶרַגע  ּכָ ּטּול  ׁשֶ ַרׁש ,  ּתֹוָרה  ּבִ לֹוָמּה בִּ   ּדָ ד  ׁשְ ב  ּוִמּיָ ַהְתָמָדה  ְלַתְלמּודוֹ   ׁשָ ת.  ּבְ   ַהּבַ

ּלֹא  ַ(ל,  ַצַ(רבְּ   ּה ְמּדָ ָ(   ַ(ל  נֹוְתָרה ל  ְרטֹובִמּקָ   יֹוֵתר  ָזְכָתה  ׁשֶ ׂשּוֶמת   ׁשֶ .  ֵמָאִביָה   ֵלב   ּתְ
ׁש ,  זֹאת   ָרָאה   א " ָר גְּ ַה ׁשֶ כְּ  ּקֵ יַ( .  ָסּה יְּ ְלַפ   ּבִ ין  ְזָקנוֹ   ַ(ל  ִהְצּבִ ִהְלּבִ " ְוָאַמר  ׁשֶ   ָצִריךְ   ָהָאָדם: 

ֵמ   ִלְהיֹות הּוא  ַ(ל   ַח ׂשָ ים   ֲ(ַדִין   ׁשֶ ַחּיִ ן   ל וֹ ְוָיכ  ּבַ יו  ֶאת  ְלַתּקֵ י,  ַמֲ(ׂשָ י ָ(   ּכִ יִהנֹּ   ְנׁשֵ דֹוִלים   םַהּגֵ   ּגְ
ר  עֹוד ".  ְמֹאדד  ַ(  ּפָ ל  ָאִחיו   ןבֶּ   ַ(ל   ְמס. ֶאְמַצע,  א" ָר גְּ ַה   ׁשֶ ּבְ ֶ ַה   י ֵמ יְ   ׁשֶ ָרכֹות'  ע בַ 'ׁשּ ּלוֹ   ּבְ ,  ׁשֶ

ֵלי  ִנְגְנבוּ  ֶסף   ּכְ ְרׁשּותוֹ   ַהּכֶ ּבִ   .  ׁשֶ
ֹתם ְמָחה  ְיֵמי  ּבְ ִ ֵדי  ְלִויְלָנא  ָהַאְבֵרךְ   ָנַסע,  ַהׂשּ ֵנָבה  ַאַחר  רתוּ לָ   ּכְ   א " ָר גְּ ַה   דוֹ ּדוֹ   לֶא   ְכַנסְונִ   ַהּגְ

ּתֹוֵמם.  תוֹ יָ( ִס נְ   ַרת ַמּטְ   ַ(ל  לוֹ   רּפֵ ְלַס  אֹון  ִהׁשְ ְפִליָאה  ְוָקָרא  ַהּגָ " ּבִ   ִמין ֲא ַמ   ָהִייִתי  לֹא: 
 ֶ ׁשּ ּמִ נוּ   הוּ ׁשֶ ְחּתֵ ּפַ ׁשְ ל, ִמּמִ ַמּנוֹ  ְיַבּטֵ ָקר  ִמּזְ ֵדי ַהּיָ שׂ   ּכְ לֵ   ְלַחּפֵ   ") ֶכֶסף י ּכְ

�  

ַנת  ׁשְ ת   ִתּקּון" לְ ,  גיְ וַ ׁשְ נְ רוֹ בְּ   ִעירבָּ   ְוִעיָדה  ָהֵרפֹוְרִמים  וּ ָ(ְרכ,  ה" תר  ּבִ   ָהְיָתה   ָרָתםַמּטְ ".  ַהּדָ
ץ,  ַהּתֹוָרה י ֵר ְד גִּ   ֶאת  ִלְפרֹץ ְנִטיעֹות ְלַקּצֵ ת  ּבִ ק ְוָהֱאמּוָנה ַהּדָ ֶלת  ֶאת  ּוְלַנּתֵ ְלׁשֶ סֶֹרת  ׁשַ     .ַהּמָ
ָרֵאל  אֹוןגְּ   לֶא   ַהְזָמָנה  רוּ גְּ ׁשִ ,  היָד ִע וְּ ַה   ֵני ְמַאְרגְּ  י   ִיׂשְ ְלּבִ ְרֵסם,  ם" ַהּמַ ִהְתּפַ ם  ׁשֶ   י גֵ חוּ בְּ   ּגַ

יִלים ּכִ ׂשְ ָבִקי  ַהּמַ נַּ   ּכְ ּתַ ֵדי ,  ַהּקֶֹדׁש   ְלׁשֹון   ּוְבִדְקּדּוק   ךְ " ּבַ ַח   ּכְ ִעְניְ    ּמוֹ ִע   ְלִהְתַוּכֵ   ַיֲהדּות  י נֵ ּבְ
    .ת ◌ׂ ו צְ ַהּמִ   ְוִקּיּום

