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םמר

נפלאות הוהר
בו נקבצו ובאו נפלאות גדדלורצ כל המעץמיורצ והם8ורים

מן םפר הזהר הקו'דש

שהם אוצר יקר לפני עם ישראל בכלל ,ובפרם לאנשים הרוצים להיות
להם מושג בנדלות החברייא קדישא שהשתתפו בחנ 'ר מפר הזהר.
ולבעבוד שיהנו בזה כל המון בית ישראלצויתי להעתיקונח ,לשפת אידית
י ישראל
למען יפקחו עיני כל איש לראות הכח הנדול שלנדוי
שהם עטודי העוים ,ככתוב וצדיק יסוד עולם
חובר טאתי הצעיר באלפי ישראל הרב המפורמם מוה"ר
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ה קר מ ה

קוראים ישרים,זקנים עם נערים ,נשים
עם גברים ,הן אני מניש לפניכם היום
ברכה .הלא זה ספרי "נפלאות הזהר"
המציג לפניכם וילדות והתנהגות חכמי
ישראל צדיקים יסודי העולם ,שהשתתפו

בחבור מפר הזהר הקדוש שנקראו בשם
"חברייא קדישא" .אשר בראשם עמדורבי
שמעוןבןיוחאיובנורבי אלעזר.וגםיבאו
בזה מיפורי מעשיות נפלאים ,המפוזרים
בכלחלקי מפר הזהר ובש"םבבליוירושלמי
ובשאר מדרשים וילקומים ,אשר קרו אצל
החברייא קדישא .וכבר נאמר "סעשה.
כי
רב".וכן תראו שכל מקץטה וסיפור המובא
כאן הוא אוצר יקר ונכבד,כי בכל מעשה
ומיפור יש מופת אחר היוצא ממנו לכל

אדם מוסר השכל ומדות מובות ,ולהבין
מהם השנחה הפרמיות לשכר ועונש .וגם
ידיעות נסתרות בעולם הזה ובעולם הבא,
בהיכלות שבגן עדן התחתון ,ובנעימות
אורהננוז של עולםהשייז.
הלא מעתה תפקחנה עיניכם לראווע
ולבבכם להבין שאיז עולם הזה עם כל
התאוות והתעגוגים הגשמיים של חיי
הגוף הוא העיקר .אמנם העיקר הוא
להתתקן בפרוזדור ,למען לא נבוש ולא
נכלם בכניסתנו
אחד לועאוחלדם העלימוצןבוכועוםחיי
הטף .וכל
ותכינתו
לפי
מחויב להשתדל בכל עוז לעיטות הרבה
מצותומעשיםמובים בעולםהזה .כי מכל
מצוה ועובדא מבא נוצר מלאךמליץ טוב

פ 8ךרעדע

מייערע לעזערם ,שלמע און יונגע ,מענער און פרויו !5זעהם שז איך ניב היינם
אייך  8ברכה .ר4ם איז רער םפר "נפלאות הזהר"יו4ם שמעלם פ4ר פשראייךרי בי4נרשפיע
מים דעם פיהרעכץפון אהריעפע חכמים און צריקים,יו4םרי וועלט שטעהם אויףזיי ,און ר4ס
י ווערען 4נ-
זיינען רי יענינע וו4ם ה4בען צוזשג~ען מחבר געווען רעם םפר זהר הקרוש ,אוןזי
נערופען מים'ן שמען "הברייא קרישא" .וו4ם אין דער ששיצעבייזיי זיינען נעשטשנען בבי
שטעוןבן יוחאי מיםזיין זוהן רבי אלעזר .און אויך ווערם ו 4נעברשכםוהאינרערליכעםיפורי
מעשיות ,וועלכעזיינען צו,שפרייםאין שלע חלקים'פון .ספר הזהר ,אויךאין ש"ט בבלי ירושלסי
און טשדש"וענע מדדשים ,וו4םהים פשמירמביידי "תברייא קדישא" .סשיזקשויןפון שננ
בשוחפוסס ,שז  8מעשה משכט  8טיעפען שיינררוק ביים לעזער .און רץ וועם איהר זעהןווי
ם ווערט דץ נעברשכם איז  8גשנץ טניערער או?ר.אין יעדער מעשה איז 8
יעוער מעשהווי
גשזונדערע כעפת ,פון וועלכען מען קען זיך שרוימנעמען  8כעפר השכל און טמע סהות ,און
טען קען פוןזיי פשרשטעהן 8ז שלעם פיהרםזיך מיט דער שויבערשמער השגחה; איינער ווערם
בשלוינם 8 ,צוויימער ווערם בששמר4פם ,און אויך בשקומט מען פון רי טעשיות ענעו4ם 8
בשנריף 'וועגען בשהשלמענע שיעפמען אין 'רי וועלמען.
פוןדי מעשיות קען רער מענש זעהן און פשרשמעהן ,שז ריזע חומר'רינע וועלם מים
שלע איהרע קערפערליכע פשרנענ"נענם,איז נים דער עיקרצוליעב וו4ם רער מענשאיז בששש-
פען געוו4רען ,נ4ר דער עיקראיז שז דער טענש ז4ל זיך 4ננריימען נומע זכותים אויף רער
וועלם ,כרי ער ז4ל נים פשרשעפם ווערען ווען ער 'וועם קומעז אויף יענעד וועלם .און יעדער
מענש איז סחויב לויםזיינע קרעפטע צו מהוןיו4ם מעהר מצות און סושים מוביםווי לשננ
ער לעבם' .ווייל פון יעדער גנצוה וו4ס  8טענש איז ממיים ווערם בשששפענ  8נומער טלאך,
 8מליץ מוב יו4ם איז מלמד זכות אויפ'ן מענשיפשר'ן ביתרין של מעלה ,ווען עד איזאין ש
עת צרה .רי טרעםטע עת צרה איז דער יום המיתה ,וו"ס אפילודבי שמעון בן יוחאי ה4ט
אויך מורא נעהשם פשר דעםיום הרין פון יום המיתה ,און ערהיט נעבעמען 8ז דער אעיבער-
שטאד 8ליין ז4ל איהם כהשפם'ן.
פ8ר
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נפלאות הזהר

הממליץעל האדםלפני הביתדין שלמעלה ולמה לכםלהביא לביתכםספריםוסיפורים
בכל עת צרה וצוקה .ואין לך עת צרה פסולים המלאים רעל ,או רעל אפיקורסות

וצוקה נדולה מן חצרח וצוקה של יום
המיתה .שאף רבי שמעון בן יוחאי היה
מ8חד מן הדין של יום המיתה ,והתחנן
שהשם יתברך בעצמו ישפם אותו .כמו
שהתפלל דוד מלך ישראל עליו השלום
"שפמני אלקים וריבה ריביע.
ץ
ב
ק
ל
כל זה הביאיני ללקמ ו
סיפורי
מעשיות מן הזהר הקרוש וממדרשים
וילקומים הנונעים לחברייא קדישא ,למען
יהיה לבית ישראל במהלעיין ולקרורנכי
מלבד האורהננוז שבאותןסיפורימעשיות
הנונע לעוננ רוחני של הנשמה ,יש בהם
נם עונג הנפש,כי הם סיפורים יפים
ונעימים הממחציכים את חשק הלבבות
לקרותם .וכל בית ישראל יהנה מהםבין
זקנים ובין נערים,בין נשים ובין נברים.

או רעל של זנות לקרות בהם .הלא הם
מממאים את המוח ומטמממים את הלב,
וחיי האדם נעשה הפקר .הלא מומב לכם
להביא לביתכם ספרי מוסר וספרי חכמה
שאינם כננדהיירה שיקראו בהם בניכם
ובנותיכם .ובפרמ בעתים הללו עוקבתא
דמשיחא ,שהאפיקורסת מתגברת בכליוטנ
כמו שראו מראש חז"ל שכך יהיה קודם
התנלות מלך המשיח .לפיכך חוב קדוש
על כלמי שיראת ה' נונע בלבבו להלחם
בכל עוז ננד האפיקורסת השובבה .וכלי
ן היותר חזק להלחם ננדם הוא העפ,
זיי
להפיץ בין העם מפרים כאלה .שעל ידם
יוכל הלבלהביןלבלועילכועבעצתרהצעים,
ועל ידם יתקיים מה שנאמר "ולבבויבין
ושב ורפא לו".

הער ה) להוריע שכל אלו המיפורים והמעשיות השממתי
בטכיוןמן הזהרהקרוזח ,למעןיבאו בספרמיוחר ,כי כך נאה להם
והנאה לעולם,
ר4ם שלעם ה4ממיך געברענגמ דערצואיך ז4ל משרזשמ5ען ש5עמומ2יותפוןרי"חברייא
קרישא" וו4ם געפונען זיך אין זהר הקרוש און אויךאין שנדערע כ)רו"שים ,כרי ד4םאיייעפע
פ54ק ז 54ה4בען וו4ם צו 5ערנען און שריין צו ק5עהרען .וויי 5אויסער רעם עונג רוחני וו4ם
נעפינטזיך איןדי מעשיות ,איז אויך פשוט  8פשרנעניגען צו 5עזען זיי ,און געוויס וועלען
ש5ע אירען,סיי ש5מע5יימ,פיייונגע5ייט,סיי מענער,סייפרויען שגרוים פשרנענינען ה4בען
פון 5עזען רי טעשיות .און דעם אמת נעז4גמ ,צווויס נוצם אייך שריין צו ברעעען אין
 5מימ שפיקורסות ,מימ אויסנע5שסענהיים ר4ט
שמוב ביכ5עך ,וו4סזייער 5עזע שטשףאיזפי
ז54ען אייערע קינדער 5עזען ,מון ווע5כעזיי ווערען 4נגעזשפמ מימ הפקרות ,מימ עמהאיסמייפע
י ברענגען ספרים ,ווע5כע 5ערנען רעם מענש
לעהרע .איז דען נימ בעסער אי,הר ז54מ פשרזי
ן
ע
כ
5
ע
ו
ו
י וועלען
ן
ו
פ
,
ן
ע
ז
ע
5
ן
ע
ל
4
ז
ס
4
ד
'
ן נומעזימעןאון חכמת התורה ,שז נ4ר
מ4רש5אי
זיי
זי
ווערען איידע5ע און נוטע מענשען .און נ4ך רערצו היינמי,נע צייטען,וו"ם רער אפיקווסות
און הפקרות פשרשמשרקטזיך ט4ג טענ5יך ,שזויווירי ת5מוייסמען ה4בעןדים געזעהן טים
ן שזשצייטוו4סשפיקורסות
פופצעהן הונדערטי4הרצוריט8 ,זאיידערכהשיחוועטקוסען וועטזיי
מיט הפקרותיוע5ען בשהערשען רי ווע5ט,איז רשרום ש היי5יגער חוב אויף יערען מענשוויט
רער אידישער פונק איזנ"ך ניט פשרל4שען אין זיין השרץ ,ער ז 54ניט וער45זען שזזיין
הויז גזמונר ז54ען אויך פשרפ5ייצטווערעןאין דעם שטרשם סון שפיקורסות און ר"פקרות .און
דער נרעסטער און בעסמער כ5יזיין מיט וו4ם
מ5חמהמצווסרהשס5פמרעיןם,קעוגועעןלכרעי רצעררה4,5זאעיזן נני4םרששי
ן
פשישפרייטען צווישען אירישען פ4לק 18עלכע קלונע
נעהן בעצת רשעים ובורך חטאים ,און נ4ך  8בעסער ווירקונג לען נעמשכטיוערעןביים מענוש
ווען דער טוסר השק 5שטט שרויספון שעהנעכ"משיות און סיפוריםפוןדי גרו5י ישרא.5

תוכןהענינים

תולדות רבי שמעון בן יוהאי
רבי שפעון התפלל בצידון על זוג שיושעו בבנים
רבי שמעון ובנו רבי אלעזר התחבאו במערה י"נ שנה
לחפשי מן המערה
אהינךפליאצ
את
ו
י שהראה רבי שסעון בטבריא

