
ֵּמַהֵסֶפר ַהָקדֹוׁש ּ 

ְמׁשֹון"""" ְמׁשֹוןֶזַרע ׁשִ ְמׁשֹוןֶזַרע ׁשִ ְמׁשֹוןֶזַרע ׁשִ     """"ֶזַרע ׁשִ
ְמׁשֹון ים ַנֲחָמִני ִזיע ְּלַרִבי ׁשִ  א"ַָחּיִ

ה  ".ֱָאלֶֹקיך  ְלָפַני'  הִּכי  ִהְקָרה  "ּסוק  ָּפ ָּלָמה ,  ָקׁשֶ
ּהוְצָרך  לֹוַמר  ָכאן   ְ ֲּהלֹא  ָהָיה  ַדי  לֹוַמר  ִכי "  ֱָאלֶֹקיך"ּ ּ

ְולֹא "  ֱָאלֶֹקיך"ָּלָמה  ָאַמר  ,  ְועֹוד?  ְלָפַני'  הִהְקָרה  

ְֲוֵיׁש  לֹוַמר  ְדַכָוַנת  ַיעקֹב  ָהְיָתה 'ֱאלִֹקים'ָאַמר   ּ ּ

יב  לֹו  ַה ַּטעם  ָלָמה  ִמַהר  ִלְמצֹואְלָהׁשִ ַ ִּכי "ְוָאַמר  לֹו  ,  ּ

ֶזה  ָהָיה  ְבֶדֶרך  ֵנס"  'הִהְקָרה   ְׁשֶ ּ ָאְמָנם  ִנְתָיֵרא .  ּ

ה  ִנִסים ַּיעקֹב  ֶפן  ִיְצָחק  לֹא  ִיְרֶצה  ֵלָהנֹות  ִמַמעׂשֵ ֲ ֲּ ּ ,

ִּכְדָאְמִריַנן  ְבֵפ ְֲדַתעִניתו  "ּ ָָהעבֹוָדה  ֵהם  עֶליך ,  ּ ָ ֲ
ַּהְקֵדׁש  ְוכו ְּכלֹוַמר  ֵאין  ֶזה "  ֱָאלֶֹקיך"ָאַמר  לֹו  ְוָלֵכן  'ּ

ֲהֵרי  ָכַתב  ַרׁשִ,  ִָנְקָרא  ֵנס  ֶאְצְלך ּעל  ָפסוק י  "ּׁשֶ ּ ַ
ִָנָצב  עָליו'  הְּוִהֵנה  " מֹו  על  ִיְצָחק"  ּ ַָכאן  ִיֵחד  ׁשְ ְלִפי ,  ּ

ָכהו  עיָניו  ְוָכלוא  ַבַבִית  ַוֲהֵרי  הוא  ְכֵמת  ְוֵיֶצר  ּׁשֶ ּּ ּ ּּ ּ ֵ
ָּהַרע  ָפַסק  ִמֶמנו ּ ֵאין  ְלך  ֵיֶצר .  ל"עכ,  ּּ ְָוהֹוִאיל  ׁשֶ ּ

ה ,  ָהַרע ֲֵיׁש  ְלך  ֶלֱאכֹול  ָבעֹוָלם  ַהֶזה  ְוֵלָהנֹות  ִמַמעׂשֵ ּ ּ ּ ָ

ל  ָהעֹוָלם  ַהָבא,  ִּנִסים ָכר  ׁשֶ הוא  ַהׂשָ ּׁשֶ ּ ה,  ּ ' ְלִפי  ׁשֶ

ָהוא  ֱאלֶֹקיך מֹו  עֶליך,  ּ ְכָבר  ִיֵחד  ׁשְ ָׁשֶ ָ ב  אֹוְרִחין .  ּ ְוַאּגַ

ֵכ ֵּיׁש  ָלַקַחת  מוַסר  ַהׂשְ ָכל  ָאָדם  ֵיׁש  לֹו  ְלַהִכיר ּ ּל  ׁשֶ ּ
י   יו  ִנְפָלאֹות  ַמעׂשֵ ְֲבָכל  ַמעׂשָ ֲ ִּכי  ֵאין  ְבֹכַח  ָהָאָדם ',  הּ ּ

ַּלעׂשֹות  ְכלום  ִאם  לֹא  ְבֶחֶסד   ּ ּ ֵאין  ָאָדם  נֹוֵקף ',  הֲ ּׁשֶ

ְֶאְצָבעֹו  ְלַמָטה  ֶאָלא  ִאם  ֵכן  ִנְגַזר  עָליו  ִמְלַמעָלה ָ ּ ּ ּ ּ ,

ּיַעׂשֶ ְֲוֵכן  ְבָכל  ֶריַוח  ׁשֶ ַּאל  ֹיאַמר  ִכי  ֶזה  ָבא  לֹו ,  הּ ּ
ַתְדלותֹו  ֶהעצום  ֶאָלא  ֶחֶסד   ְּבִהׁשְ ּ ּ ָּ ּ ֲִאם  ַיעֶלה ',  הּ

ְרָמה  לֹו ִּלְגֻדָלה  ַאל  ֹיאַמר  ִכי  ָחְכָמתֹו  ּגָ ', הַרק  ֶחֶסד  ,  ּ

ֲהֵרי ,  ְלָפַני"  ֱָאלֶֹקיך'  הִּכי  ִהְקָרה  "ְּוֶזהו   ה  ׁשֶ ְוָהְרִאּיָ

ְּבַיעקֹב  לֹא  ִהְקָרה  לֹו  ַהָק ְְכלום  ַרק  הוא  ָהַלך ה  "ָּבֲּ ּ ּ ּ
לֹא  ָהיו  ה  אֹוָתם  ְמֵהָרה  ׁשֶ ָדִיים  ְועׂשָ ִני  ּגְ ִּליָקח  ַהׁשֵ ּּ ָ

ֶדה  ְלצוָדה  ַצִיד ְּצִריִכים  ְלָכל  ָכך  ְזַמן  ְכמֹו  ֵליֵלך  ַהׂשָ ּ ְ ְּ ּ ,

ֶקר  ִכי  לֹא ,  ְּוִאם  ֵכן ִּלְכאֹוָרה  ַיעקֹב  ִדֵבר  ְדַבר  ׁשֶ ּ ּּ ְ
ְּכלום'  הִהְקָרה   ְִמַצד  עְצָמם  לֹא  הוְצָרך ֶּאָלא  ׁשֶ,  ּ ּ ּ ַּ

ּיַעקֹב  ָרָצה  לֹוַמר  ְֲלִתקוָנם  ָכל  ָכך  ְזַמן  ֶאָלא  ַוַדאי  ׁשֶ ּ ּ ּּ ְ ּ ּ

ֲאִני  ַאְזִמין  ל  ַהָדָבר  ִבְרצֹון  ַהבֹוֵרא  וְבַחְסדֹו  ׁשֶ ְלּגֵ ִּנְתּגַ ּּ ּ ּ

ְָלך  ַמֲאָכְלך ' הִּכי  ִהְקָרה  ",  ְּוָלֵכן  ִמַהְרִתי  ְלָהִביא,  ָ

 . ְלָפַני ְולֹא ִלְפֵני ָאִחי" ֱָאלֶֹקיך ִלְפֵני

 י"בעזה

 

  

ִליִמים ְלב  ְּתאֹוִמים' ִּיעוִדים ַמׁשְ

ה  ֶזה " ן  ָלּמָ ה  ַוֹתאֶמר  ִאם  ּכֵ ִקְרּבָ ִנים  ּבְ ַּוִיְתֹרֲצצו  ַהּבָ ּ ּּ ּ
ְָאנִֹכי  ַוֵתֶלך  ִלְדרׁש  ֶאת   ַעל  ְיֵדי [  ּ  ָלה'הַּוֹיאֶמר  .  'הּ

ם רוַח  ַהֹקֶדׁש,  ׁשֵ יב  ָלה  ּבְ ָיׁשִ ּׁשֶ ּ ּ ֵני  גֹוִים ,]י"ַרׁשִ.  ּ   ׁשְ
ִבְטֵנך י,ְּבְ ֵני  ְלֻאּמִ ַעִיך  ִיָפֵרדוּ  וׁשְ ּם  ִמּמֵ ּ ּ  וְלֹאם ִמְלֹאם ,ְ