י  ַאךְ  ְלּבִ ִפי,  ַלַהְזָמָנה  בֵסַר   ם" ַהּמַ קׁשֶ   ּכְ ּמֵ ִמְכּתַ   ּנִ ׁשּוָבתוֹ   בּבְ ֶלךְ : " ּתְ ּמֶ ׁשֶ   הּוא ,  ַאְרמֹון  ּבֹוֶנה   ּכְ
ִאים  ַאְדִריָכִלים   ַמְזִמין ְמִחים   ּוַבּנָ ְרצֹונוֹ   ִאם  ַאךְ .  מ.   ִמין זְ ַמ   הּוא,  ָהַאְרמֹון  ֶאת  ַלֲהרֹס  ּבִ

ׁשּוִטים   ּפֹוֲ(ִלים יָון)  ּפְ ֲהדּות  ֶאת   ַלֲהרֹס  ם כֶ ְת נַ וָּ כַּ ׁשֶ   ִמּכֵ   ") ִלי  ְזקּוִקים  ֵאיְנֶכם , ַהּיַ
�  

נִּ   ְלַאַחר  ּה   רַט פְ ׁשֶ ל  ַרּבָ וּ ,  ִריְט ְס   ָהִעיר  ׁשֶ ֵני  ִהְתַקׁשּ ֵדי .  ַמֲחִליף  לוֹ   ִלְמצֹא   ָהִעיר   ּבְ ּלֹא   ּכְ   ׁשֶ
ִנית   ַסְמכּות   ְללֹא  ִעירָה   ֶאת   ְלהֹוִתיר ירוּ ,  ַרּבָ אֹון  ֶאת "  ב ַר   קֹוםְמ בִ " כְּ   ִהְכּתִ י  ַהּגָ   יבְּ לֵ   ַאְרֵיה  ַרּבִ

ן ְקצֹות"  ַ(לבַּ  ָהָיה",  ַהֹחש>ֶ ְצִעירּותוֹ  ֲ(ַדִין ׁשֶ   .  ּבִ
ַ(ם ן,  ּפַ ּמֵ אֹון  ִהְזּדַ י   ַהּגָ ַ(ל,  ָסאי ִמלִּ   ַיֲ(קֹב  ַרּבִ ת"   ּבַ ַ(ת   ַחּוַ ׁש .  ִריְט ְס   ִעיר לָ ",  ּדַ ּקֵ בֹוד   קלֹ ְח לַ   ּבִ   ּכָ

ַאל,  ְדַאְתָרא  אָר ּמָ לַ  ֵני  ֶאָחד  ֶאת   ְוׁשָ יתוֹ   ֵהיָכן: " ָהִעיר  ִמּבְ ל  ּבֵ יב"?  ָהַרב  ׁשֶ ב  לוֹ   ֵהׁשִ :  ַהּתֹוׁשָ
אן"  א,  בַר   ֵאין  ּכָ ת ַה"   ִנְכַנס  ".ַרב'   קֹוםְמ 'בִּ   ֶאּלָ ַ(ת   ַחּוַ ל,  ָהַרב  ֶאת   רּקֵ ְלבַ "  ּדַ ְלּפֵ ִדְבֵרי   ּמוֹ ִע   ּפִ   ּבְ

י  ָלַדַ(ת   ח כַ וֹ ְונ   ּתֹוָרה דֹול  ּכִ ּתֹוָרה ְמֹאד    הּוא  ּגָ ְפַרד.  ּבַ ּנִ ׁשֶ ּנוּ   ּכְ ִח   ָהאֹוֵרַח   ַאלׁשָ ,  ִמּמֶ :  ּיּוךְ ּבְ
ֵני"  ִעירוֹ   ַמר  ֵאין  ָמה  ִמּפְ א  ּבְ יבוֹ ֵה '"?  בַר   קֹוםְמ בִּ '  ֶאּלָ " קחוֹ ׂשְ   ַבת בְּ   ָהַרב   ׁשִ י:  ,  ִריְט ְס   ַאף  ּכִ

א ֵאיָנּה    ") ִעיר קֹוםְמ בִּ  ֶאּלָ
�  

י  ָרֵאל   ַרּבִ ַלִים  ד" ַרֲאבַ   רׁשֶ י פִ   ַיֲ(קֹב  ִיׂשְ ׁש ,  ְירּוׁשָ ּמֵ ּתַ ֵביתוֹ   ִהׁשְ תלְ   ר ׁשֵ כָּ   ר אוֹ ָמ בְּ   ּבְ ּבָ .  ׁשַ
ֲחִרית ׁשַ יתוֹ   ֶאת  ֵהִאיר  ָיָמיו  ּבְ ְמנֹוַרת  ּבֵ ּכ.   ֵנְפְט   ּבִ ן  ר ְלַאַח ,  'ְמּפְ 'לוֹ   ָתּה נְּ ׁשֶ ְמנֹוָרה  ִמּכֵ דֹוָלה   ּבִ   ּגְ