א)
ב)
נ)
ד)
ה)
ו) כח הנסתר שבקמנית תורמס 1פירוש חדש בנמרא
ז) המופת שעשה רבי שמעון להעניש הכותי
ח) תולדות רבי אלעזר ב"ר שמעון
מ) מעשה פלא עם חמורים בבית רבי שמעון
י) התנהגותו של רבי אלעזר בער שסעון
יא) רבי אלעזר ביזה לאיש מכוער ואחאכ פייסו
יב) רבי אלעזר פנע בזקן שנהג לנער
ינ) סכחחלת רומי הכריחה לרבי אלעזר להיות ראש תופסי ננבים
יד) מפני מה קבל על עצמו רבי אלעזר יסורים
מו) רבי שמעון הציל לבני אחותו ממאסר ,והראם שחכל קצוב מראה
טז) בפקודת רבי שמעון נתמיאה בקעה עם זהובים ארומים
יז) איךהיו מגלים לרבי שטעון סורות מן הנן ערן
יח) הפסק מן נן ערן על תלמיד חכם שנרם בושה לחברו
.מ) ההיכלות שבנן ערן עבור נשמות נשים צדקניות וניטים צניעות
כ) רבי שמעון הציל לרבי יצחק כהטליטת מלאך המות
בא) הפסוק פי יתן טהור מטמא על רבי נחום הפקולי
כב) 0נולה נרולה באמירת פרשת הקטרת

חנדדייזדנב

 ) 1וי בי4נרחפיע פון רבי שמעון בן יוחאי.
 ) 2רבי שמונזן בעי ה4ט מועפלל געוועז אויף ח פ4ר פ4לק ווענען קימרעו:
 ) 3רבי שמעון ובנו אלעזרזיינען נעזעסען אין חהייל  18י4הר.
 ) 4ווי שזוי זיינעןזיי בחפריימ נעוו4רען פון דער הייל.
ס רבי שטעון ה4ט בחוויזען אין מבריא.
 ) 5די וואונדערווי
 ) 6די פחרב4רגענע קרחפמ פון די ביהנם וועלכע רופען זיך תורמס.
 ) 7דער פופת וו4ס רבי שמעון ה4טבשיויזעז קעגען ח מתי.
 ) 8די בי4גרחפיע פון רבי אלעזר בן רבי שמעון.
 ) 9וי מעשה סימ רי עזעיעך אין הויז פון רבי שמעון.
 )10ד4ס פיהרעכע פון רבי אלעזר בן רבי שטעון.
 )11רבי אלעזרבחליידינט ח כהאום'ן מענש אוןאיז איהםמפייס.
אלעזר מרעפט ח זקן וו4ם ה4מ געפיהרמ ח אינגעל.
)12
 )13וריבירוימיעמע רעגירוננ ה4מ געעימ רבי אלעזר'ן צו ווערען חנעהייםפיליציי.
א) פחרוו4ס ה4מ רבי אלע,ר אויף זיך נעמבמנן יסורים?
 )16רבי שפתען בחשירעממ זיינע שוועסמעו-קינדער פון נעפעננעניש.
 )16אויף רבי שמעון'ם בחפעהל ווערמ ח' מה4ל פול מיט נ4לדענע רענדלחך.
 )17ווי חזוי מען ה4ט מגלה מודות געווען צורבי שמעון ב"י פוןנן עדן.
 )18דער פסק פוןדיבני ישיבה אוןגן עדן אויף ח תלמיד חכם.
 )19די היבלותאין נן עדן פחרדי נשכעת פון נשים צדקניות.
 .20רבי שמעון ה4ט מציל נעווען רבי יצחק'ן פון מלאך הכצת.
 )21יער פסוק מי יתן טהור פטנשא אויף רבי נחום הפקולי.
 )22די מייערע סנולה פון ז4נעןדי פרשה פון קמרת.

כג) כח הסגולה של ברכות מאיש לרעהו
כר) נצחון הרוח ,ששכן על המים ,עלירי
כה) אם רעב שונאך האכילהו לחם
כו) רבי יומי ה'גלילי נתמלא רחמים על גרושתו
כז) עלירי רחמנות כזאת באה הישועה של ממר
כח) האיש עם שרבימ הזהב במערה אצל הכניטה לגן ערן
כמ) רבי ע4מעון גירש רוח מבת קיסר רומי לבמל נזרות
ל) כחות נפלאות נמתרים בעשבים ירועים
לא) מעשה נפלא איך שנע)א תלב!ירעני את בת זונו
לב) מה פעלו שני הערים אש ומים לבעבור הרומת השירוך
לג) הצרית שמבל תלמירהעני על האניה בררך
לר) איך ניצל תלמיר העני מן אי שממה
לה) איך באה ישועה נרולה לתלמיר העני
לו) תלמיר העני נעשה מושל העיר ונושא אאן בת זתו
לז) ההורים שמתו באים מן נן ערן להופת היתום שלהם
לח) גורל שכרה של צרקה
ס) נורל זכותה של צרקה
למ) גורל כחה יטל צרקה
מא) רוח הקורש והבמה למרחוק של רכי אלעזר ב"ר שמעון
מב) הינוקא של רבי יומי רפקיעין מחיה לאביו שמת
מנ) הינוקא של לב המנונא מבא מתרעם על חכמי ישראל
מר) להתרחק מבית שקרה בו אמון וגם להתרחק ממכשמים
מה) ההמתלקות והקבורה של רבי שמעון בן יוחאי
מו) ההמתלקות והקבורה שלרבי אלעזר ב"ר עאמעון

ברכות אנשי העיר

 )28רי שם8רקע טטלה פון ווינשען און בענמשען.
 )24רער נצחן מון ח ווחטער-גייממ רורך ווינשען און כענמשען.
 )25אויב דיין שונא איז הוננערינ,ניב איהם בהויט.
 )28א,ויה"ט אויך רבי יומי ה'גלילי נעמהון מיטזיין נרושה.
 )27רורך חזח רחמנות איז געקומען ח ישועה פון רעגען.
ש) דער מחן מיט ח ג"לדענע רומ ביים חריינמ"נג איןנן ערן.
 )29רבי שמעון מרייבמ חרוים ש רבוק פון רוימישען קייזערם מיכטער.
- .80י והשונדערליכע קרחפט פון קרייטעכצער.
 )31מעשה פלאווי חזוי רערירימער ישיבה בחורה"מ בחקומעןזיין זיוג.
 )32וו"ם ה"בען רי צוויי ערות אש ומים "בגעמהון וועגען רעם שירוך.
 )38וו"ם ה"מ פטמירמ מימ רעם "ריסען כחור אויף רער שיף.
 )34ווי חזוי איז רער "רימער בחור גערעמעט געווירען פון וויסטען אינזעל.
 )85רי ריכטיגע הילף איז געקומען צו רעם "רימען בחור.
 )%דער ארימער בחור חלס נובערנאט"ר ה"ם חתונה.
זש) רי מוימע עלמערן קומען פון גן ערן צו רער חופה שן זייער יתום.
ש) דער שכר פון צרקה.
 )40רער זכות פון ציקה.
 )88רער כח שן צדהה.
 )41רער קל"הרער רוח הקוד"ש פון רבי אלעזר באר שמעון.
נ )4רער אינגעלע פון רבייוסי רפקיעין מחכמ לעבעריגזיין פ"מער.
 )48רער אינגעלע פון רב המנונא סבא קרימיקירמ נרויסע חכמים.
 )44ח הויז פון אומגליקען און פון כשוף רחרף מען זיך דערווייטערען.
 )45די פטירה מיטדי קבורה פון רבי שנועון בן יוחאי.
 )46די פמירה מיטרי קבורה פון רבי אלעזר באר שסקון.
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נפלאות הזהר

9

(א)

רמלדות רבי שמעון בן יוחאי.

רבי שמעון בן יוחאי ,שהוא הראש של
"חברייא קדישא" שהשתתפו בחבור מפר
הזהר הקדוש ,היה אחד מן התנאים
הגדולים בדור השני שאחר החורבן בית
השני .הוא נולד בארץ ישראל בהסביבה
שנקראת ארץ הגליל .ונאסף אל עמיו
ושבעימיםבעיר קטנה שנקראתעוד
זהקיי
ום "כפר מירוזפ לא הרחק מעיר צפוג
ביום ל"ג בעמר .וטדי שנה בשנה ביום
הישהרציימ שלו יחוגו המון בית ישראל
אתיום ההילולא בשמחה רבה על ידי
מעץטה ההדלקה בהחצר שאצל מערת
קבירתו .ביום ההוא ינהרו שמה גם
ממרחקים אלפי אלפים אנשים ונשים ומף
לחלוק כבוד לבר יוחאי ולקחת חבל
בשמחת החגיגה הההא .וגם אצל שאר
האומות הוא נכבד מאד ולקדוש יחשבוהו.
רבי שמעון בן יוחאי היה תלמיד
מובהק אצל התנא רבי עקיבא ,והוא סמך

או
קתיובאלהוראה .ואחר הסתלקות רבי
ע היהרבי ש
מפעון בעימייפדישיבה
גדולה בעיר "צידוז ושם הרביץ הורה
בין הרבה תלמידים .ומלבד הלכותיר
הנזכרות בתלמוד היה הוא המחבר של
איזה מדרשים באגדה התואטת ומושלבת
עם הלכה ,ונקראים מכילתא דרבי שמעון

בר יוחאי ,וגם המדרש הנקרא בשם
"טפריע .ועל כולם הואהיה מקורהמעין
של למודי ספר הזהר הקדוש ,שהוא קובץ
מאמרים של רמזים דדשות וסודות
י רבי שמעון באי ובנו
שנתחדשו עליד
רבי אלעזר ושאר התלמודים שנקראים
"חברייא קדישא" .וכנראה היה רבי אבא
הוא היה
הכתבן ביניהם' וש 8י
כותב מאמרים העמוקים בחכמת הקבלה
מפי רבי שמעוו בפי .נפלאות הסתלקותו
של רבי שמו1ון ב"י וקבורחן יבואו בסוף
הספר.

ינ

()1
רי בי4נרשפיע פון רבי שסעון בן יוחאי.
רבי שסעון בן יוחאי ,רער ראש פון די "חברייא קרישא" וו4ס ה4מ טחבר נשועו רעם
ן חוהכן
מפד "זוהר הקרוש" ,איז געווען איינערפון רי גרעסם? תנאיםאיןצווייטען דורניכ'
ביתשני .עראיז נעב4יעןגעווירעןאין ארץ ישהאל,איןנעגעניווי
ם רופםזיך "נליל .און
איז נפטר געוו4רען  8זקן ושבע ימיםאין 8קליין שמערמעלווים רהפטזיך נ4ך היינט מים
רעם זעלבען נ4נדען "מירון" ,ניט ווייט פון רער שט4יט "צפתע אום לאנ בעומר ,וואו שלע
ייהר ווערטזייןייהר צייט נעפייערמ סימ " 8הדלקה" .וועלכע ווערמ ביינעוושהנט פון פיעל
טויזענטער פשרשידענש מענשען וו4ס קוטען נעמען 8ן שנמייל 4בצתעבען כבור דעם נרויסען
תנא.ווייל עראיזביי שלע שכנישע פעלקעראויך פארדעכענט פאר 8היילינער.
ובי שטעון בן יוחאי איז נשועזען א תלמיר צו דעם תנא רבי עקיבא ,און ה4םפון איהם
סמיכה בעקומע"ןצ.ירוןנ
יך רבי עקיבא'ס פטירההיט רבי שמעון בן יוחאי נעגרינועמ  8ישיבה
פ
אין שמ4יט
ן
ו
א
ט
י
ה
ט
י
מ
ט
נ
ש
ר
ע
ל
ע
ג
.
ם
י
י
י
מ
ל
ת
ל
ע
י
פ
אוימער זיינע פיעל הלכות
אין תלמור
ה4ם
ר
ע
סחכר
אויך
געווען מררשים ,וועלכע רופען זיך מכילתא ררצי שונשן 14
יוחאי .און אויך דער מדדשוויס רופטזיך "מפרי" און עדאיז פשדרעכענט שש דעדנרינוער
פון ספר הזוהר הקרוש ,וו4ם איז  8צוזשבוענשטעלוננ פון רי דרשות און מוד
הדישאאותווים רבי
שמעון בן יוחאי מיטזיין זוהן רבי אלעזר און רי איבעריגע "חברייא
מ
א
ב
י
ה
צו-
ז
י
זשמען מחדש נעווען .רבי אבא איינער פון רי "חברייא קרישא" א
ן
ע
ו
ש
נ
ר
ע
ד
שריי-
בער וו4ס על 8י רוב ה4ט ער אויפגעשריבעןרי חידושי תורה ,וועלכשזיינעןרי נרונדלעהרע
פון חבמת הקבלה .די נעשיכמע ווענעןדי פטירה פון רבי שמעון בן יוחאי וועט ר 4בעך
ש14בען ווערען אוםיבדן פון ריעזען מפר.