ֵני  גֹוִים ",  י"ִּפיֵרׁש  ַרׁשִ".  ֶיֱאָמץ  ְוַרב  ַיֲעבֹד  ָצִעיר ּׁשְ
ִבְטֵנך   מֹו  'גיים'  –ְּבְ ִתיב  ּכְ ּ  ֵאלו 'ֵגִאים')  ָּהמו(  ּכְ ּ

ְלָחָנם  לֹא  לֹא  ָפְסקו  ֵמַעל  ׁשֻ י  ׁשֶ ַּאְנטֹוִנינוס  ְוִרּבִ ּּ ּ
ימֹות ְּצנֹון  ְולֹא  ַחֶזֶרת  לֹא  ּבִ ה  ְולֹא  ּבִ ימֹות  ַהַחּמָ

ִמים   ים  .  )א  יא"ע(ַּהְגׁשָ ֵני  ְלֻאּמִ ּ  ֵאין  ְלאֹום  ֶאָלא -ּוׁשְ
ֶעיך  ִיָפֵרדו  .ַּמְלכות ּ  ִמּמֵ ּ ַעִים  ֵהם  ִנְפָרִדים –ָ   ִמן  ַהּמֵ

עֹו  ְוֶזה  ְלֻתּמֹו וו -  ִמְלֹאם  ֶיֱאָמץ  .ֶזה  ְלִרׁשְ ּ  לֹא  ִיׁשְ
ֶזה  ָקם  ֶזה  נֹוֵפ ׁשֶ ְגֻדָלה  ּכְ ּּבִ ְיֶחְזֵקאל (ּהוא אֹוֵמר ְוֵכן  ל  ּ

ְלָאה  ֶהָחָרָבה    )כו ּלֹא  ִנְתַמְלָאה  צֹור  ֶאָלא ִאּמָ ּ
ַלִים ל ְירוׁשָ ָנה ׁשֶ ֵּמֻחְרּבָ ּ." 

ְפסוִקים  וְבַמֲאָמֵרי  ֲחַז ֵּמִעיון  ּבַ ּ ּּ עֹוד ל  "ּ עֹוֶלה  ׁשֶ
רור  ַמה  ו  ָהָיה  ּבָ ל  ַיֲעֹקב  ְוֵעׂשָ ּקֹוֵדם  ֵליָדָתם  ׁשֶ

עֹוָלם  ַהֶזה   ֵּיעוָדם  ּבָ ְוְלִפיָכך ,  ַרב  ַיֲעבֹד  ָצִעירׁשֶ  –ּ ּ
ל  ִיְצָחק  ָלֵתת  ֶאת ֵיׁש  ְלָהִביןֵיׁש  ְלָהִביןֵיׁש  ְלָהִביןֵיׁש  ְלָהִבין   ֶאת  ַהְחָלָטתֹו  ׁשֶ

ו  ְולֹא  ְלַיֲעֹקב ָרָכה  ְלֵעׂשָ ִיְצָחק ,  ַהּבְ ֶ יַח  ּשׁ ַגם  ִאם  ַנּנִ ּׁשֶ ּ
ע  וַבַעל  ֲעֵבָרה ו  ָרׁשָ ֵעׂשָ ָכל  ֹזאת ,  ּלֹא  ָיַדע  ׁשֶ ֲהֵרי  ּבְ

יר  ּבְ ִיְצָחק  ִהּכִ ֶ רור  ָלנו  ּשׁ ּּבָ ּ ֶדה ּ ּשָׂ ַלאְכתֹו  ּבַ ּמְ ו  ׁשֶ ֵעׂשָ
ב  ֹאָהִלים תֹו  ַיֲעֹקב  הוא  ִאיׁש  ָתם  יֹוׁשֵ ּוְלֻעּמָ ּ ּוַמה ,  ּ

ל  ָחְכָמתֹו  ָהָיה  ַתְלִמידֹו  ְולֹו  ֶהֱעִביר  ֶאת  ּכָ ַּגם  ׁשֶ ּ
ל  ֵמַאְבָרָהם ִקּבֵ ַתב  ָהַרְמּבָ,  ּׁשֶ ּכָ ִהְלכֹות (ם  "ּוְכִפי  ׁשֶ

ַּוִיְצָחק  הֹוִדיַע   "...)ג  ֲהָלָכה,  אֲּעבֹוַדת  ּכֹוָכִבים  ֶפֶרק  
ל  ד  וַמֲחִזיק  ּכָ ב  ְמַלּמֵ ד  ְוָיׁשַ הו  ְלַלּמֵ ְּלַיֲעֹקב  וִמּנָ ּ ּ

ְלִוים  ֵאָליו ו.  'ְּוכו"  ַהּנִ ד  ַגם  ֶאת  ֵעׂשָ ִלּמֵ ֶ ר  ּשׁ ְּולֹא  ִנְזּכַ ּ ,
ָרָכה ו  ֶאת  ַהּבְ ב  ָלֵתת  ְלֵעׂשָ ּוַמּדוַע  ָחׁשַ עֹוד  ֵיׁש ?  ּ

ו  ְלַאְנ ִדְמיֹון  ֵעׂשָ ֲּהֵרי  ַאְנטֹוִנינוס ,  ּטֹוִנינוסְלָהִבין  ּבְ
ינו  ַהָקדֹוׁש ל  ַרּבֵ יק  ְוָהָיה  ְיִדידֹו  ׁשֶ ָּהָיה  ַצּדִ ִפי (  ּ ּכְ

ֵאר   ִיְתּבָ ןי  "בעזהּׁשֶ ו ,  )ְלַקּמָ ינֹו  ְלֵבין  ֵעׂשָ ְמיֹון  ּבֵ ּוַמה  ּדִ
עֹו ִרׁשְ ּנֹוַדע  ּבְ ַתב  ַרׁשִ  ,,,,ְוַגםְוַגםְוַגםְוַגם?  ׁשֶ ּכָ וו ",  י"ַמה  ׁשֶ ּלֹא  ִיׁשְ

ׁשֶ ְגֻדָלה  ּכְ ָוה     ֲהֵרי"ֶּזה  ָקם  ֶזה  נֹוֵפלּּבִ ְֵמִאיָדך  ִהׁשְ

ֵניֶהם י  "ַרׁשִ ל  ׁשְ יֵמיֶהם  ׁשֶ ּמֵ י  ְלַאְנטֹוִנינוס  ׁשֶ ֶּאת  ַרּבִ
ְלָחָנם  ְצנֹון  ְוַחֶזֶרת ּלֹא  ָפַסק  ֵמַעל  ׁשֻ ר,  ּ ְזּכָ ּנִ ְועֹוד .  ּכַ

ַאל  ְיִדיֵדינו  (ֵיׁש  ְלָהִבין   ֵאָלה  זו  ׁשָ ּוׁשְ ּ ה  ַאְמַזֵלג ה  "הּ מֹׁשֶ

ֶנֶסת  ִמ,  ו"הי ית  ַהּכְ ָראׁשות  ָהַרב "  ִיְצָחקיֹוֵסף  אֶֹהל  "ְּיִחיֵדי  ּבֵ ּּבְ

ִליָט ָרָכה,  )א"ְיהֹוָנָתן  ֵלִוי  ׁשְ ַטל  ַיֲעקֹב  ֶאת  ַהּבְ ּנָ , ַאַחר  ׁשֶ
ְיָבֵרך  ַגם  אֹותֹו ו  ׁשֶ ֵקׁש  ֵעׂשָ ּּבִ ְ ּ ְוֶאת "ְוָאַמר  לֹו  ִיְצָחק  ,  ּ

ָּאִחיך  ַתֲעבֹד ְּּוָראוי  ְלָהִביןְוָראוי  ְלָהִביןְוָראוי  ְלָהִביןְוָראוי  ְלָהִבין"  ָ ָרָכה   ּּ ָמעות  ַהּבְ ַמׁשְ ּּבְ
ָאמור,  ֲהֵרי  ,ְועֹוד ּנֹוְלדו,  ּּכָ ע  ,  ּעֹוד  ִלְפֵני  ׁשֶ ְוַרב "ִנְקּבַ