ְקָרא  יֹוֵתר ּנִ ִריםבְּ   ּוְלַבּסֹוף  'לּוְקס'  ׁשֶ רוּ   ַמְצּבֵ ּצְ ּיִ ְתקּוָפה .  ְלָמאֹור  היָ גְּ ְר נֶּ ֶא   ׁשֶ ּה   ּבִ   ֶהֱ(ִמידוּ   ּבָ
ׁשְ  ַלִים  ה'ש>ֶ מֹ   רֹון'ִזכְ   כּוַנת ּבִ ירּוׁשָ ּבִ ֵנָרטֹור  ׁשֶ יעוּ ,  ָ(ְצָמה  בַר   ּגֵ כּוָנה    ַרבלָ   ִהּצִ ְ ַהׁשּ ב  ּתֹוׁשַ

נּוִיים  ֶאל   הּוא  ַאף   ְלִהְצָטֵרף  אֹור  ְוֵליָהנֹות   ָ(ָליו   ַהּמְ   ִדיף ְוֶהֱ(   ֵסֵרב   הּוא   ַאךְ ,  יִת ָמ צְ ָ(   ִמּמְ
יךְ  ׁש   ְלַהְמׁשִ ּמֵ ּתַ ִריּמַ בַּ   ְלִהׁשְ ָבר  תַהּנֹוחוּ   ֹחֶסר   ַאף  ַ(ל  םְצּבֵ ּדָ ּבַ ַ(   ְוַהּצֶֹרךְ   ׁשֶ ּיֵ יֵדי   ְלִהְסּתַ   ּבִ

ל  ַלְמרֹות ,  ְנָכָדיו ּדֵ ּתַ ִהׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ִרּיֹות ֶאת  ְלַהְטִריַח   ׁשֶ   .  ַהּבְ
אוּ  ּלְ ִאים  ִהְתּפַ ּבָ ׁש   בוֹ רוּ ֵס   ַ(ל   ַהּגַ ּמֵ ּתַ ֵנָרטֹור   ְלִהׁשְ ּגֵ   ְלַגּלֹות  ֵנאֹות   ַרּבֹות  ַהְפָצרֹות   ְוַאֲחֵרי  ּבַ

ה ֶאת   ָלֶהם ּבָ ֵנָרטֹור  ֶאת: " ַהּסִ ם  ֶהָחָדׁש  ַהּגֵ י  ָסמּוךְ   ֶהֱ(ַמְדּתֶ ּבוֹ   ַהּסֹוֶלר, ִריםוּ ְמג  ְלָבּתֵ יף  ׁשֶ   ַמּדִ
ּלוֹ   ְוָהַרַ(ׁש   ָחִריף  ֵריַח  י  ׁשֶ ְלּתִ ל   ּבִ ֵכן.  ִנְסּבָ ֵכִנים  ִיּתָ ְ יעוּ   ְוַהׁשּ דּות   ַיּבִ ְטָרד   ִהְתַנּגְ ְפִריַ(   ַלּמִ ּמַ   ׁשֶ
יךְ   ְוָהַרב".  יםינִ ִק ּתְ ַה   יֶהםְלַחיֵּ  " ִהְמׁשִ ֵכִנים,  ִניַח ְלָה   ָסִביר:  ְ ַהׁשּ ,  ֶאְצִלי  ּתֹוָרה  ְלִדין  ָיבֹואוּ   ׁשֶ

ָבר  ָלדּון   ל כַ וּ א  ְוֵאיךְ  ּדָ ֲאִני  ּבַ ּנוּ  ה ְוֶנֱהנֶ  ּבוֹ  ַ( גוּ נָ   ַ(ְצִמי  ׁשֶ ל  "?  ִמּמֶ ל ֶאת ִהְצָטְרפּותֹו ׁשֶ ֵדי ְלַקּבֵ ּכְ
ַנאי  ָנהְת ִה   ָהַרב, ל  לפוּ כָּ   ּתְ ּפָ רוּ   ִאם : " ּוְמכ. ַסּדְ ל  ִעם  ָהִעְנָין  ֶאת   ּתְ ֵכִנים  ּכָ ְ   ִמן   יֹוֵצא  ְללֹא  ַהׁשּ

ָלל ם  ַהּכְ ּלָ יעוּ   ְוכ. דּות   ְללֹא   םָת ָמ ְסכָּ ַה   ֶאת   ַיּבִ ר  ָאז,  ִהְתַנּגְ ֵנָרטֹור  ֶאְתַחּבֵ י,  ַלּגֵ   רֹוֶצה   ֵאיִני  ּכִ
יק  ִלְהיֹות  ּבֹון   ַ(ל  ַצּדִ   ".  ַהּזּוַלת  ֶחׁשְ

ְטָ�ם   מ!
  