סן
נפלאות הזהר
(ב)
רבי שמעוןבןיוהאיהיה מתפללעל זונ שיושעו בבנים
רבי אידא תלמידו של רבי שמעון בן כיון שנתישבה דעתו עליו אמר לה:
יוחאי סיפר ,מעץטה באיש ואשה בעיר "בתי! ראי כל חפץ ה.ותר טוב שיש לי
צידון ,ששהתה האשה עשר שנים עם בבית תקחי אותו ולכי לבית אביך".
מה עשתה היא? לאחר שישן בהרדמה
בשה ולא ילדה .וכאשר ההלכה אומרת,
שאם נשא אדם אשה ושהה עמה עשר רמזה לעבדיה ואמרה להם" :שאוהו
שנים ולא ילדה צריך לגרשה,כיון שאינו במטה בלאט והוליכוהו עם המטה לבית
רשאי ליבטל ,באו לפני רבי שמעון בן אבי" .בחצי הלילה פגיינו וננער משנתו.
יוחאי שיעךטה גט ביניהם .אמר להם רבי אמר לה" :בתי! איה אני נמצא?" אמרה
שמעון ,חייכם כשם שנזדווגתם זה לזו לו" :הלא בבית אבי אתה נמצא" .אמר
במאכל ובמשתה ,כךאין אתם מתפרשים לה" :ומה אני לבית אביך ?" אמרה ט:
אלא מתוך משכל ומהטועה .שמעו לדבריה "האם לא כך אמרתלי בערב,יטכל חפץ
הלכו לביתם ועשו לעצמם סעודה גדולה היחזר טוב הנמצא בביתך אקחנו ואלך
כמו ביום טוב ,ושכרתומיין יותר מדאי .עמו לבית אבק ואץלי חפץ טוב בעולם
()2

רבי עאשעון בן יוחאי היט מתפלל נעווען אין צ"רון אויף
פ4ר פ54ק ז4לען געה54פען ווערען מיט קינרעוע
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דב אידא 8 ,ת5מוד פח רבי ,שמעט בן תחאלס ישיבה ה4ט דערצעה5ט שזש מעשה8 .
ד"ך פ4ר פ4לק היבען געח4הנמ אין צירט .זיי ה4בען נע5עבט זעהר בשלום4 ,בער
קיץ קינרער ה4בען די ניט נעהשט אק שזף וף דער רץ תורה לחטעט8 ,ז טען 8
פ54ק מ4הנען צמשסען צעהן י4הר"ען ה4גען מט קיק קינדער ,רארפען ז" זיך גטץ ,איז
ר נחך דיער חתונה געקומען פחר רבי ,שמעח בן עחאי .ג4ר אק
ד4ס 48ר פ54ק צעהןי"ה
נוטען בעשטשנד ,צו נטץ זיה רבי יטמעון בן טחאי משק נעהשט גרחס מיט"5ר צו זיק
ה4ט ער צו דעם פ4רפי5ק טזף געז4גט:
 .איך פערלשנג פון אייך ,שז 8זף
"פ54נט מיך איין זשך וו"ס איך וועל אייךזיגען
ווי ווען איהר ה4ט חתונה געהשט ה4ט איהרד 11,געמשכט א סעדדה,שזוי היינט אויך איידער
איהר צוישיידט אייך ז54ט איהר ביי שייך משכען  8שעהנע סעודהן
ד4ם 48ד פ54ק איז שהיים גענשנגען או! ה4בען געגא~כט
י אויף  8חתונה 8
וו
נרויסע סערדה .יוי געוועהנ5יך ה4ט ד4דט קיין נומען וויין ניטשזוגיעפעה5ט .און מען הים
טאקי נעטרונקען נאנץ גוט .שז דער כששן איז נעוו4רען סנלופינרינ ,ר4ס הייסט אויפנע-
ן טרינקען ,ה4ט ער צו דער פרוי מיט 5יעבששפט שזוי נעז4נט" :הער זיך
הייטעט פוןיויי
צו ,ט4כטער טיינע 'וו4ם איך ווע 5ריר ז4נען .ק5ייב ריר אוים ר4ם בעסמע חפץ וו4פ
ריר נעפע5טביי מיר ,און נעהם עס צו פשר דיר און געה רערמיט שהיים צו ריין פ4טעך.
און מ4רנען וועט מען נעהן צומ רבי'ן כששכען רעם נם ".רערוויי 5היט' וער משן פשד
עגמת נפש געטרונקען נ4ך א בוסיויין ,און ווירער א כוםוויין בא ער איז פשוט שיכור גע-
וו4רען .ער ה4ט זיך קוים רערטר4נען צום בעט ,איז ארויפנעפש5ען אויפ'ן בעט און איש
שטשרט ענט'ש45פען נעוו4רן.
ם נענעבען א באפעה5
רי פרוי ה4ט נעבאך אוימגענוצט רי נע5ענענענהיימ ,און הי
צו איהרע קנעכט ,ז54ען פאמעליך נעמען ר4ם בעט מיט דעם כושן ש45פענרינ ,און איהם
שדיבערמד4נען צו איהר פאמעד אין הויז ,זי זעלבסט איז אויך נ,יטנענ%נגען .ווען רער
משן איז ביינשכט אויפנעקומען פון של4ף ,אויסגעניכטערט פון וויין ,ה4ט ער זיך אומ-

פיי
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יותר ממך" .האיש נדהם מדבריה ,זלנו נתמלא רחמים עליהם וציוה להם שילכו
לביתם בלי נט וידורו בשלום כמקדם.
דמעות מעיניו וישב נבוך כל הלילה.
בבוקו הלכו אצל רבי שמעון בןיוחאי .ויברך אותם ועמד והתפללעליהם .תפלתו
ויספר הא"ם לרבי שמעון מה שקרה להם נשטעה בשמים וברכתו נתקיימה ,ונפקדו
אחר הסעודה בלילה .רבי שמעון ב"י בזרע של קיימא.
ג1

(נ)
רבי שמעון בןיוחאי ובנורבי אלעזר התחבאו בטערה י"נ שנה ולמדו
שם תורה ביחד.
לאחר שמת רבי עקיבא היה דרכם של ורבי שמעון בן יוחאי .וידברו יחדו
תלמידיו ושאר חכמי ישראל להרנאמף מענינים וןונים עד שכא להם לדבר על
בכרם של עיר "יבנה"9 .עם אחת ישבו דבר ממשלתרומי .רבי יהודה בר אלעאי
שם ביחדרבי יהודה בר אלעאי,רבייוסי היה משבח ואמר" :כמה נאים מע,טים

נעקוקט און ה4מ פשרשטשנען שז ער נעפינמ זיך נימ איןזיין וו4הנוננ .פרענמ ערזיין פרוי
ווידער מימ ליבששפמ" :מ4כמער מיינע ,וואו בין איך ע9עם ערגעץ פשרקר4כען ,אין וו4ם
פשר ש הויז נעפין איך זיא?" ה4מ זי איהם געענמפערמ ,שז ער נעפינמ זיך אין איהר
פ4מערם הויז4" .בער ווי שזוי קום איך ר 4שהער ,און וו4ם ה4ב איך צו טהון איןייין
פ4טערם הויז?" ה4ט ער זי פעווהשונרערמ נשפרענמ .דאן ה4ט זי מימ מרעהרין אין
די אויגען שזוי ניענטפערמ" .מיין משן! איך ה4ב ריך נעפ4לנמ און ה4ב געטהון שתוי
ווי רו הימם מיר געזינמ .היממ רו רעז מיר ניט געז4נט נעכטען ביי רי סעורה ,איך
ז4ל מיר ביי ריר אויסקלויבען ד4ם בעסמע חפץ און איך ז4ל רערמיט שהיים געהן צו מיין
פיטער? רשרום ה4ב איך טשקי ריך זעלבמט אוימנעקליבען ,זוייל רו ביזמ ביי סיר ר4ם
בעמטע און ר4ס מייערסמע ח'פץ" .רער משן איז נ)בליבען ער,נמוינט און
נימ נע-
ם
ה
י
א
וואומם וולם רי קלונע יפרוי צו ענמפערן .צוויי מרופו)רען ה4בען זיך ביי
ארוים-
נעקייקעלמ אויף די בשקען און איז שזוי נעבליבען זיצען מיט שריפגעל4זענע אויגען ביז אין
דער פריה.
ר פ4לק נעקומען פשר רבי שמעון .רער משן ה4מ מימ מרעהרען
צומ4רנענם איז ר4ם5י
אין רי אוינען דערצעהלט שלעם וו4ם ה4מ פאסירט .רבי שמעון בן יוחאי ה4מ נרוים
רהמנות בשקומען אויף רעם 49רפילק ,און ער ה4מזיי געהייסען שהיים נעהן וויימער וו4הנען
מ זיי נענעבען ש ברב'ה זיי זילען נעה4לפען 'ווערען מימ זרע של
צוזשמען בשלום ,אוןהי
שטעון בן יוחאי ה4ט אויף זיי מתפלל געווען .זיין תפלה איז אין הימעל
קיימא .רבי
4ננענוסעןנעווירען ,אוןזיין ברבהאיז מקוים נעוו4רען.

הימ

()8
רבי שמעון בן יוחאי מימזיין זוהן רבי אלעזר זיינען נעזעסומ
בשהשלמען אין ש הייל  13י4הר און ה4בען ר4רמ רי גשנצע
צייט צוזשמען תורה נעלערענמ.
עקיבא'ס פמירה פלעגען זיך זיינע תלסירים ציימענווייז פ'שרזשמלען אין
ני
ך רבי
י
ע
ד
ן
שמירט "יבנה" .זיינען שם4הל 'נעזעטען צוזשסען רבייהויה בר אלעאי ,רבי יוסי או רבי
י פ4רנעקומען ש שמים 'ווענען רי רוימער ,וו4ם ארץ
שמעון בר יוחאי .איז רשן צווישעןזי
ישראל איז רשם4לממ נעיוען אונטער זייער הערששפמ .רבי יהורה בר אלעאי ה4מ נעלויבט
די רוימישע רענירונג און ה4ט נעז4גמ שז רי רדיכוער ה4בען אוייפגעטהון שעהנע זשכען .זיי
ה4בען איינגעפיהרט שעהנע גאסען כהמ מערק צום "אנהעל ,היבע! געמאכמ .בריקען,

12

'
'
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של אוטה זו ,תקנו שווקים ,תקנו גשרים ,כחש5ט על זה .ויצא משם ה5מק :יהודה
תקנו מרחצאות" .רבייומי שתק .אבל בר אלעאי ששיבח יתעלה ,יומי ששתק
רבי שמעון לאיכל להתאפק .ענה ואמר :יגלה לציפורי ,שמעון שגינה יהרג .ומיד

"כל מה שתקנו לא תקנו אלא לצורכם.
תקנו שווקים להושיב בהם זונות.
מרהצאות לעדן בהם עצמם ,גשרים לקחת
מהם מכם" .בעת שדברו היה נמצא שם
איש אחד ,יהודה בןגרים שמו,כי תולדתו
מן אב ואם שנתגיירו .והוא לא הבין ולא
ידע שנצרך להשמר בדברים כאלה ,ומיפר
דבריהם למיודעיו ,ועל ידי זה נשמעו
דבריהם למלכות רומי.
ן
ב
ן
ו
ע
מ
ש
מאד חרה אפם עלדבי
יוהאי
יעןכידבריו הםבזיון למלכותרומי.ועשו

נודע הדבר לרבי שמעון שנחרץ משפטו
ליהרג וירא לנפשו .ברח מבירע ויתחבא
בחדר נמתר שאצל בית המדרש .גם בנו
רבי אלעזר ישב אצלו לשמשו .אשת רבי
הביאה להם בכל יום לחם לאכול
וילשתות ,וכך ישב שם איזהימים.
עם
מי
שמ
ו
ויהי כאשר נודע לרבי שמעון שהגזרה
בתוקפה ושמחפשים אותו ,אמר לבנו :
"תדעבני שאני מפחד כל היום ,יעךכי
נשים דעתן קלה עליהן ,ויכול להיות
כאשר יצגרו אותה תודיע איה שצ