ם  ֵמִעיד  ַעל ,    ֵיׁש  ְלָהִבין  ֵיׁש  ְלָהִבין  ֵיׁש  ְלָהִבין  ֵיׁש  ְלָהִביןעֹוד?  "ַיֲעבֹד  ָצִעיר ֵ ֲהֵרי  ַהּשׁ
ם ,  ַּמהות  ָהָאָדם ׁשֵ ו  ּבְ ִיְקְראו  ְלֵעׂשָ ָּאז  ֵאיך  ִיָתֵכן  ׁשֶ ּּ ְ

ָמעותֹו ׁשְ ּמַ ַרׁשִ(ּ  ָעׂשוי  :ּׁשֶ וַו"י  "ְרֵאה  ּבְ מֹו  ֵעׂשָ ִּיְקְראו  ׁשְ ּ(" 
ב ַהִאם ִחיָנה  ִחיצֹוִנית  ֶנְחׁשָ הוא  ָעׂשוי  ִמּבְ ּ  ָהָאָדם  ׁשֶ ּ

ֵלם  ְוָעׂשוי הוא  ׁשָ ּׁשֶ ַּהִאם  לֹא  ַהְפִניִמיות  ֲחׁשוָבה ,  ּ ּ ּ ּ
ַּעל ְפֵני ַהִחיצֹוִניות ּ ּ  ? 

ל  ֶזה   ים  ְולֹוַמר י  "בעזהּוְלָהִבין  ֶאת  ּכָ ֵיׁש  ְלַהְקּדִ
ַהָקּבָ ָרֵאל ִּמְתה  "ּׁשֶ מֹות  ִיׂשְ ִּחָלה  ִיֵעד  ֶאת  ִנׁשְ

ְבָחר ַיַעְבדוהו  ְוִיְהיו  ִעּמֹו  ַהּנִ ּׁשֶ ּ ּ ֵני  ָאָדם .  ּ ָאר  ּבְ ּוׁשְ
ִביל  ָהָאָדם  ׁשְ ְכְללו  ֶאת  ָהעֹוָלם  ּבִ ׁשו  ִויׁשַ ּמְ ְּיׁשַ ּ

ֵלם ָ ָכָרם,  ַהּשׁ ְּוַעל  ְיֵדי  ֶזה  ִיְטלו  ׂשְ ַהגֹוִיים .  ּ ּוִמְהיֹות  ׁשֶ ּ
ּלֹא  נֹוְצרו  ְלַסֵפ ׁש ּ ּמֵ ְבָחר  ֶאָלא  ְלׁשַ ָעם  ַהּנִ ּר  ְתִהָלתֹו  ּכָ ּ ּ

ְבָחִריםֶאת ֵדי ,    ַהּנִ ימֹות  ְמֻיָחדֹות  ּכְ ֵאין  ָלֶהם  ְמׂשִ
ִלים  ֶאת  ַעְצָמם   ֵני (ְלַהׁשְ ַבע  ִמְצֹות  ּבְ ׁשֶ י  ָלֶהם  ּבְ ְוָלֵכן  ּדַ

ִחיָנָתם   )ֹנַח ִפי  ְבּ ָלִמים  ּכְ ּוִמְתִחָלה  ִנְבְראו  ֻמׁשְ ּ ּּ
מוָכה ִחיָנתֹו ְגדֹוָלה ְוֶעְליֹוָנהְוִא.  ַּהּנְ ּבְ ּלו  ַהְיהוִדי ׁשֶ ּּ ּּ ,

ַתְרָי ִלים ֶאת ַעְצמֹו ּבְ  .ִמְצוֹותג "ָעָליו ְלַהׁשְ
ים ַהְקִלָפה,  עֹוד  ַנְקּדִ ּׁשֶ ר  ֶאת  ַהְפִרי,  ּ ּמֵ ּנֹוֲעָדה  ְלׁשַ , ּׁשֶ

ִריָאה .  ּקֹוֶדֶמת  ַלְפִרי ן  ָקְדמו  ְיֵמי  ַהּבְ ְּוַעל  ּכֵ
ׁש  ּדֹורֹות  ָקְדמו ִלְבִריַאת  ָהָאָדם  ְו ִרים  ְוׁשֵ ֵּכן  ֶעׂשְ

ְּלַמַתן  תֹוָרה ו .  ּ ָלֵכן  ֵעׂשָ ּוְבֶדֶרך  ֶזה  ִנְרֶאה  לֹוַמר  ׁשֶ ְ ּ
ֵדי  ְלָהִכין  ֶאת  ַהַקְרַקע  ְלַיֲעֹקב ,  נֹוַלד  ִראׁשֹון ּּכְ

ָלׁשֹון  ( ְּואוַלי  ֶזה  ָרמוז  ּבַ ּ ו"ּ ֲעֵקב  ֵעׂשָ ַוֲהַגם .  )ְוָידֹו  אֹוֶחֶזת  ּבַ
ַהתֹוָרה  ִנְת ּׁשֶ יםּ ָרֵאל  ְלַאַחר ּדֹורֹות ַרּבִ ל , ָנה  ְלִיׂשְ ִמּכָ

ֶרך  ֶזה ,  ָמקֹום  ִהיא  ָקְדָמה  ִלְבִריַאת  ָהעֹוָלם ְְוַעל  ּדֶ

ו ל  ַיֲעֹקב  ְוֵעׂשָ הֹוָרָתם  ְוֵלָדָתם  ׁשֶ ַיֲעֹקב ,  ַּגם  ּבְ ּׁשֶ
פֹוֶפֶרת (נֹוַצר  ִראׁשֹון  ְוָלֵכן  ָיָצא  ַאֲחרֹון   ְ ל  ַהּשׁ ְמׁשַ ּכִ

ֵהִביא ַרׁשִ ית ּבְי "ׁשֶ ם ִמְדַרׁש ַאָגָדהכו , כהֵראׁשִ ֵ  ).ִּמּשׁ
ׁש  ֶאת  ַיֲעֹקב  ּמֵ ו  ָהָיה  ְלׁשַ ל  ֵעׂשָ ן  ֵיעודֹו  ׁשֶ י  ּכֵ ה  ּכִ ִּהּנֵ

אֹוָרְייָתא ְוַרב  ַיֲעבֹד "ְּוֶזהו  .  ִּלְהיֹות  לֹו  ַתְמִכין  ּדְ
ֲעבֹוַדת "  ָצִעיר ו  ַיֲעבֹד  ֶאת  ַיֲעֹקב  ִויַסֵיַע  לֹו  ּבַ ֵעׂשָ ּׁשֶ

ֹכַח  ַרבְוַגם.  ַּהקֶֹדׁש ֵדי  ִלְהיֹות ,    ֶנְאָזר  ּבְ ְוָכל  ֶזה  ּכְ
ך.  ְלֵעֶזר  ְלַיֲעֹקב ּכָ ו  לֹא  ִנְצַרך ,  ְֶוֱהיֹות  ׁשֶ ְֵעׂשָ

ַיֲעֹקב רוָחִניות  ּכְ ִלים  ֶאת  ַעְצמֹו  ּבְ ְּלַהׁשְ ְוָלֵכן  ִנְקָרא ,  ּּ
הוא  ְלׁשֹון  ָעׂשוי ו  ׁשֶ ֵּעׂשָ ל .  ּ ּכָ ן  ַיֲעֹקב  ׁשֶ ֵאין  ּכֵ ֶ ַמה  ּשׁ

ֵלמותָיָמיו  ִהיא  ֲעבֹו ְבִחיַנת ,  ָּדה  ִלׁשְ ִלְהיֹות  ּבִ
ֶדֶרך ַהַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ּׁשֹוֵמַע ומֹוִסיף ּּכְ ְ. 