ה4בען אויפ'געבוים בעדער .רבי יוסיהיט געשיויגען .יבעד רבי שטעון ה4ם זיה
ניט געקינם איינהשלטען אוןהים איהם געענטפערם שז עס קומם ניט צו לויבען דערפשדדי
רוימער.ווייל שלעסוויסזייהיבען אויטגעטהון,היבעןזיידיס נעמשכםניר צוליעבזייערע
אייגענע נוצען .רי שעהנע גשסען סים די מערקוויסזיי היבען איינבעפיהרט איז כדנ עס
י געמשכם פשר זיך ,פשר
זילען דירט זיצען אויסנעלששענע פרויען .די בערער ה4בעןזי
זייער וואוילם4ג וועבען .בריקעןוויסזייהיבען געמשכם איז כדיזייזילעןהיבען פוןוויס

צינזען צו נעמען.
אין 'דעם זעלבען פלשץהים זיך נעפונען ש גאשן וושס סען היט איהם גערופען יהורה
בן נרים ,ווייל ייינע עלטעון היבען זיך גצייר נעווען .דעד יהידה בן נריםהי
ם נעהערם
וויס רי חכמים היבען צווישען זיך גערעדם ,און ער ה4ם דעם נעשפדעך דערצעהלט פשר
ס יננעקומען צו דשר רוימישער רעגירונג .בשלר איז 4נגעקוסען
מענשען .שזויניך איזרי
ש בשפעהל פון רוים ,שז רבי יהודה בד אלעאיוויסהיט געלויבטדי רוימערזי
ל רערהויבען
ווערען מיט ח הויכען טיטול .יוסי,וויס הים נעשווינעןזי
ל פשרטריבען ווערען אין
דיוד שם4דם "ציפורי" .און רבירבשימעון ,ווייל ערהיםבשגיירינםרי רוימישע רענירוננזיל
בעשטריפם ווערען מים'ן טוירם.
*-
ך דשכשחלסט נעווען
דחןהים רבי שמעון גענהמען זיין זוהן רבי אלעזר ,וושלכער איזני
ן
ע
נ
ו
פ
ע
נ
ט
י
איןרייונגעייהרען,אוןהיםזיךמיםאיהם בשהשלטעןאין שקעלערוויסה
ך
י
ז
אונ-
סערן בית המדרןם .יערען ט4נ פלענם ויין פרוי ברעננען זיי עמען4 .נער שז סען השעש
יננעהויבען שמשרק צו זוכען זיי ,ה4ם רבי שמעון נעזיגט ,שז עד קלערם שמשרק איבעד,
פילייכם וועלען די רוימער ינטהון יסורים צו דיין מוטער און וועלען איהר צוויננען אוים-
ך נים אין זיך שזש שטשרקייםזילען קענען
זינען וואו מיר נעפינען זיך .ש פרויהיםדי
ן זוהן רבי אלעזר שוועק
ביישטעהן דעם נסיון פון יסורים .דו~דום איז רבי שמעון גויטזיי
פון דירט און היבען זיך בעהשלטען אין ח הייל אין ש וויסם גענענד והשו מעגשען קומע.
'דירם חהין ניט .עס איז געשעהן ש נם און זיי השבען דשיט אין דער הייל געפונען
י ה4בען
בוימעד מון ביקסען כוים פייגען ,כוים ש קומשל כמע יושסער ,שון וועלכען זי
זיך דירם דערנעהרם .און שזוי ווי זיי ה4בען פערשמשנען שזזיי וועלען אין דער הייל
דשרפען פשרברענגען י4הרען לשננ ,און קיין אנרערע קליידער ה4בעןזיי נים מיטגעטמענ

ידיקליידער
ה4בעןזיי נעזוכם %ן עצהאיינצושפשא~עןזייערעקליידער :ראחרך ה4בעןזי
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נטצאים ,לכן עלינו לברוח מכאן" .ויברחו
כחצם בלילה ויתחבאו במערה שהיא
במקום ציה הרחק מן הישוב ,ואין איש
עובר שם .ונעשה להם נס שנצמחו שם
עצי חרובין ותאנים ,גם ננלה להם
מעין של מים מובים,וניזונו מהם .וכאשר
הביע שלא בקרוב יכלו לצאת כהטם,
ודאגו שבנדיהם לא יבלו ,לכןהיו פושפים
בגדיהם ויכסו את גופותם עד צוארם שהגזרה נתבטלה ורשאים לצאת ולבוא
בחול הנמצא שם .וכאשר היו צריכים אל ביתם .ויצאו מן המערה.
להתפלל לבשו את בגדיהם לתפלה ,ואחר
יציאתם מן המערה פעם ראשונה
כשהלכו בדרך היו שמחים רק בבתי איש אשר מלאכתו ללכוד עופות השמים
בראי ,אבל לא היו מובי לב בבתי גוואי .ע"י הרשת אשר יזור
הרשת .עבור זה גרגירי
וכאשר תכנוס
בקרבם היתה ממונה תרעומת ,מדועהיו תבואה בהוך
הרשת
ל
ו
כ
א
ל
נחתכים מן העולם י"ב שנה על לא חמס הצ5ור בתוך
הגרגירים
בכפם .ואחר הליכתם איזו 5רסאות נשמע קול דפיקת הדלת שנסגרת פתאום
ונתקרבו למקום ישוב נלאו מעט וישבו והצפור נלכדה .ולפעמים נכנסת הצ9ור
לנוח מעט .בשעה ההיא ראו אשר לא והצ5ורנלכדה.ולפעמים נכנסתהצפור ולא
רחוק ממקומם במקום שיח השדה בש

התפלה פשטו בגדיהם ,כדי שלא יבלו.
וכל היום היו שניהם עמלים בתורה .ולא
ידע איש מהם מלבד אליהו הנביא שהיה
רגיל לבוא אצלם לגלות להם סתרי תורה.
וכך ישבו שם י"ב שנה .לאחר י"ב שנה
מת קיסר רומי .ושם היה חק טלכות
שכאשר מת הקיסר נתבטלו גזרותיו .שז
בא אליהו אל המערה ויבשר להם

אר84גענומען פון זיך און זיינען נעזעסן און נעלערנם ,שר ווען זיי השבען נערשרפט
רשוונען פלעגען זיי שרויכקריכן פון זשנמר4 ,נמהון רי קליירער און רשזונען ,נ4כ'ן רשוונען
פלעגען ויי ווידער ארץ8נעמען פון זיך די קליידער און צוריק שרייננעזעצם זיך אין זשמד.
אויך פלעגט אליהו הנביא 4פמעד קומען צוזיי אין דער הייל ,צו ענם8לעקעןזיי רי טיעפע
סורות 8ון דער הייליגע תורה .שזוי ה4בען זיי פערברשכם אין דעמ הייל נאנצע ציועלף
ר איז דער קיסר פון רוים געשט4רבען .און ליים די געזעץ
י4הר .אום ענדע צוועלףייה
ץ
ע
ז
ע
ג
שמשרבם,
שז ווען ש קיסר
פון רוים איז דשמ4לסמ געווען ש
ווערען בשגנשריגם שלע
וו4ם זיינען פער'כהם8ט צום מוים שטר4ף .ך8ן איז בשלר אליהו הנביא צו זיי נעקדמען
4נז4גען די בשורה ,שז דער רוימישער קימראיז געשמירבען ,און שז דשרורךאיז דער טוידם
שטר4ף פון רבי ע)טעון בר יוחאי מכוילא במל נעוו4רען.
שרוים פון דערהייל ה4ם ערשמעמ4,הל.
ל
י
י
רבי שכועון גן יוחאי סיםזיין זוהן זיינען שרוים פון דער ה
ן
ע
ב
4
ה
ן
ו
א
4ננעהויבען
י ה4נען נעמוזט אומשולדיג
נעהן שהיים .דאך זיינען זיי געווען פערח4-סינ ,פשרוו4ם זי
פשרברענגען שזש לשנגע ציים געפשנגען אין ש הייל ,פשר דעם וו4ם רבי שמעון ה4ם נע-
דעדט עמליכע שלעבטע ווערמער אויף.די רוימער .שזזיי זיינען 4בגעגשנגען עטליבע מיילען
זיינעןזיי מיעד געוו4רען אוןהיבען זיך נעזעצט שביסעל 4ברוהען ,דשן השבעןזיי נעזעהןווי
ש פויגעל-פשנגער שטעלטאויף נעמצען צו פשנגען פויגלען,איןרי נעטצען ווערט שרייצעשיט
זיערנעם תבואה ,און'ווען ש פוינעל קריכטשריין עסעןדי זיערנעם ,פשדהשקםזיך נעטץ,און
רערפויגעלאיז ש נעפאנגענער .ה4טרבי שמעון מיםזיין זוהן געהערט ,שז ווען 8פוינעל ווערם
נעפשנגען אין רער נעטץ הערטזיך פריהער ש בת קול פון הימעל ד4ם וושרמע "ספקלא".דיס
הייסם צוגעקלשפם ,דשן פשרקלש8טזיך בשלר רי נעטץ און דער פוינעל איז ש געפ8נגענער.
און ווען 8פויגשל קוטם צו דער נעטץ און ווערם נים געפשנגען ,הערםזיך פריהער ש בת קול

יי

.

..י"
שא4
..
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הלכדויוצאת שלמה.ויטואזנםרבישמעון
ורבי אלעזרוישמעו ,שכאשר נכנסתצפיר

הנלכדת ,נשמע תחלה בת קול מן השמים
תיבת "ספקלא" שמשמעותה היא שתספק

אינה נלכדתבלי נזרדין מן השמים ,מכל-
שכן האדם שאינו נלכד בפח בלי נזרה
מן השמים .זאת אומרת ,שאין לנו לחשוב
שנלכדנו במערה רק על פי נזרת קיסר
רומי ,כי אם בלתי ספק שכך נגזר מן
השמים ,ומבת הדבר גלוי וידוע לפני
הקב"ה ,ואסור לנו להתרעם ולהרהר אחר
מדותיו" .ובכן נתישבה דעתם וילכו

דלת הרשת ותלכד הצפור .וכאשר נכנסת
הצפור ואינה נלכדת ,נשמע תחלה בת-
קולמןהשםים תיבת "דימוס" שכהטמעותה
היא שנפמרת ממיתה.שז אמררבי שמעון
לבנו" :הלא תראה בני,כי אם גם הצפור הלאה.
ננזרעליהם לחזור למערה
ויהי כאשר התחילו להתקרב יותר אל למערתכם" .ובעבור זה היו מוכרחים
הישוב ,ויעברו לפני שדה ויראו והנה לחזור ולשוב לאותה המערה ,ונשתהו שם
יהודים חורשים בשדה וזורעים תבואה ,עוד י"ב חודש .לאחר שנים ע~שר חודש
ויתמהו שיהם ויאמרו בכעס" :מה אלה נשאו ידיהם לשמים ויאמרו" :אב הרחמן!
אנשים משונעים עושים?! מניחין עסק הלא אף נם רשעים אין נשפטים בניהנם
התורה ,שהיא חיי עים ,ועוסקים בחיי יותר מן י"ב חודש ,אם כןדי לנו להיות
שעה!" ובשביל חרון אפם כל מקוםוננתנו נידונים כמשפט הרשעים" .תפלתם
עיניהם בכעם מיד נשרף .שז יצתה בת -נתקבלה .שוב יצתה בת קול ואמרה:
קול מן השמים ואמרה להם" :האם "צאו ממערתכם" .ויצאו שניהם מן
להחריב עולמי יצאתם?! חיזרו המערה ללכת לביתם.
פון הימעל דאם יוחרט" :דימום" .דאם היימט "פריי" .דשן פליהט זיך דער פוינעל שוועק
פריי .האט רבי שמעון געזאנט צו זיי
ן זוהן" :זעהסטו פיין סינד ,אויב שזוי ,שז זחנשר 8
פיעעלע ווערט אויך ניט גע'פשננען אהן ש נזרה פון הימעל ,ווערט דאך ש מענש געווים ניט
נעפשננען אהן ש נזרה פון הימעל .שלזא ,השרפען מיר פשרשטעהן שז מיר.זיינען ניט נעווען
נעפשננען אוסזינסם איבער דעםווים איך האב גערעדט עטליכע שלעמטעיוערטער אויהדי
רוימער ,נארגעווים איז דא אין דעם שנ'שנדערע נעווימע אויזשכע ,צוליעב וועלכע עם איזשזוי
ננזר נעווארען מן השמים".זיי החבען זיך בשרוהיגט אוןזיינען גע'נשננען ווייטער.
נעמוזט צוריס נעהן אין דער הייל.
ווען זיי האבען אננעהויבען קומען נעהענטער צום ישוב ,זיינען זיי פשרב*ינענחננען
ש פעלד ,החנען זיי געזעהן ווי אירען זיינען פערנומען מיט פעלר שרבייט .החבעןזיי זיך
פשרוואונדערט און הא'בען אויסנערופען" :וואם פשר ש משונעוע שטעקט אין די מענשען!
זיי פשרלאזעןדי תורה ,וואם ניט אייבינעם לעבען ,און ניבען זיך א 8מיט שן שרבייט וואם ניט
לעבען נאר אויף ש קורצע צייט!" דאם האטזיי שזוי שרייננעברשכטאין כעס ,שז אויףוויס
זיי האבען נעווירפען ש בייז אוינ איו די זשך בשלד פערברענט נעווארען .דשן האט זיך
נעהערט ש בת קול פון הימעל" :וואם טהוט זיך מיט אייך! צו זייט איהר חרויסנע-
קומען פון דער הייל חרוב משכען מיין וועלט? שוין זאלט איהר צוריענעהןאין אייער הייל!"
י שוועק צו וער זעלבער הייל ,אוןזיינען רשרטווייער אבנעזעסעןציועלף חדשים.
רשןזיינעןזי
נאך צוועלף חד2,ים היבען זיי בותפלל נעזוען מיט ש פשיעיונג ,זאלען איננשנצען בשפריימ
ווערען .זיי האבען גענומען טענה'ן ,שז שזוי ווי די שמראף פון רשעים אין גהינם איז ניט
ז ערנער ווי ריכטיגע רשעים .זייעד תפלה
לעננערווי צוועלף חה2ים ,פשויואם זאלעןזייזיי
מיט זייער טענה איז אין הימעל אנ'נענומען געווארען ,און ש בת קול האטזיי נעלאזט העדען
פון הימע 5מיט ריועצוויי ווערמעד "צאו ממערתכם" .דאם הייסט :איהר מעגטשוין פשר-
לאזעןדיהייל אוןשהיים נעהן.

נפלאות הזהר
(ד)
איך יצאו לחפשי מן המערה.
כאשד התקרבו פעם שנית אל הישוב ,חבילות של הדס .וישאלו אותו" :למה לך
עוד לא נתישבה דעהע של רבי אלעזר ,אותן שתי חבילות של הדסז" אטר להם:
ולא היה יכול לסברל התנהגות האנשים "להריח בהן לכבוד שבת" .אמרו לו:
מבית ישראל ,כיון שבזמן ארוך כזה "ומדוע עךטית מהם שתי חבילות
אמר ,ולאדי
י אםלהיות לך שיהיו חבילה אחת ?"
להם:
בעהמילוהו במערה ,לאידע דברכ
מ
ע
בתורה ,ולזאת כמ
"אחת
ששכח
ד
ג
נ
כ
זכור ואחת כננד שמור"6 .ז
ם
י
ש
נ
הצמרכותם הגשמיות של הא
ם
ל
ו
ע
ב
אמררבי שמעון לבנו" :ראה כמהחביבין
,
ז
ג
ו
ר
ב
ו
הזה ,ויבם עליהם בתמהון
וגרם מצות על ישראל! לכן הנח רונזך מהם".
בזה היזקות לאנשים .ובכל מקום שהיה ומאז והלאה נתישבה דעתו וירך לבו
רבי אלעזר מזיק במבטו היה רבי שמעון ולא הזיק יותר לאיש במבמו.
של
אביו מרפא .כאשר ראה רבי שמעון רבי פנחסבןיאיר חותנו רבישמעון
שאין זה תכלית טוב ,התחיל לדבר רכות שמע כי חותנו בא לביתו וילך אליו
על לב בנו לרכך את לבו ,והמליץ על לקבל אתפניו.
מלאאבל כאשר נופו של רבי
ישראל לאמר" :תדע בני! כידי לעולם שמעון היה
פצעים מן החול שהיה
אני ואתה שיתקיים בזכות שנינו" .ועוד מכמה את נויתו י"נ שנים במערה ,ועל
נזדמן לפניהם בערב שבת בין השמשות ידי זה נחלש כל גופו ,לזאת הלך לעיד
שראו איש זקן ר'ן לבירע ,ובידו שתי מבריא לרחוץ בחמי מבריא לחזק את
16
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זיי זיינען בשפריים געוושרען אינגשנצען פון דער הייל.
ניכדעם 11יזיי השבען פשר~יזט די הייל און זיינען געקומען אין י'טוב שריין ,השט זיך
דבי אלעזדניך שלץנים בשרוהינם .ער השםני
ך שלץ נים נעקענם צוזעהן ,וואו אירען נעבען
ק
ס
ו
ע
ן
ע
נ
י
י
ז
ם
י
נ
זיך שזוי אינגשנצען " 5מים די וועלם-זשכען און
אין דער תורה .און רבי
א5עזר'ם בייזער בליק פלעגמ מענשען עמשדען מהון .שבער דשיואו רבי אלעזר'ס אוינען
פלעגען ששדען מהון ,דשרם השם רבי שמעון בשלר געהיילם .און שז רבי שמעוןהי
ם געזעהן
שזזיין זוהן רבי אלעזי איז נשך שלץ נימ צופרידען מים 'דעם פיהרעכץ פון די סענשען,הים
דבישמעו ,צו איהםגעזיגם" :מיין קינד! ס'איז גענוג פשר דער וועלםזי
ל קענען עקזיממירען
ווען עם געפינען זיך שזעלכע צוויי סענשען 11י איך און דו" .דשןהים זיך געמשכם שז ערב
שבת פשרנשכםהיבעןזיי געזעהן 11י שן שלמער משן מרשנטצוויי בינטלעך שמעקעדיגע הדמים
און לויטם געשווינד צו זיך שהיים .הינעןזיי איהם נעפ'רעגם" :ווים םויגען אייךדיצוויי
בינמלעך הדמים?" הים ערזיי געענטפערם" :וים איז לכבוו שבת" .פרעגעןזיי איהם
יוידעד" :שבער צוווים 'דשרפט איהר צוויי בינם5עך? איהר האטוי
ך געקינמ כואכען
,
ו
א
דערפון איין בינמעלע .ענמפערם ער זיי" :איין בינמעל איז קעגען זכור
איינם קענען
שמוד" .דשןהים רבי שמעון נעזיגם צו זיין זוהן רבי אלעזר" :זעה מיין קינד ,ווי מייער
ביי אידען איז דער שבת ,שלזי ,זיי ניט ברוגז אויפ'ן אידישען טאלק" .פון דשמשלמם
איז רבי אלעזר בשרוהיגט'געווירען און זיינעאויגעןהיבען אויפגעהערם ששדען צו םהון.
רבי פנהםב
 ,קשיר ,דבי שמעון'ס שווער,היט געהערם שז זיין איידעם איזשוי ,שהיים
נעקומען ,איז ער גענשנגען איהם סקבל פניםזיין .רבי 9נחם בן יאירהימ אוים(עפונען שז
זיין איידעם איז שוועק קיין מבריה ,בידען זיך אין רעטהייסעז וושמערווים רופטזיךחמי
םבריה ,צו היילעןזיין קער9ער וושסהים שטשרק געלימען פון ועם זחכוד-ב"ד,ווים ערהימ
דרייצעהןייהר אין דערהיי 5נע5עכמ .רבי פנחסבןיאיר השטניידיבערערנשן2מירטרבי

ין
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נויתו ולהרט8-א .ויבא אליו שמה רבי
פנחם חותנו .וכאשר הלך רבי שמעון
לרחוץ בחמי טבריא הלך עמו חותנו
וימוך את גויתו בשמן זית לרפא את
פצעיו .ויהי כאשר ראה רבי פנחם את
פצעי התנו לא יכול להתאפק מבכי ,כי
נתמלא רחמנות עליו ,ויפלו דמעותעיניו
שגויתחתנו .וכאשר דמעותעיניםמלוהין
הן כמי מלח ,הרגיש רבי שמעון עקיצת
הדמעות במקום הפצעים ויכאב לו .שז
י
שאל רבי שמעון את חתנו" :למה חותנ
9א
תבכה ותכוה פצעיגוי מדמעותעיניך

ויענהו רבי פנחס" :בוכה אני ש צרתך
ומכאובך,ואוילי שראיתיך בכך!" ויאמר
אליו רבי שמעון" :לא כן חותני! כי אם
אשריך שראיתני בכך ,שאילמלא לא
ראיתני בכך לא מצאתבי תורה כל כך".
וזה היה דבר ידוע ,כי טרם שנפרד רבי
שמעון אל המערה ,כשהיהר'שמעון מקשה
קושיא בלימודם ,היה רבי פנחס מתרץ
לו שנים שץצר תירוצים .ואחר כך כאשר
שב מן המערה ,כשהיה רבי פנחס מקשה
קושיא בלימודם היה רבי שטעון מתרץ לו
קהטרים וארבעה תירוצים.

(ה)

הנפלאות שהראה רבי שמעון במבריא.
לאחר שנתרפאו רבי שמעון ובנו חנייה שלהם בעיר עם דברים נחוצים
במרחצאות של המי טבריא אמר רבי שהיה חמר להם ,שעלידי זה תשיגהעיר
אלעזר לאביו ,שעל פי יושר נכון הדבר פנים יפות .וישאלו לאנשי העיר אם נצרך
לעךטות לעיר טבריא איזה הנחה ותיקון להם איזו תיקון בעיר .ויאמרו שיש
למזכרת טובה .כמו שמצינו אצל יעקב באמצע העיר מגרש גדול ש"ם בו ספק
אבינו שנאמר ויבא יעקב שלםעיר שכם .טומאה של קברי מתים ,ולא נודע בבירור
ויחן את פני העיר .היינו שתיקן להם איה מקום הקברים.ויש טרחא גדולהוצער
שמעון'ם קערפער מיט בוימעל ,השט ער געזעהןווירי הויט פון רבי שכעון'ם
איז פול
י
ע
פ
ר
ע
ק
ן
ע
ר
ה
ע
ר
מ
ן
ו
פ
מיט שפחלמען .פון גרוים רחמנות אויףזיין איירעםהיבען זיך געג"מען
זיינע
אויגען און זיינען שרויפגעפשלען אויף רבי שמעון'ס לייב .רבי שמעון ה"ט רערפיהלטדי גע-
זשלצענע טרעהרען וועלכע ה"בען געשמערצט זיינע וואונהען ,פרעגם ער העם שווער" :וויס
וויינם איהר שזוי? אייערע טרעהרען בריהען רשך מיינע 'וואונדען" .ענטפערט רבי פנחס:
"11עה איז מיר ,וושס איך זעה ריך אין שזש לשגען" .ענטפערם רבי שמעון" :וואויל איז
דיר,ווי
ס רו היסם מיך געפונען אין חזש לשגע .ווען ,רוווילסט נים געמראפען מיין קערפער
ו
מ
ס
ל
ש
ו
ו
ר
י
מ
בששטשנר,
ן
ע
נ
ו
פ
ע
ג
ניט
אין שזש
חזוי פיעל תורה" .עס איז בשוואוסם שז
ביי
איידער רבי שגועון בן יוחאי איז אעועק אין רער הייל ,פלעגט רבי שמעון פרע'גען ש קשיא
ביי רבי פנחס בן יאיר ,און ער פלעגם איהם פחרענמפערען מים צוועלף תירוצים ,און נשכ-
דעם וושס רבי שמעון איז צוריקגעקומען ,פלעגט רבי פנחם בן יאיר פרעגען ש קשיאביי רבי
שמעון בן יוחאי ,און ער פלעגם איהם פשרענמפערען מים פיער און צוושנצינתירוצים.