ה  ָאְמרו  ֲחַז ֶכת  ְפָסִחים  ל  "ְּוִהּנֵ ַמּסֶ ָאַמר   )א"קיג  ע(ּּבְ
י   ה  ַאְסָיא"ַרב  ְלַרב  ַאּסִ ֵראׁשֵ ָמָתא  ׁשֶ ּלֹא  ָתדור  ּבָ ּ ּ  "– 

י לֹא  ִיְתגֹו,  ָיַעץ  ַרב  ְלַרב  ַאּסִ ּׁשֶ ָהעֹוֵמד ּ ִעיר  ׁשֶ ֵרר  ּבְ
הוא  ַתְלִמיד  ָחָכם   ה  הוא  רֹוֵפא  אֹו  ׁשֶ רֹאׁשָ ּּבְ ּ ּ ַּעל  ִפי (ּ

ל , ִּנְמֵצינו  ְלֵמִדים.  )י"ַרׁשִ ִמִיים ׁשֶ ֶאת ִעְנְיֶניָה ַהַגׁשְ ּׁשֶ ּ
ָיִדי   ִדיָנה  ֵיׁש  ָלֵתת  ּבְ ְמִחים  ָלֶזה  ַהּמְ ּמוָבן [ַהּמֻ ּּכַ

ַמִים ִיְרֵאי  ׁשָ ר  ּבְ ֻדּבָ ּמְ ַרְמּבָ,  ׁשֶ א "פְמָלִכים  (ם  "ְּוַכּמוָבא  ּבָ

ַמִים  ַאף  ַעל  ִפי   )ז"ה ֵאין  ּבֹו  ִיְרַאת  ׁשָ ְּוָכל  ִמי  ׁשֶ

ּנוִיין  ין  אֹותֹו  ְלִמּנוי  ִמן  ַהּמִ ה  ֵאין  ְמַמּנִ ָחְכָמתֹו  ְמֻרּבָ ּׁשֶ ּ
ָרֵאל ִיׂשְ ּבְ ֵאיָנם ְולֹא  "]  ׁשֶ י  רוַח  ׁשֶ יֵדי  ַאְנׁשֵ ּּבִ

ִקים   ִמיותִמְתַעּסְ ִעְנְיֵני  ַגׁשְ ּּבְ ּ ֶזה  ִנְרֶאה ְּוַעל  ִפי  .  ּ
ַטַעם   ּמִ ו,  ֶזהּלֹוַמר  ׁשֶ א  ֶאת  ,  ֵעׂשָ ׂשָ ּנָ ַהֵחֶלק ׁשֶ

ַפְרֵנס  ָהָיה   ְדָיִני  ְוַהּמְ ָרכֹות ָּראוי  ַהּמִ ל  ַהּבְ ְלַקּבֵ
ִעְנָיָנם   ַמִים  ׁשֶ ָ ְמֵני  ַטל  ַהּשׁ ְּולֹא  ַתְלִמיד ,  ָהָאֶרץְוׁשַ

ַיֲעקֹבָחָכם   ל  ,  ִּויֵתָרה  ִמזֹו.  ּכְ ָרכֹות  ׁשֶ ָגן ּבְ רֹוב  ּדָ
ָבִרים  ְוֵאין  ('  ְּוִתירֹוׁש  ְוכו ל  ּדְ ְפׁשוָטן  ׁשַ אן  ָמקֹום ּּבִ ּכָ

ּמות  ְוֵאיכות  תֹוָרתֹו ֲּעׂשוִים    )ְְלַהֲאִריך ְּלהֹוִריד  ִמּכַ ּ ּ
ל  ַיֲעקֹב ֲעלוָלה  ְלִהָפֵגם  ֵמִרּבוי  ,  ׁשֶ ּׁשֶ ִעְנְיֵני ּּ ָּהִעּסוק  ּבְ

ַתב  ָהַרְמּבָ,  ָּהעֹוָלם  ַהֶזה ּכָ ֶרך  ׁשֶ ִהְלכֹות ם  "ְַעל  ּדֶ ּבְ
ַּתְלמוד   ַהתֹוָרה    )ח"ג  ה"פ(ּתֹוָרה  ּ ְּמצוָיה לֹא  ּׁשֶ

ְמַהְלֵכי  ֵמֵעֶבר  ַלָים ּּבִ ְּלִפיָכך  ָאְמרו  ֲחָכִמים  ".  ..ּ ָאבֹות (ְ

ים")  ה"  מב"פ ְסחֹוָרה  ַמְחּכִ ה  ּבִ ְרּבֶ ל  ַהּמַ ְּוִצוו .  "לֹא  ּכָ ּ
ם  (  ֲחָכִמים ֵעֶסק  ַוֲעסֹק   ")י"ד  מ"פׁשָ ֱהֵוי  ְמַמֵעט  ּבְ
תֹוָרה ֵאין  ֶקַמח  ֵאין ֱהיֹות  ְוִאם  ,  זֹאת  ָועֹוד.  'ְּוכו"  ּּבַ

ָרָכה ַיֲעקֹב    ְֻיְצַרך,  ּתֹוָרה ָידֹו  ַהּבְ ּבְ ו  ׁשֶ ְתִמיַכת  ֵעׂשָ ּבִ
ּוְבַמָצב   ֶזהּ ִפיַע  ָעָליו  ַיֲעקֹב  ,  ּכָ ּנֹות  ֶאתַּיׁשְ ָרָכיו ְלׁשַ   ּדְ

ִעלוי  ּוְלַהֲעלֹות ָמתֹו  ּבְ ּ  ֶאת  ִנׁשְ הוַכח (ָּגדֹול  ּ ּוְכִפי  ׁשֶ ּ

ֶצֱאָצָאיו  ַעל , ַּהֵגִריםּבְ י ֵמִאיר ּבַ ַרּבִ סּכְ ָהְיָתה ָלֶהם ִמּכַֹח , ַהּנֵ ׁשֶ

ית ַהִמְדָרׁש  יֹוֵצא ָלאֹור לֹום"ַּעל ְיֵדי ּבֵ ים ְוַהׁשָ ת .יֹוְרק־ְּניו "ַּהַחּיִ תָפָרׁשַ תָפָרׁשַ תָפָרׁשַ ָליֹון   •ּתֹוְלדֹות ּתֹוְלדֹות ּתֹוְלדֹות ּתֹוְלדֹות     ָּּּּפָרׁשַ      פ"תש'ה  • 38  ּּגִ

ָליֹון ת ַהּגִ מֹור ַעל ְקֻדּשַׁ  .ָּנא ִלׁשְ
ִפָלה ּוְקִריַאת ַהּתֹוָרהֵאין  ַעת ַהּתְ ׁשְ  ִּלְקרֹא ּבִ

ּבֹון ֲעבֹוָדה ְוִלּמּוד ּתֹוָרה ְוַעל ֶחׁשְ ֲעִסיק ּבַ  ַהּמַ



ה ַהָלׁשֹון ְמַלֶטֶפת  ָּלּמָ ּ
 ?ֲאָכלֶאת ַהּמַ

 שששש""""יתיתיתיתִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא 

ים ש  "יתַהּבֹוֵרא   ִריִרים  ַרּבִ ׁשְ ִּצֵיד  ֶאת  ַהָלׁשֹון  ּבִ ּ

נוָעה  ְרָחָבה ּוִביֹכֶלת  ּתְ ֶפת  ּ  ּוְבֵעת  ָהֲאִכיָלה  ִהיא  ְמַלּטֶ

ֲאָכל ַּהָלׁשֹון  וַמְחִליָקה  ֶאת  ַהּמַ ָכך  ִהיא  ּבֹוֶחֶנת  ֶאת .  ּ ְּבְ

ֲאַנְחנו  ַמְכִניִסים  ְלגוֵפנו  ְואֹודֹות  ְלָכך  ַמ ְַמה  ׁשֶ ּ ּ ְּרִגיׁש ּ

ה  אֹו  ֲאָכל  ֶעֶצם  ָקׁשֶ ּמַ ָּהָאָדם  וַבֲעֵלי  ַהַחִיים  ִאם  ֵיׁש  ּבַ ּ

ֵאינֹו  ָראוי  ְלַמֲאָכל   ן ,  ִלְבִליָעהּוּׁשֶ ּכֵ ך  לֹא  ִיְסּתַ ְּכָ

עֹוד מֹוֵעד ְבִליָעתֹו ַויוַכל ִלְפלֹט אֹותֹו ּבְ ּּבִ ּ. 

ת תֹוְלדֹות  ָרׁשַ ל ּפָ בוַּע ׁשֶ ָ י ַהּשׁ ים ּכִ דֹוׁשִ ָפִרים ַהּקְ ּסְ י ,מוָּבא ּבַ יׂשִ בוַּע ׂשִ הוּא ׁשָ  ׁשֶ
ית ֵראׁשִ ת ּבְ ָרׁשַ ִריַאת ָהעֹוָלם - ִמּפָ ֹוָבִבי,ּבְ יֵמי ַהּשׁ תֹו ּכִ ָ ֹוָבִבי ְקֻדּשׁ יֵמי ַהּשׁ תֹו ּכִ ָ ֹוָבִבי ְקֻדּשׁ יֵמי ַהּשׁ תֹו ּכִ ָ ֹוָבִבי ְקֻדּשׁ יֵמי ַהּשׁ תֹו ּכִ ָ  ....ם ְלִתּקוּן ְוִלְתׁשוָּבהם ְלִתּקוּן ְוִלְתׁשוָּבהם ְלִתּקוּן ְוִלְתׁשוָּבהם ְלִתּקוּן ְוִלְתׁשוָּבה"""" ְקֻדּשׁ

פוִריםְוֶעֶרב  ֹראׁש  ֹחֶדׁש יֹום  ַהּכִ ְסֵליו  ְיֵמי  ְמִחיָלה  ּכְ ּ  ְוֹראׁש  ֹחֶדׁש  ּכִ ִעים  יֹום !!  ּ ֵיׁש  ַאְרּבָ יָון  ׁשֶ ּּכֵ
ֶנֶגד  מ ֵהם  ּכְ ְסֵליו  ׁשֶ ה  ַעד  ֹראׁש  ֹחֶדׁש  ּכִ ְעָנא  ַרּבָ ְתָנה  תֹוָרה'  ֵמהֹוׁשַ ּנִ ּיֹום  ׁשֶ ְרׁשֹו ְוֹחֶדׁש  ֶזה  ׁשָ,  ּ

ִתְפֶאֶרת  ְוהוא  ְתאֹום  ְלֹחֶדׁש  ִסיָון ּּבְ ה  ּ דֹוׁשָ ְּוָכל  ַהחֶֹדׁש  ֻמְצָלח  ְלַהְרּבֹות  ּבֹו  עֶסק  תֹוָרֵתנו  ַהּקְ ֵּ,
ְּוִיָזֵהר ֵמְרִכילות וְלׁשֹון ָהַרע וִבטול תֹוָרה יֹוֵתר ּ ּ ּ ּּ יםּ ָאר ֳחָדׁשִ      .)ִמָ ם ַהֲחַתם סֹוֵפרי וְֵכן ּומֹוֵעד ְלָכל ַח, �ֹוַרת ָחָכם, ִל�ּוֵטי ְצִבי(    ּ ִמׁשְ

רֹ ַעם  ּבְ ְסֵליו  ֵהִקיץ  ח  "ּפַ יל  ּכִ ְרנֹוּבִ דֹוׁש  ִמְטׁשֶ יד  ַהּקָ ַמע  ַרַעׁש  ָגדֹול,ְוָאַמר,  ל"ַזַצַּהַמּגִ עֹוָלם  ָהֶעְליֹון  ְוׁשָ ה  ָהָיה  ּבְ ֶזה  ַעּתָ ּ  ׁשֶ ּ ,

ַאל   ְּוָענוהו"  ?ַּמה  יֹום  ִמיֹוַמִים"ְוׁשָ ַה,  ּ ֶ ּפורּיֹום  ּשׁ ְבִחיַנת  יֹום  ּכִ ְסֵליו  הוא  ּבִ ֹּראׁש  חֶֹדׁש  ּכִ ְסִליָחה,  ְמִחיָלהְּוהוא  יֹום  ,  ּ

ָרֵאל ָרה ְלִיׂשְ ה ְגַמר, ְוַכּפָ ֲחֻנּכָ י ּבַ ית ַהחֶֹדׁש ַמְתִחיָלה ְוַהֶהָאָרהַהֲחִתיָמה ְלטֹוָבה -ּּכִ ָבר ֵמֵראׁשִ  .)יְַלקּוט ְמאֹוֵרי אֹור(    ּכְ

ְפ ִלין( ִּרי ַצִדיקְוָכַתב ּבִ י ָצדֹוק ַהּכֵֹהן ִמֻלּבְ ָרֵאל ִיְהֶיה לֹו ִמְבָטח  )ְּלַרּבִ ל ֶאָחד ִמִיׂשְ ּכָ ֹחֶדׁש ֶזה ָצִריך ׁשֶ ּּבְ הְ  ְוֶזה .'עֹוז ּבַ
ָפסוק ָּרמוז ּבְ י " ּ יוַכל ִל, "ָ ִיְהֶיה ְבִכְסֶלך'הּכִ ּׁשֶ ָעה ַאַחתּ ׁשָ ּם ַאך ִיְפֶנה ְלָעָמל ַהתֹוָרהִא ְקנֹות עֹוָלמֹו ּבְ ְ. 

ָרֵאל    ,ֶזה ְּוַגם ֵמֶעֶצם ְתִמיָכה  )ֲאֵחִריםִּיָתרֹון  ַעל  ַחְכֵמי  ִיׂשְ
ְּתֻתַקן  ,זֹו ָמתֹו ּ וִנׁשְ ל ֵעׂשָ  .ׁשֶ

ר   ֲאׁשֶ כֹוָרהָאְמָנם  ּכַ ָזה  ֶאת  ַהּבְ ו  ּבִ ּהוְבַרר ,  ֵּעׂשָ
ַפְרֵנס   ֵאינֹו  ָראוי  ִלְהיֹות  ַהּמְ ְתנו ,  ְלַיֲעֹקבּׁשֶ ְּוִאם  ִיּנָ

ֶהם  לֹו   ה  ּבָ ָרכֹות  לֹא  ַיֲעׂשֶ א ַהּבְ ַרּבָ ֵיעודֹו  ֶאָלא  ַאּדְ ּּכְ ּ
ַגם  ַהֵחֶלק ְּוָלֵכן  ָפֲעָלה  ,  ְלַיֲעֹקבַּאף  ַיִזיק   ִּרְבָקה  ׁשֶ

ִמי  ַיד ַיֲעֹקבַּהַגׁשְ ֵתן ּבְ  .ִיּנָ
יֹוֵסף  ,  ִנְרֶאה  לֹוַמרז  "ְּוַעִפ ֶ יקּּשׁ ָטנֹו ,  ַּהַצּדִ ְקָרא  ׂשְ ַהּנִ
ל   וׁשֶ ִהְפִסיד ָלַקח  ֶאת  ּכַֹח  ,  ֵעׂשָ ֶ ֵגן  ּשׁ ַפְרֵנס  ְוַהּמֵ ַהּמְ

ו   ל  ֶאת  ֵעׂשָ ְּולֹו  ִנַתן  ַהְזכות  ְלַכְלּכֵ ּ ְוֵכן  ָהָיה .  ֶאָחיוּ
ָלם   ְלּכְ ּכִ נֹות  ָהָרָעבׁשֶ ׁשְ יַח ְוִלְקַראת  ,  ּבִ ַּהְגאוָלה  ָמׁשִ ּ

ן  יֹוִסף   ָרֵאל  ּבֶ ּנֹוָדע ִּיָלֵחם  ֶאת  ִמְלֲחמֹות  ִיׂשְ ּכַ
ָבֵרינו  (ל  "ואכמִּמְסָפִרים   ּוְלִפי  ּדְ ו ל  "א  נ"בדּ ִאם  ֵעׂשָ ׁשֶ

ְּמַקֵים  ֵאת  ִיעודֹו  ַלֲעׂשֹות  ָהָיה   ִמיֹות  ְלַיֲעֹקבּ ָּצְרֵכי  ַהַגׁשְ ָהָיה ,  ּ