()5

רי וואוטרערוויס רבי שמעון השטבשיויזען אין טבריא.
נשכרעםווי
ס רבי שמעון בן יוחאי מיטזיין זוהן רבי אלעזר זיינען געהיילם געוושרען
פוןרי בעדעראין טבריא ,השטרבי אלעזרגעזינט ,שז~ויט יושר רשרף מען עפעס איבערלשזען
ש טובה אין רער שט"רט טבריא .זיי זיינען גשויר 'נעוו"רען שז אין מיטען רער שמחרם
טבריא נעפינט זיך ש נרויסער פלשץ ,וואו כהנים מוזען זיך היטען ,שזזיי זשלעןדירט נים
דורכגעהן,ווייל ס'איז געווען בשוואוסמשז דאדםאיז שמאהלנעוועז שבית הקברות,און דשפ
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לכהנים שצריכים להקיף דרכם סביב
המנרש ,וזה דבר הצריך תיקון .אטר רבי

אלעזר לאביו ,כי פוב הדבר ,אם אך
אפשר לפהר אוחו המנרש עלידי איזו
פעולה .וישאל רבי שמעון אם נמצא א"פ
בעיר שיוכל להעיד שאין כל המנרש
בחזקת בית חקבדווג אלא שיש ספק רק
שאיזהממימווע אבלישבו מק
שםומזקוןתש"י
להם חזקת פהרה .ונמצא
אהד
שהתנא
ד
כ
ו
שידע להעיה איך שהוא ז
בן
זכאי קיצץ שם במקום אחד תורמסי
תדומה .פירוש הדבר ,שהיה משפיח
שם אותן הקפנית שנקראים תורמס
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לייבשן ננד השמש .ומזה ראיה שאין
כל חמנרש בחזקת בית הקברות ,אלא
שיש מקומות בו שהם בספק שנמצא שם
איזה קברים .וכאשר רבי שמעון הבין
סוד הדבר מדזע שפח בן זכאי דוקא
ישמעתידע כח
תורמסיןלייבש,כיוןשיב
הנמתר שיש במין קפנית הזה שנקרא
תורמס ,לזאתהבין שבן זכאי חפץ לפהר
איזה מקום שם ועשה כך לשםנסיון לברר
הדבר,כי הואהיה כהן .ולכך החליפרבי
שמעון לעךשות נם הוא על כל המנרש
אותו הנסיון והבירור שקךפה בןזכאי.

כח חנמתר שבקפנית תורמס ופירוש חדש בנמרא
פרם אחל לפרשענין התורמס ופעלתו שקרן לאחר נידולן :עבד איהו נמי
הנסתרתהנני מוכרח להביא כאן הטאמר הכי .היה מקצץ תורמסין ומשליכן שם
דנמרא שבת (לד ).ומה שקשה להבין ונעץפה נס וצף המת במקום שהוא שם
שם .וזה לשון הנמרא ,א"ל ההוא סבא וציינו למקם הקבר :ועל מה דאיתא
כאן קיצץ בן זכאי תורמסי תרומה .עביד בגמרא אי הוה קשי או אי הוה רפי לא
איהונמיהכי .כלהיכידזש.ה קשיפהריה .פירש"י כלום ,רק בתוספת פירשו שמוסכ
וכל היכי דהףוה רפי צייניה .פירש"י כאן על האדמה .ואפשר שרש"י לא נריס כך
קיצ*ן בן זכאי וערססי תרומה .שתלן אלא כדאיתא בבראשית רבה פרשה ע"פ,
איז געווען ש גרוים שפערוננ און ש מרהא פשר 'די כהנים .ה4מ רבי אלעזר נעזשנם צוזיין
פשטער ,שז עם זו54ם געווען ש נ5ייכע זשך ווען מען זש 5קענען מטהרזיין דעם פ5ש-ו .עם
השטזיך נעפונען שן שלסער משן  5411ה4ם ערותגעזיגם ,שז ער נעדענקם ,שז אויףאיין שרט
אין דעם פלשץ ה4ם דער תנא בן-זכאי געטריקענם תורמסין פון תרומה .תורמס איז ש סשרט
נרויסערע ביטערע ביענם ,וועלכע רופען זיך "פייגענבשהנען" .ר4ם איז ש בשווייז ,שז קיין
ריכטינער בית הקברות איז דער פלשץ קיינסיהל נים געווען ,נשר עס קשןזיין שן דורך ש צו-
ם בשלד פשרשטשנען
פש 5ה4ם טען דשרם בשנרשבען עטליכע מתים .רבי ש,מעון בן יוחאיהי
וו4ס רער תנא בן-זכאי השט אויפנעטהון מיט רעם טרוקענען דשרם די תורמסין ,ווייל רבי
שמעון השט אויך נעוהשוסם רעם סורווים פשר ש קרשפט פשרמ4נט רער סשרט ביענס וושם
דופט זיך תורמס.
()8
ם רופען זיך תורמם.
די פשרבירגענע קרשפם פוןדי ביענםווי
מען דשרף וויסען ,שז עם געפינען זיך נעוויקסען מיט ש5ער5יי בשהש5טענע קרעפטען.
נעמליך :פשרשירענע רפואות ,פשרש"דענע בשמים ,ס'שיז אפילו רץ ש גרשז וושס ק4ן מהיה
מח?םזיין ,ש גר4זיו4ם עפענט שש5יס .אויף דעםאיז דץ ש בשזוסדערע לעהרע ,וושם רופם
זיך "ב4ט4ני5יגיע" .עם נעפינט זיך אויך ש ס4רם בלומען ,וושסיוען ש אומריינע פרוי
וויל שנריהרעןזיי ,דשו בויגעןזיי זיך שוועק פון איהר השנם .דער ס4דט ביענסווי
ס דופט
ו
צ
זיד תורמס פשרטשגט שן אייגענששפמ ש בשהשלטענע סרשפט ,שז ווען סען לעגטזיי טרו-
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וזה לשונו ,מה עבד .נסב רנרמוסא והוה
מקצץ תרמוסא ושדי קצוצותיה ומקלק
בשוק .וכל אתרא דהוה קטילא (סליק)
ואינון מדדין ונפקין .וכל מקום שלא
היתה שם טומאה ,תרמוסא עומדת ,והוא
מציין איזה מקום טומאה ומקום טהרה,
ע"כ .ולא מובא שם כלל הענין של קשי
ורפי .אלא שם פירש"י דבר חדש על שדי
קצוצותיה .שהיה לוחש על החתיכות
תרמומא וקטילא סליק .ובמדרש קהלת
על הפסוק חופר גומץ בו יפול יש גירסא
אחרת .ובמדרש אסתר עה" 9גם ושתי
המלכה יש עוד גירסא אחרת .ובירושלמי
"9ם דשביעית עוד גירסא אחרת .וכל
אלו שנוי הנירסאות מביא את הקורא
במבוכה רבה ,וגם כל ענין הזה בערפל
חתולתו ,ולא נמצא מפורהם אחד שיורה
לנו כאן דרך ישר .ואם נרצה לחשוב כל
הקושיות נצרך להאריך הרבה .לכן לא
אעיר רק במשמעות קיצץ ש9ירש"י
שתלן ועקרן לאחרגידולן .ובמחילת כבודו
הגדול והקדוש ,בער אני ולא אבין איך
שייך שתילה בקטנית ,הלא שתילה שייך
רק באילנות .וגם מה שפירש"י שרבי
שמעון היה מקצץ תורמסין וכהטליכן שם
ונעץטה נס וצף המת וכו' .וזה פלא דא"כ
מה תוהענין של קשי ורפי ,וגם איזו
שייכות יש לתורמסין עם נס כזה.
ובחולין (טו ):איתא בגמרא כגון שקצץ
לו דלעת ,ו9ירש"י דקצץ מן המחובר
משמע ולא בתלוש .ואיתא שם בתוספת
שר"ת חולק ואומר דבתלושה איירי
ושייך נמי בתלושה לשון קציצה ,כמו
כאן קיצץ בן זכאי תורמסי תרומה .ואין

זה מובן דהלא רש"י 9ירש כאן ששתלן
ועקרן.
והנהכדי לצאת מן המבוכה הזאת עלה
על דעתי בס"ד לפרש 9ירוש חדש בגמרא
ולעשות הטעקשים למישור .ראשית אני
אומר שהפש קיצץ אין זה הפעל קצץ,
אלא שהם שני 9עלים שונים .קצץ בקל
או מקצין בכבד היינו קציצה וחתיכה
מדבר המחובר ,כמו קצץ לו דלעת ,או
אפשר כדעת ר"ת דשייך נמי בתלושה.
אבל קיצץ ביו"ד הוא מן שורש קיץ,
שמשמעותו לייבש פירות של קיץ,
והאנשים העוסקים בזה נקראים קייצין,
כדאיתא במקואות "9ם ,רבי יהודה אומר
אף של קייצין כיוצא בהן9 .ירוש הרעאב
השוטחים לחמה לייבש 9ירות של קיץ.
וכן במסכת כלים פרק כ"ו ,כל ביון
אצבעות מהורות חוץ כהטלקייצין9 ,ירוש
מלקטי 9ירות קיץ .ובעירובין (ענ).
הרועים והקייצין והבורגנין .וביותר נזכר
זה ה9על בתאנים ,כמו השוכר את הפועל
לקצות עמו ברשאנים ,וכן מצא קציצות
ב"ם (כ"א ,):אבל אין שום ספק דזה
הפש שייך גם בשאר 9ירות או תבואה
או קטנית שהם 9רי האדמה וצריכין
לייבשן בחמה בזמן הקיץ .והגם דבמסכת
חגיגה (יד ):איתא ,אחר קיצץ בנטיעות.
אבל אם נפרש הכונה שם שהיא ענין
חתיכה ו9ירוד ,ודאי שצ"ל קצץ כנפיעות
ולא קיצץ .וכן נזכר במהרש"א קצץ ולא
קיצוץ טמנם כיון שזהענין של סוד ,אם
נאמר שהגירסא אינה משובשת ,ודוקא
קיצץ ולא קצץ,יש
שהואלפרהטיבבמשוובתןיותר ש
פי סוד הכונה
גרם
בנטיעות

קענען אויף ש קבר פון ש מת ,ווערעןזיי בשלד זעהר ווייך און הויבען שן פוילען .שבער
ש~
מען לענמזיי מרוקענען אויף שריין שרמ,יוערעןזיי השרטשזויווי עם דשרף צוזיין.
נשך ש גרעמערער מודאיז פשדשן ,צו זשגען ש בשהשלטענעם "לתש" ,שזש שפרשך ,בשעת
מען לעגמ דעם תורמם מרוקענען אויף ש פלשץ, ,וושס איז פשהדעכטי'גמ 8ז דשרם אין  8קבר,
איז דשן דורך דעם "5תשא וושס ווערט געזשגט ,דשרף מען ניטיושרמען ש שטיקעלצייט צו
~עהן אויבזייזיינעןווייך נשושרען און הויבען שן 'פוילען ,נשר מען זעהמ
רורךדי פרוב
שלז
יעלבסמ פון דעם
בך
פון דעם "להש" ,שז אויב מען השמזיי געלעגמ אויף ש קבר ,קייקלעןזיי זי
9לשין אוועק אין שזיימ.
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היונקין שפע מן המקור דלעילא .כי ע"* אותו לייבשו בסקום הקבר לא יתייבש
פשעיו מנע השפע מהן ,וכאילו נרם בהן אלא ירך וירקב .זו סברא שהמוח של בר
ענין יבשות ,ואין להאריך בזה.
דעת סובל אותה ומתקבלת על הלב.
עתה אדבר מענין התורמס או תרמוס.
והנה מערטה יובן כל הענין .דההוא

במסכת כלאים פרק א' כהטנה נ' נמנה מבא סיפר לרשב"י ,כאן קיצץ בן זכאי
התורמס בין המינים של ירקות ולא עם תורמסי תרומה .כלומר כאן הוא שטח
אילנות .ו9ירש הרע"ב שם תורמס ,מין לייבש תורמסי תרומה .היינו שלאחר
קטנית ידוע מר טאד ששולקין אותו ז' הנסיון כדי להראות לשאר כהנים שזה
9עמים ואוכלין אותו בקנוח סעודה .המקום מהור הוא ,לכך קך2ה אותן אחר
והיינו כדאיתא במסכת ביצה (כה ):הנסיון תרומה על השאר .והנסיון הראה
ועוד איתא במסכת שבת (קכו ):ואת לדעת שבאם נתיבשו התורמסין ונעשו
התורמס היבש מפני שהוא מאכל לעזים .קשין כראוי ,זה מורה שאין שם קבר,
ופירשו שם מפרשי הש"ס דכשהוא לח שא*לו היה שם קבר היו נשארו ברפיונן
הוא טר מאד ואף לבהמה אינו ראוי ,אבל ברכותן והיו נתקלקלין ונרקבין .וכיון
כשנתיבש הגא מאכל לעזים .העולה מזה שרשב"י הבין זה הסוד ,עבד איזקו נמי
שהתורמס נצרך לייבשו ושז ראוי למאכל הכי ,ששמח שם תורמסין לייבשן בחמה.
בהמה ,ואם נרצה לעשותו למאכל טדם ובזה יובן מה שאומר בנמרא,
י היכי
נצרך לשלקו ז' פעמים .אבל כשהוא לח דהוה קשי מהריה .רצה לומר בכ
כל מקום
אינו ראוי לכלום.
שהתורממין 3תיבשו ונעשוקשין זהמימן
ועל 5י כל זה נבא לבאר הענין הנעל שהמקום טהור מקבר .וכל היכי דהוה
באופן המובן .ונקדים עודענין אחד .דזה רפי9 ,ירוש שהתורמסין הוה רפי ורכין
ידוע שכל הצמהים למיניהם יש לכל אהד שלא נתיבשו,צייניהלסימן שיש שם קבר.
כח הנסרטר ,או כח של רפואה או כח של דכל מבין יבין שבפירוש הזה *ושירצו כל
איזו סנולה .כמו למשל חמה איתא בנמרא הקושיות והכל עולה כהוגן.
שיש לה כח נסתר שאין התינוק מכיר וכל זהלפי 3ירמת הש"ם דילן .אבללפי
בדעתו לקרוא אבא עד שטועם טעם של גירמוע הירושלמי והמדרש רבה וישלח

חטה .וכל מה שהצמח משונה יותר ,יש

להשוב שכודאי לא להנם נברא ,ובודאי
יש בו כח נסתר שנצרך לעולם .וזה
התורמס שהוא משונה ביותר מכל שאר
מיני קטנית ,בודאי יש בו כח נסתר .ועוד
ענין אחד נצרך לדעת שכמה 5עמים שם
הדבר מן דומם צומח חי מדבר מורה על
כח הנסתר שבו .והשם תורמס או תרמוס
הוא צירוף ס"ר מו"ת .לכן מובן שכח
הנסתר שבו היינו שהוא כננד המיתה
ואינו סובל ריח המת .ולכך אם שוטחים

פרשה ע"ט ,דנרס מה עבד ,נסב תרמוסא
והוה מקצץ תרמוסא ושדי קצוצותיה
ומקלק בשוק ,וכל אתרא דהוה קטילא
(סליק) אינון מדדין וספקין( ,כך נירסת
רש"י) וכל מקום שלא היתה שם מומאה
תרמוסא עומדת .ופירש"י שם שהיה
לוחש על החתיכות תרמומיז .מכל זה
נראה לפרש שם בדרך אחר .והנה במדרש
איתא איזה חלוקי נרסאות בשתי התיבות
מדדין ומפקין יעו"ש .אבל ממה שאומר
דכל מקום שלא היתה שם טומאה

שזוי ווי רבי ע~מעון בן יוחאי האט נעהערמ דאס עדותז"נעןויע:ען דעם הנא בן-זכאי,
און שזויווי ערה"ט פשרשמשנען דעם סודוויס דער תנא בן-זכאיהימ גע)מאכט  8פרוב מיט
דעם תורמס,היט רבי ענמעון אויךדיס זעלבע נעטהון .ער האט געהייסען פשרשפרייטען
אויף יענעם 9לשץיעם תורמס צו טרוקענען .טהייל ז"גען ,טז רבי שנךעוןהיט נעמשכםדי
9רוב דורכ'ז "למש" ,און דשרט וואו ס'איו נעווען  8קברד"ט ז.ך דער תורמס שוועק געקיי-
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תרמומא עומדת ,מזה מוכח לברוס כנירמת
רש"י מדדין ומפקין .ורצה לומר דבמקום
שהירטה שם טומאה לא עמדה התרמומא
אלא שהיו מדדין ומפקין או ונפקין.
והיינו שלא עשה הנמיון בתרמומין לחין,
אלא דהוה מקצ'ן ושדי קצוצותיה9 .ירוש
שעשה הנסיון באופן זה ,שהיה מייבש
תרמומא והשליכן שמה .ותיבת קצוצותיה
היינו כדאיתא בבמרא מצא קציצות בצד
השדה ,שפירושו פירות יבשין .ובמקום
שהיה שם טומאה היו התירמם"ן מדדין

ונפקין מהמקום שנשלכו שמה ,ונשאר
המקום ריקם .ובמקום שלא היה שם
טרמאה עמדה התורממא במקום שנשלכה
שמה ונחה שם .ולהנמיון שבאופן זה
פירש"י שהיה לוחש על התורממא .להבין
שהלחש פעל בהן שהיו מדדין ומתרחקים
ממקום הקבר .ולא ש9על הלחש שהמת
יעלה ,דא"כ למה היה נצרך להשתמש
בתרמוסא ,הלא היה די בפעולת -הלחש
בלבד .כל זה כתבתי למביני ננדע שאין
תאות הבקירת מעורת עיניהם .וד"ל:

(ז)

המופת ש;ישה רבי שמעון בן יוהאי להעניש הכותי
זה המופת שעשהרבי שמעוןב"י לבחר כלאם ויג:בו מאיזה מקום ארון עםוות,
המגרשוגםמספק מומאת מת נת9רמם כבל ויקברו אותו במנרש ההוא שמיהרו רבי
העיר
בהבליל אשר ממביב ,וינהרו שמעון .למהרתו אמף אותו הכותי המון
אליו
ל
כ
מחלקות
ל
א
ר
ש
י
ו
ל
ו
ק
ל
ח
ו
כבוד אנשים על המנרש ההוא וידבר מרה על
בדול
בקודה
.
ה
ב
ר
ואחרי כן הראה רבי רבי שמעדן ,ועל חכמי ישראל המטיר
ד
ו
ע
שמעון
מופת אהר.כי שם היה נמצא בזיונות וחירוף תידוף .ויזעק בקול לאמר:
איש אחד מן הכותים שהיה שונא בדול "עם ישראל! ראו עתה איך אתם יכולים
לחכמי ישראל .והמופת של טהרת המברש להאמין להחכמים שלכם ,הלא על מברש
עורר בו קנאה ושנאה יתירה ,ויחפ 1.הזה נמצא כאן עוד קבר של מת!"
לבטל ולהכזיב אותו המופת .ומה עשה מיד נודע הדבר לרבי שמעון .וכאשר
זה הכותי ,הוא הלך בלילה עם עוזריו אך שמע רבי שמעון מה שנעשה מיהר
קעלסאין ש זיימ .דשן ה4מ מען פון ד4רמ שרויסגענומען דעם מת .א1ן 'ד 4וואו דער ת1רמס
איז געבליבען שמעהן און ה4מ זיך נימ געריהרס פוןירמ ,ה4מ מען געוואופמ שז ד4רס איז
קיין קבר נישסץ .און
ז4גען שז רבי שמעון
נימ געכוטכמ די 9רוב מימ'ן תורמס
י
י
י
ה
מ
דורך דעם "לחיט" ,נ4ר דורך רעם 411ם כען
בשמערקמ ,שז ד 4וואו דער תורמםאיזווייך
געוו4רען און ה4ס 4ננעהויבען פוילען ,ה4ס מען פשרשמשנען שז ד 4איז ש קבר און מען ה4ם
דעם מת פון ד4רמ שרויסגענומען ,א1ן דירמ וואו דער תורמם איז השרמ'געווירען ה4מ טען
געוואוסמ זיכער שז 'ד 4איז ריין פון ש קבר.

היס

היט

()7
דער מופת וו4ס רבי שטעוןהימ בש1ויזען קעגען ש כותי.
די קונץווים רבי שמעון'בן יוחאי ה4ס בשו1יזען צו רייניגען דעס 9לשי 1אין מבריא,
איז בשלד מפורסם געוו4רען אין גשנצען געגעני ,א1ן עסהימ שרויסגערופען ש גרויסען שמורם.
די שמ4ימ ה4מ איהם שמשדק בשרשנקמ דערפשר .ה4מ זיך געפונען ד4רמ ט משן פון די
כותיים ,וו4ס ה4מ זעהר שמשרקפיינמ געהשטדי אידישע חכמים ,ה4מ זיך איהם פשיגלוסט
משכען צו נישמדים וו4סרבי שמעון ה4מ דעם9ישץ סמהר געווען .איז נענשנגען דער כותי
מיט זיינע צוהעלפערס ביינשכט און ה4בען שרויסגע'גנב'עמ פון ערגעץ ש מת ,און ה4בען
איהם באגריבען אין דעם 9לשי1ווי
ס רכי עוסעון ה4ט מטהר גשוען .צומ4רגענס ה4ט רער
י נע9רעדינט
כותי צוזשמען גערופען פיעל טענשען אויף דעם זעלבען 9לשץ ,און ה4ם פשרזי
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ובא על מקום המגרש .וירא רבי שמעון
ברוח קדשו את כל אשר נעשה בלילה
עלידי אותו צורכרליהודי .ויקרא רבי
שמעון בקוללפני ההמון ויאמר" :גוזר
אני שזה המת שהונח כאן למטה יעלה שנתגלגל ונפל מת באותו הקבר אשר כרה
למעלה ,היושלך עם ארונו מן הקבר הזה ,לעצמו בלילה .ונועקיים בו "בור כרה
ואותו שהוא למעלה ,אשר קץטה המזומתה ויחפרהו ויפול בשחת יפע~ע.
הזאת ירד במקוש לממהא .וכך נעץשה

תיכף ומיד .ארון המת שנקבר שם בלילח
צף למעלה ונשלך מן
הקבר .וזה הכותי
ל
פ
נ
אחזתו חולי הנופל ו
ם
א
ע
ו
פ
ל
ע
הארץ
בזעקת חלל והתחיל
ל
ג
ל
ג
ת
ה
ל
ברעדה ,עד

(ח)

תולדות רבי אלעזר בן רבי שמעון
רבי אל
שלעזרבןרבי שמעון נחשב למחבר היתה זרה בעיני האנשים .וכפי הנראה
השנ
יא .הזהר הקדוש בין החברייא לא היה לו בילדוהו חשק נדול ללמוד
ש
קדי
א
ו
ה
ו
ה
נ
מ
נ
א
נ
ת
ל
ן
י
ב
של
ם
י
א
נ
ת
ה
.
ה
ר
ו
ת
אמנם
אביו לא דאג
מאומהישש
דור
אחר
ן
ב
ר
ו
ח
ת
י
ב
,
י
נ
ש
ה
ה
י
ה
ו
ב
ה
א
ו
י
ש
י
ל
ש
ה
אותו מאד,כי ידעוהבין ש לבנו
חבר
ה
ד
ו
ה
י
א
י
ש
נ
ה
שנקרא
בשם
לרבי
נשמה גדולה מטקום גבוה מאה וקשה
צ
ו
ו
ד
ל
י
ה
י
ה
ר
ז
ע
ל
א
ן
י
ו
צ
מ
לנשמהמ
י
מ
"רבי".מי
ל
ג
ר
ת
ה
ל
ה
ז
ל
ם
ל
ר
ע
ה
י
ב
ר
השקר,
בי
ש
י
א
ל
ם
ןשישםנ.שיגבהו כארזבלתי מצוי ורגיל כשאר ולכך זר מקץטהו .אבל לאט לאט יתרגל
נ
א
רחב .וכל רואיו עט במן גדולה ושכמו לסבול הכל ודעתו תהיה מיושבוצ וביוהר
הגדולה .מאכלו התפלאו על גביררע קנה שלימות רבי אלעזד בעת היותו י*ב
היה מרובה יותר מדי .שנה עם אביו יחד במערה ,ששם לא
הטוח ש
ללו עבד בתמידותבלי הפמק ,ולכך ידעו דברכי אם לעמול בתורה .וגםאליהו
לא יכ
ע
ו
ב
ש
ל
,
ה
ח
ו
נ
מ
ב
ל
כ
ו
ו
ת
ו
ג
ה
נ
ת
ה
הנביא היה רגיל לבוא אליהם וללמוד