ְבִעים  ֻאּמֹות  ְלָהִכין   ׁשִ ֵני  ַיֲעֹקב  ַלְגֻאָלהִנְלָחם  ּבְ ֶּאת  ּבְ ְַאך ,  ּ

ָזה   ּבִ יָון  ׁשֶ כֹוָרה  ִנֵתן  ּכַֹח  ִּמּכֵ ִנים )  ֶזה  ְליֹוֵסףֶּאת  ַהּבְ ְוִאם  ּכֵ
ָבֵרינו  ֵאלו ּּדְ ּאוַלי  ִמַטַעם  ֶזה  ,  ּּ ֲרכֹו  ַיֲעֹקב  ּ ְרכֹות "ּבֵ ּבִ

ַמִים  ֵמָעל  וִבְרכֹות  ְתהֹום   " ּרֹוֶבֶצת  ָתַחתּׁשָ
ַמִים   ָ ִעְנָיָנם  ַגם  ַטל  ַהּשׁ ּבְ ְמֵני  ָהָאֶרץ  ְועֹוד ּׁשֶ ְוׁשַ

ָאַמר  ,  יֹוֵתר מֹו  ׁשֶ ְרכֹות  ָאִביך  "ּכְ ְרכֹות ָּבִ ָּגְברו  ַעל  ּבִ ּ
הוא  ְוָכל  ,  "הֹוַרי ֶּזה  ִמַטַעם  ׁשֶ הוא "  ֶאָחיוְנִזיר  "ּ ּׁשֶ

ִליַח  ְלַפְרְנָסם,  ְֶמֶלך  ֶאָחיו ְ ֶזה  ַמה ְּואוַלי  .  ְּוהוא  ַהּשׁ
ו   ָאַמר  ַיֲעקֹב  ְלֵעׂשָ ַלח(ׁשֶ ת  ַוִיׁשְ ָפָרׁשַ ׁשֹור ַוְיִהי  ִלי  ,  )ּּבְ

ל  ּהוא  יֹוֵסף  ,  ַוֲחמֹור ָהָיה  ְמַכְלּכֵ ִחיַנת  ׁשֹור  ׁשֶ ֶאת ּבְ
ָניו ל  ִמְצָרִים  ְוֶאת  ּבָ ָלַמד .  ּכָ ׂשָכר  ׁשֶ ַּוֲחמֹור  ֶזהו  ִיּשָׂ ּ

ַעל ָיָדם ִמְתַקֵים . ּתֹוָרה ַּהֶקַמח ְוַהתֹוָרהּׁשֶ ּ. 
ו  ,  ְוֵכן ֵעׂשָ ְמקֹום  ׁשֶ נֹוְתָרה ,  ְיַפְרֵנס  ֶאת  ַיֲעקֹבּבִ

ַפַחת  ַיֲעקֹב  וְזבולון   ִמׁשְ ָרָכה  ּבְ ַּהּבְ ּ ּ ִּפְרֵנס  ֶאת ּ
ׂשָכר תָֹאר  ּוְכִפי  ,  ִיּשָׂ ּמְ ְדָרׁש  ׁשֶ ּמִ ר  (ּבַ ְדּבָ ּמִ ה  ּבַ ) טז,  יגַרּבָ

ִחיָנה  ,  ּגֶֹדל  ַמֲעָלתֹו שָכרּוִמּבְ ְּמֻסֶיֶמת  ַאף  ָגדֹול  ִמִיׂשָ ּּ ,
תֹוָרה ְזכותֹו  ָיַכל  ַלֲעסֹק  ּבַ ּבִ ּׁשֶ ֶבט   ַעל  ְוזֹאת[  ּ ֵ ּשׁ ַאף  ׁשֶ

ְּזבולון   ָּהיו  ַתְלִמיֵדי  ֲחָכִמיםּ ּמוָבא,  ּ ִמְדַרׁש  ַתְנחוָמא   ּּכַ ּּבְ ּ
ר  ( ְדּבָ ּמִ ֵכָניו"...  )יבּבַ ֵרי  ִלׁשְ יק  ְוַאׁשְ ֵרי  ַלַצּדִ ֵּאלו .  ַּאׁשְ ּ

ָהי ָבִטים  ׁשֶ ְ ת  ַהּשׁ לֹׁשֶ ה  ְוַאֲהרֹןׁשְ ּו  ְסמוִכים  ְלמֹׁשֶ ֵסֶדר (  ּ ּבְ

ר ְדּבָ ּמִ ָבִטים  ּבַ ְ תֹוָרה,  )ַהּשׁ ַּנֲעׂשו  ְגדֹוִלים  ּבַ ּ  וִמְזבוֻלן...ּּ ּ ּ ,
ֶבט  סֹוֵפר   ׁשֵ ִכים  ּבְ ָהיו ,  סֹוֵפר.  )יד,  הׁשֹוְפִטים  (מֹוׁשְ ַּעל  ׁשֶ

ֵכָניו ֵני תֹוָרה, ׁשְ ָלם ַנֲעׂשו ּבְ ּּכֻ ּ ּ"[. 

ְלַקח ּנִ ֶ ַּהִפָקדֹון ּשׁ ּ 
יך   ְמׁשִ ּנַ ה ְלהֹוִסיף  ִנְרֶאה  ,  ָהְלָאהְְוִלְפֵני  ׁשֶ ַמֲעׂשֶ

ִעְנָין  ֶזה יל  ְּמֻסָפר  ַעל  :ּבְ ַע  ֶהעׁשִ י  ְיהֹוׁשֻ ַעל   –  ַרּבִ ּבַ
ָרֵאל"ַה א  ְלָפָניו ,  א"ָטא  ִזיָעֵּמַאְפ"  אֹוֵהב  ִיׂשְ ּבָ ׁשֶ

ִהִגיַע  ה  ׁשֶ ִלי  ַהָקׁשֶ ְלּכָ ְּיהוִדי  ָעִני  ְוִטיָנה  ַעל  ַמָצבֹו  ַהּכַ ּ ּ ּ
תֹו  ִהִגיָעה  ְלִפְרָקה  ְוֵאין  ַּלַפת  ֶלֶחם  ְונֹוָסף  ָלֶזה  ּבִ ּ ּּ

יָאה ִ ָידֹו  ְלַהּשׁ ֵיֵלך .  ּּבְ יק  ֵמַאְפָטא  ׁשֶ ְָאַמר  לֹו  ַהַצּדִ ּ ּ ּ
ּם  ִמְתגֹוֵרר  ֶאָחד  ֵמֲחִסיָדיו ׁשָ,  ְּלִעיר  ְפלֹוִנית

ל ִיֵתן  לֹו  ָמאַתִים  ֻרּבָ יִרים  ִויַבֵקׁש  ׁשֶ ָּהֲעׁשִ ּ ָהָיה ,  ּ ׁשֶ
אֹוָתם  ָיִמים ְּסכום  ָעצום  ּבְ הֹוָדה  ֶהָחִסיד  ֶהָעִני .  ּ

יר ים  ְפָעָמיו  ְלֵבית  ֶהָחִסיד  ֶהָעׁשִ יק  וִמֵהר  ָלׂשִ ַּלַצּדִ ּ ּ .
ַהִגיעֹו יר  ׁשֶ,  ּּבְ ֵקׁש  ֵמֶהָעׁשִ ל ּּבִ ִּיֵתן  לֹו  ָמאַתִים  ֻרּבָ ּ

י תֹו  ְלִפי  ִמְצַות  ָהַרּבִ יא  ֶאת  ּבִ תֹוֵמם .  ְּלַהּשִׂ ִּהׁשְ
כום  ֶהָעצום  וִבֵקׁש  ֵמֶהָעִני  ַמע  ַהּסְ יר  ְלִמׁשְ ֶּהָעׁשִ ּ ּ ּ

כום ֵחֶלק  ֵמַהּסְ ְּלִהְסַתֵפק  ּבְ יר .  ּּ יר  ֶהָעִני  ָלָעׁשִ ִהְזּכִ
ך  ְוָלֵכן  ֵא י  הֹוָרה  לֹו  ַעל  ּכָ ָהַרּבִ ּינֹו  מוָכן  ָלַקַחת ְׁשֶ

י ַקב  ָהַרּבִ ּנָ כום  ׁשֶ ָּפחֹות  ֵמַהּסְ יר .  ּ ְַאך  ֶהָחִסיד  ֶהָעׁשִ

ֵאלו ֵאינֹו  נֹוֵהג  ָלֵתת  ְסכוִמים  ּכָ ָּטַען  ׁשֶ ָעַזב  ֶהָעִני .  ּּ
ִית  ֶאת   ַפֵחי  ַהּבַ יק  ֵמַאְפָטאּבְ ב  ַלַצּדִ ֶּנֶפׁש  ְוׁשָ ַמע .  ּ ׁשָ

לות   ַתְלׁשְ יק  ַעל  ִהׁשְ ַּהַצּדִ ּ ָבִרים  ְוהֹוָרה  לֹו  ָלֶלֶכת ּ ַהּדְ
ַּגם  הוא  ,  ַאֵחרְלָחִסיד   ַעל  ּ יר ,  ֶאְמָצִעיםּבַ ְַאך  לֹא  ָעׁשִ

יר  ָהִראׁשֹון ָעׁשִ אי  לֹא  ּכְ ְמֻיָחד  וְבַוּדַ ך ,  ּּבִ ּכָ ְֶוֱהיֹות  ׁשֶ

ּנו   ִליםִּיְדרֹוׁש  ִמּמֶ ַמע  .  ַּרק  ֵמָאה  רוּבָ ָ ּשׁ ׁשֶ ֶהָחִסיד ּכְ
ִני  ֶאת  ֶהָעִני   ֵ ִמְצַות  ַרּבוַהּשׁ א  ּבְ ָּזֲהרו  ָפָניו ,  ַּהּבָ

ְמָחה  ְוָנַתן  ֶאת  ְמלֹא   כום  ִמּשִׂ ֲעבֹור  ְזַמן .  ָלָעִניַּהּסְ ּכַ
יר  ַהָגדֹולָּחלו  ֶהְפֵסִדים   ל  ֶהָעׁשִ ֲעָסָקיו  ׁשֶ ִעם ,  ּּבַ

ַּהְזַמן  הוַרע  ַמָצבֹו   ּ ִליּ ְלּכָ ִּנְתַהֵפך  ָעָליו  ַהַגְלַגל ,  ַהּכַ ּ ְּ

ה  ָעִני  ָמרוד ֵעת  .  ְּוַנֲעׂשֶ א  ּבָ ֵּהֵחלו  פֹוְרִחים  ֲעָסָקיו ּבָ ּּ
ל   ִניׁשֶ ֵ ֶהֱעִניק  ,  ֶהָחִסיד  ַהּשׁ ִליםֶזה  ׁשֶ , ֶּאת  ְמַאת  ָהרוּבָ

ה   ֲעׂשָ ּנַ ֶ יר  ֻמְפָלגַעד  ּשׁ יר  .  ָעׁשִ ה  ֶהָעׁשִ ָהִראׁשֹון ָעׂשָ
ְרֶאה   ּנִ ּכַ ִבים  ְוֵהִבין  ׁשֶ יק  ִהְקִפיד  ָעָליוחֹוׁשְ ַּהַצּדִ ּ .

ֶבִכיּהוא   י  וֵמַרר  ּבְ א  ַלֲחַצר  ָהַרּבִ יִּגיָלה  לֹו  .  ּּבָ , ָהַרּבִ
ר   ֲאׁשֶ ּכַ לֹוׁשֶ ָמתֹו  ׁשֶ יק,  ִּנׁשְ ל  ַהַצּדִ ָעְמָדה  ָלֶרֶדת ,  ּׁשֶ

ָּגְזרו  ,  ְלעֹוָלם ל  ָממֹוןּ ַפע  ָעצום  ׁשֶ ַּאך  הוא .  ּלֹו  ׁשֶ ְ

ָסִפים  ָּפַעל   ַהּכְ ְתנו  ַלֲחִסיָדיו  ׁשֶ ִפָקדֹוןִּיּנָ א .  ּּכְ ּבָ ּוְכׁשֶ
ִלים,  ֶהָעִני  ְלָפָניו , ּהֹוָרה  לֹו  ִלְדרֹוׁש  ָמאַתִים  רוּבָ

לֹו ֶסף  ׁשֶ ַתן  לֹו  ,  ֵּמַהּכֶ ּנִ ַמִים  ְוֻהְפַקד  ּׁשֶ ָ ָיד ִמּשׁ ּבְ
יר יר  ָלֵתת  ֶאת  ּכְְַאך  .  ֶהָעׁשִ ֵאן  ֶהָעׁשִ ּמֵ ֶסףׁשֶ . ַהּכֶ

ּנו   ִּנְלַקח  ַהִפָקדֹון  ִמּמֶ ּ , זֹאתִעם  .  ְּוִנַתן  ְלָחִסיד  ַאֵחרּ
ה   ָגה  ְוָעׂשָ ָ ּשׁ ְּתׁשוָבהֱהיֹות  ְוֵהִבין  ׁשֶ ּהוא  מוָכן   ,ּ ּ

ְּלִהְתַפֵלל   ינֹו  ָעָליו  ּ ֻיְמַתק  ּדִ ּׁשֶ ְַאך   .ְּולֹא  ִיְרַעב  ַלָלֶחםּ

ַבְתִחָלה   יר  ּכְ ּלֹא  ָיׁשוב  ִלְהיֹות  ָעׁשִ ּ ַהִפָקדֹון ּ ָּוֶבַטח  ׁשֶ ּ
ִצֵית ְלהֹוָרַאת ּלֹא ִיָלַקח  ִני ׁשֶ ֵ יר ַהּשׁ ֵּמֶהָעׁשִ יקּ     .ַּהַצּדִ

יַּאְנטֹוִנינוס   ְוַרּבִ
ּוֵמַעָתה ַתְפִקידֹו  ,  ּ ו  ָהָיה  ּׁשֶ ל  ֵעׂשָ ְלַהֲחִזיק  ֶאת ׁשֶ

ִמיות ַגׁשְ ַּיֲעֹקב  ּבְ ין  ַאְנטֹוִנינוס ,  ּ ְמיֹון  ּבֵ ּיוַבן  ַהּדִ ּ
ו ִנגוד  .  ְֶמֶלך  רֹוִמי  ְלֵעׂשָ ּבְ ֶּאָלא  ׁשֶ ּ וּ ַּאְנטֹוִנינוס   ,ְלֵעׂשָ

ַתְפִקיד   ָּפַעל  ָנכֹוָנה  ּבַ יוַעד  ְלָסבֹו  ְוֹראׁש ּ ּׁשֶ ּ
ַפְחתֹו ִּמׁשְ ֶכת  (ל  "ֲחַזָּאְמרו  .  ּ ) ב"ע'  יֲעבֹוָדה  ָזָרה  ַמּסֶ

ָהָיה   ׁש  ַּאְנטֹוִנינוס  ׁשֶ ּמֵ ינו  ַהָקדֹוׁש  ְמׁשַ ֶּאת  ַרּבֵ ּ– 
י  ְיהוָדה   ָהָיה ַּרּבִ ָכל  יֹום ׁשֶ יא  ּבְ ׂשִ א ֶאְצלֹוַהּנָ מֹו . ּבָ ּכְ

ן   ִקים  ּכֵ ֲחִתיכֹות  ְמֵלִאים  ָּהָיה  ׁשֹוֵלַח  ׂשַ ָזָהב  ִמיֵדי ּבַ
ינו  ַהָקדֹוׁש ּיֹום  ְלַרּבֵ ִּחִטים ֵהִניַח  ַוֲעֵליֶהם    ,ּ

ַרב  .  ְלַהְסָוָאה ּסֵ ינו  ַעל  ַאף  ׁשֶ ַּהִקּדוׁש  ְלַקְחָתםַּרּבֵ ּ ּ ,
ֶכֶסף    ַּאְנטֹוִנינוסָהָיה  ַמְפִציר  ּבֹו   ּבְ ֵדי  ׁשֶ ֶּזה  יוַכל ּכְ

ְּלַבֵטל  ְגֵזרֹות   ִאיםּ ָרֵאל  ַלּדֹורֹות  ַהּבָ ם ַּעֵין  .  ִּמִיׂשְ ׁשָ
ַהְרָחָבה  ַעל   ְגָמָרא  ּבְ ָגְבלו ּּבַ בֹוד  ׁשֶ ַּיֲחֵסי  ַהּכָ ּ

נו   ַעְבדות  ְלַרּבֵ ּּבְ ּוְכִדְמיֹון  ַאְנטֹוִנינוס .  ַּהָקדֹוׁשּ ּ
ו ינו  ַהָקדֹוׁש  ְלַיֲעֹקב  ,  ְלֵעׂשָ ן  ַרּבֵ ּּכֵ ָהָיה ,  ָּאִבינוּ ׁשֶ

ָמתֹו   ֵתנו  "  ְּמַגֶלה  ֲעֻמקֹות"ּבִַּעֵין  [ִנׁשְ ָפָרׁשָ יא ּּבְ ׂשִ ּנָ ׁשֶ
ָמתֹו  י ֵתיבֹות ִנׁשְ ל ַיֲעֹקב ָאִבינוָראׁשֵ ם ִעְנָיִנים ַּעֵין . ּׁשֶ ׁשָ

ִעְנָין   יא  ,  ֶזהִנְפָלִאים  ּבָ ׂשִ י  ְיהוָדה  ַהּנָ ְמיֹון  ַרּבִ ּדִ ְלַיֲעֹקב ּּבַ
ר    .]ָּאִבינו י  ְוָלֵכן  ִנְזּכַ ְוָקא  ַאְנטֹוִנינוס  ְוַרּבִ ים ּּדַ ַעּמִ ּבָ

ו ָיְצאו ִמַיֲעֹקב ְוֵעׂשָ ּׁשֶ ּּ    . 
ְבֵרי  ַרׁשְִוַעל    ֶזה  ָקם  ֶזה ",  י"ּדִ ׁשֶ ְגֻדָלה  ּכְ וו  ּבִ ּלֹא  ִיׁשְ ּּ

נו  ְלָהִבין    "נֹוֵפל ּוִבַקׁשְ י  ּּ ֲהֵרי  ַרּבִ ְּוַאְנטֹוִנינוס ׁשֶ
ַמֲעַמד   ֵניֶהם  ָהיו  ּבְ ירותּׁשְ ל  ֲעׁשִ ָּגבֹוַה  ׁשֶ ּ ּ ?

טות   ּוְבַפׁשְ בּ ֵ ר  ְלַיּשׁ ו ,  ֶאְפׁשָ ת  ֵעׂשָ ָוָנה  ְלֻאּמַ ַהּכַ ּׁשֶ
ֵפירוׁש  ְועֹוד  ( ַּעֵין  ּבְ ּגור  ַאְרֵיה"ּ ֲהַר"  ּ אֹות י  "ַעל  ַרׁשִל  "ַלּמַ

יחֹות ִנְרֶאה  ְלָתֵרץ  ָהִעְנָין  ַעל  ְועֹוד  .  )לג ִּפי  ַהּשִׂ
ינו   ֲהלו  ַרּבֵ ּנִ ּׁשֶ ַּהָקדֹוׁש  ְוַאְנטֹוִנינוסּ ַּאְנטֹוִנינוס .  ּ

ינו   ִּהְתַפֵעל  ֵמַרּבֵ בֹוד ְוָחׁש  ,  ַּהָקדֹוׁש  ַעד  ְמאֹדּ ּכָ
ֵרת  אֹותֹו  ָּגדֹול   ֶעֶבדְלׁשָ ׁש.  ּכְ ִבָזיֹון  ַמְלכות  ַמּמָ ַּגם  ּבְ ּ ּ .

ינו  ַהָקדֹוׁש  ֵהִעיר  לֹו   ַּרּבֵ ךּ ַּאך  ַאְנטֹוִנינוס  ,  ְַעל  ּכָ ִאֵחל ְ
ה  ִלְהיֹות  ַמָצע  ְוָאַמר   ֶאְזּכֶ עֹוָלם ַּהְלַואי  ׁשֶ ַָתְחֶתיך  ּבָ ּ ּ

א ַאל  אֹותֹוְוָאז  !    ַהּבָ ה  :  ׁשָ אַהִאם  ֶאְזּכֶ ? ָלעֹוָלם  ַהּבָ
יב  לֹו   ינו  ַהָקדֹוׁשֵהׁשִ ַּרּבֵ ה:  ּ ִיְזּכֶ ַאל  אֹותֹו .  ּׁשֶ ׁשָ

ָפסוק  ֶנֱאַמר  ֲהֵרי  :  ַּאְנטֹוִנינוס ּּבַ לֹא "  )יח,  אעֹוַבְדָיה  (ּ
וִיְהֶיה   ִריד  ְלֵבית  ֵעׂשָ יב    "?ׂשָ ינו  ַהָקדֹוׁשֵהׁשִ ּלֹו  ַרּבֵ ּ :

ר   ַהָפסוק  ְמַדּבֵ ּׁשֶ ו"ּ ה  ֵעׂשָ ה  ַמֲעׂשֵ עֹוׂשֶ הֹוִסיף ".  ּבְ
ה  )כט,  לבְיֶחְזֵקאל  (ֲהֵרי  ֶנֱאַמר  :  ַּאְנטֹוִנינוס  ְוִהְקׁשָ

יֶאיָה" ה  ֱאדֹום  ְמָלֶכיָה  ְוָכל  ְנׂשִ ּמָ ַגם ֲהֵרי  ,  'ְוגֹו"  ׁשָ ּׁשֶ
ִּיְפלו  ַלֵגיִהּנֹםְמָלֶכיָה   יב  לֹו  .  ּּ ינו  ַהָקדֹוׁשֵהׁשִ ַּרּבֵ ּ :

ֵיׁש  ְלַדֵיק   ּׁשֶ ָפסוקּ ּּבַ ל  ְמָלֶכיָה,  ּ ֶּאָלא ,  לֹא  ֶנֱאַמר  ּכָ
יֶאיָהְוכֹל  "ֶנֱאַמר  ".ְמָלֶכיָה" ל ֶנֱאַמר  ְולֹא  "  ְנׂשִ ּכָ

ֶריָה תֹוְספֹות  ְּוַעֵין  [.  ׂשָ ָוָנה  ּּבַ ַהּכַ י   ריֹויִפִּפַאַלּׁשֶ ּוְלָראׁשֵ

ם    .]ַהּנֹוְצִרים ַהְרָחָבהְוַעִין  ׁשָ ֵאָלה ְּועֹוד  ַעֵין    ּבְ ׁשְ
ם   תֹוְספֹות  ׁשָ ְתִחיל  (ּדֹוָמה  ּבְ ּבור  ַהּמַ ָּווי  ָלה "ּּדִ

ם    ")ְלִאיְלָפא ֵ ְלִמי  ִמּשׁ ַּהְירוׁשַ ַמע   )א"פְּמִגָלה  (ּ ּוַמׁשְ
ְלַאֲחֶריָה ִהְתַגֵיר  ּׁשֶ ּ  .ַּאְנטֹוִנינוסּ

אןִלְלמֹוד  ְוִנְרֶאה   ו  נֹוֵהג ,  ִמּכָ ר  ֵעׂשָ ֲאׁשֶ ְוָקא  ּכַ ּדַ ׁשֶ
ֶזה   ָלל  ׁשֶ ו  ָחל  ַהּכְ ה  ֵעׂשָ ַמֲעׂשֵ ֲאָבל ,  ָקם  ֶזה  נֹוֵפלּּבְ

ֶמֶלך  ר ּבְ ר ְמֻדּבָ ֲאׁשֶ ַאְנטֹוִנינוסְלֹא ּכַ  .  ּּכְ

¿Ó»ËÈƒÏ¿L ÌÈƒ„Èƒb«n«‰ „»Á∆‡ ˙«ÁÈƒN"‡ 
 )050.4125671' טל. (ש ִהִ�י� מֶֹ�ה ֵאִלָ�ה�

לֹום וְמֹבָרך ת ׁשָ ּבָ ְׁשַ ּ
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