יה

ששנר און שפיט אויף רבי שמעון בן יוחאי
לאון אויף שלע אירישע חכמים .ער ה4טאויס-
נעוריען פשר די פשרזשטעלטע" :שצינדז
י קענען
יויףזעהן ר4ם אי,רישע פ-לק ,ווי שזויזי
זיך פשרליזען אויף !ייע
א
 4ש קברפון ש נפת!א.
דריעםחדכמעירםה!ערט4,טאי!רץער רי,ען פלשץאיז נ4ךי
רבי שמעון השט
בשלר געקומען אויפ'ן זעלבען פלשץ .ערהים
נעזעהן ברוח הקו
ירעיןט:שז ור4פ איז ש שווינדעלווים דער כותיהיט צוגענרייט .דשן ה4ט רבי
שמעון אויסגעשר
"איךבין נו,ר שז רער מתזיל שרויסגעוושרפען ווערען פון דעם נייעם
קבר ,און רער
ס
ש
ו
ו
ה4ט
ם
ה
י
א
וץ
,
י
ע
ב
י
ר
ג
ש
ב
כדי מיך מבי
ד4רטיש צו זיין ,ז4לזיין פלשץ פשד-
נוכען".
בשלד
ז
י
א
.
ן
ה
ש
ש
ע
ג
ר
ע
ד
כת
איז פון
שזוי
שרויסגעוו4רמען נעווירען%4 ,ן
ט
י
ה
ג
נ
י
ל
צ
ו
ל
פ
ן
ע
נ
י
ר
ק
ע
נ
דץנ -4כותי
רי פשלעגע קרשנקהייס .עם ה4ס איהם יננעהויבען צו
וושרפען ,ביז ער איו שריינגעוושרפען געווירען אין דעם זעלבען 'נרוב ש סויטער ..כן יאברו.
באבד רשעים רנה.
()8
די בי4גרשפיע פון רבי אלעזר בן רבי שמעון.
רבי אלעזר בן רבי שמעון ,דער צווייטער מחבר פון זומר הקיהש ,ווערט גערעכענמ
צווישעןרי תנאים.עראיז גשווען ש חברצורבי יהורה הנשיא,וועלכ 4מען ה4ט נערופען "רבי*.
פון געב4רענהייט 4ן איז רבי אלעזר נעווען שן אויסערגעוועהנליבער מענש ,ש גרויסער נבור.
זטירייןנקהעעןל.רישקייט איז נעווען וואומרערבשר .ערהיט גערשרפט אימער זעהר פיעל עסעןאין
רער מוח ה4טביי איהםשזוי שטשרק געשרבייט שזזיין פיהרעכץ ה4מאויסנעיעהז
זעהר ווילד .עס ווייזט אוים שז אין דער יונענר ה4ט ער ניט געהשט קיין נרויס חווק צו
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עמהם סתרי תורה .ולאחר אותן י"נ שנה
יצא משם רבי אלעזר קדוש ומהור .אבן
מובה מלומשת ,מצהירה ומזהירה בזהר
רורה כזהר הרקיע .האמנם שכפי הנראה
לא סרה ממנו נם אחר כך
מבע
ול
9לדנכ
קכ
מכל ו
היימי חייו ,מכל מקום הכניע
מבעו בכל כחו שיוכל לסבול כל האנשים,
והנהינ ישיבה נדולה עם תלמידים הרבה.
נם זכות הנדולה של כבוד אב עמדה
לו לחתעלות ולזכות למדרנה היותר
נבוה,כימייוכל לשער דבר הנדול שעץטה
עם אביו לעמוד בנסיון הקשה ,כי הוא

היה רניל לאכול ולשועווע הרבה מאד מכל
טוב .וכאשר עמדה הצרה על אביו שהיה
מוכרח לברוח ולהתחבא במערה ט9ני
נזרת המלכות ,לאעזב אתאביו וברה עמו
אל המערה להיות עמו בצרה לשמ,ט
אותו .והיה מקיים מצות כבוד אב בכל
נפשו ומאדו ,אף שלא היה לו מה לאכול
במערה כי אם חרובין ותאנים ומים
לשתות ולהתכמות בחול כל נופו .והרי
זאת מסירת נפש ממש לקיים מצות כבוד
אב ,והיא שעמדה לו.

(מ)

טעשה פלא עם המורים בבית רבי שמעון אביו.
במדרש שיר השירים ,ש הפסוק ידיד חמורים לבית רבי שמעון בן יוחאי ללון
נלילי זהב ,מובא מע,טה פלא מילדותו של שם .כאשר ישבו שם הסוהרים בביתרבי
רבי אלעזר באר שמעון .מקץשה שבאו שמעון ראו שהנעררבי אלעזר יושב סמוך
סוחרי תבואה לקנות רנבואה בעיר צידון .אל התנור שאפתה בו אמו לחם .וכל ככר
וכאשר היה להם הרבה מעות היו יראים לחם שהוציאה אמו מן התנור היה הוא
ללון במקום זר באכסניא ,ויבאו עם חוטףהאוכל .אמו קץטתה הוצאה והוא עשה
לערנען תורה,יבערווי עס זעהט אויס השםזייןפיטש -רבי שמעון נאריוענינזיך נעשרשקען
דערפון,ווייל ער השטאיןזיין זוהן דערקענט ,שז ער פשרם4בט זעהר  8נרוימע נשפה.
י
ע
ד
עיקרהיט רבי שלעזר קונה שליטות נעווען אין וי דוייצעהןייהר ,וו4ב עראיז נעווען פיט
י ה-בען זיך דשרם פשרתמען נשר סיס תורה לערנען ,און
זיין פ-טער אין דער הייל ,וואוזי
אליהו הנביא פלענטזיי איבערנעבעןדי טיפע סודות פון דער חורה .בשךדי דרייצעהן יאהר
איז רבי אלעזר שרוימנעקופען  8תנא 8 ,קדוש וטהוא 8 ,געשליפענער ברילישנם .עפעס 8
י ער איז גשוען ,וושס השם נעדשרפט שזוי פיעל עסען
קלייניגקייט ,שזש יוננערגושנכהשיקיו
ז פשטער רבי אפמעון איז שרייגנעפשלעץ אין שן
און טרינקעןיהן ש שיעור ,און דשך וועןזיי
ה4ט
,
ל
י
י
ה
ר
ע
ד
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י
א
ך
י
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עת צרה ,וושם ער השט נעמוזט שפטלויפען או
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ע
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יוננער-
סשנטשיק שלעם חיועקנשושרפען און איז מיטגעלחפען מים'ן פשטער עד זשל איהם כמשמש
זיין און מקייםזיין ביבוד אב' .דשס הייסט ,פשוט מוסד נפש געוועןזיך צוליעבדי טצוה שן
ביבהר אב .ניטקיין קליינערנסיון איז ד4ס נעווען פשר שזש בחור'ל.

()9
די מעשה מיטדי אייזלען איןרבי שמעון'ס הויז.
אין מדרש שיר השירים ווערט געבחשכט שוש מעשה .שמ4הלזיינען געקוטעןקיין צידון
תבואה סוחרים קויפען תבואהביידי פארפערס פון יענעם גענענד שרום צידון .און שזויווי
י פורא געהשמ צו נעבטינעןאין  8נשסט הויז,
זיי השבען נעהשטבייזיךפיעל 'נעלד ,השבעןזי
ישרייננעדיטען סיטזייערעאייזלעןאיןהויזזהאורבי שגועון בןיוחאי השט נעוושהנט,
זיינעןזי
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זילען
השבעז
רבי
רי
זיי נעזעהן שז דער בחודע רבי אלעזר זיצטזיך נעבען אויוועןשואוזיין סוטער בטקםביזיט,
און יעדעס ברויט'על וושםדי געטער השט שרויטנעברשכט*ון אויווען ,השטדחוס בחור'ל בשלד

יירט
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הכנמה .וכן היה עד נמירא .ויתמהו
האנשים המוחרים מאד ויאמרו איש אל
רעהו בשפה זרה" :אוי לו לזה הנער!
אין זה כי אם נחש רע ישכון בבטנו,
ונער כזה יכול להביא רעבון לעולם!"
אמנם רבי אלעזרהבין לשונם ושתק .ומה
קץצה להם? כאשר הלכו המוחרים על
השוק למחור ,לקח רבי אלעזר את
חמוריהם ש כתפו והשה אותם על

השיה.

כאשר חזרו השחרים לביתרבי שמעון
לא טצאו את חמוריהם .התחילו לחפשם
כה דכה ,עד שראו שהחמורים עומדים על
העליה .ויתפלאו מאד עליבר הזה ,איך
יכלו החמורים לעלותעל המלם אלהעליה.
אמנם כאשר ראו שהנער בן רבי שמעון
עומד ומביפ שיהם בצחוק ש שפתיו,
הבינושאין זהכי אם מעשהידיד .ויחשבו
עצות איך להוריד החמורים מן השיה,
ולא ידעו לשות עצות בנפשם .שז באו
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לפני רבי שמעון ויספרו לד כל המאורע.
וישאל אותם רבי שמעץן" :אולי
הרעותם לדבר דבור רע על בני ,והוא
שמע את דבריכם?" ויענו ויאמרו:
"חלילה לבו! לא דברנו אליו מאומה .ורק
כאשר ראינו איך שחמף ואכל את ככרי
הלחם שהוציאה אמו מן התנור ,דיברנו
בינינו שזה דבר פלא" .ויאמררבי שמעון:
"אם כן ,הלא נכון הדבר .אבל דבר אחד
אשאלכם .מדוע הבטתם עליו בעין רעה
וצרה? האםהוא אכל משלכם,או האם ממוך
הוא על שלחנכם ? לא כן כמו שאהם
חושבים,עליכםלדעת,כימישנותןלוחיים
הוא נותןלומזונותיו הנצרכדתלו.וכן הוא
מכין מזון לכלבריותיו אשר ברא .אף על
8י כן לכוופייסו אוהו ,האמרואליו בשמי
שימחול לכם ויעלה ויוריד לכם את
החמורים".
וילכו המוחרים אל הנער,ויפייסואיתו
להם ,ואמרולו בשם
ויבקשו ממנו

שימחי

טרייננעבשפט און אויפנענעסען .רי בעמער ה4מ שרויסנעששרמ ד4ס נעבעקס פון אויווען
און ער ה4מ עם בשלד שריינגעששרטאין סויל שריין ,ביז וושנעם ער ה4מ שזוי שרייננעכשפם
ו4ם נשנצע נעבעקס .שזוי'ווי רי פרעמדע מוהרים ה4בען ר4ם צונעזעהן ,ז4נט אי*נער צום
צוויימען אויף  8פרעמדער שפרשך4" :ך און וועה! עפעם  8בייזער שלאננ מוזזיך נעפינען
ן נשך ברעננען  8הוננער אויף דער וועלמ!ע רבי אלעזר ה4ט
אין דעם בחור'ם בויך! ערקי
4בער יץ פפרשמשנעץ זייער נעעמפרעך .ער ה4מ זיך נ4ר ניט וו"סענדינ געמשכם ,נ4ר ווען
די מוחריםזיינעןזיך שרויסנענשננעןאין נשס'ווענען ססחר,איז נענשננעןרבי אלעזר אוןהיט
נענומעןרי אייזלען און ה4טזיי שרויפנעמר4נען אויפ'ן בוירעם.
י ה4בען
.
ן
ע
ל
ז
י
י
א
וועןד סוחריםזיינען צוריק נעקומען ,ה4בעןזיי נים נעפונעןזייערע
זי
ןישלע זיימען ,ביזזיי ה4בען רערזעהןריאייזלען אויפ'ן בוידעם .רבי אלעזר איז
נעזוכמ אי
י פשרשמשנען 8ז ד4ם
נעשטשנען רי גשנצע צייט און ה4מ נעלשכמ פוןזיי .ושן ה4בעןזי
איזזיין מלאכה" .בער וו4ם טהומ מען ,וואו שזוי נעמט מעןרי אייזלעןשריפפון בוידעמ?
קיעהרען די מוחרים עצווע ,און בלייבען ביים קלעהרען.יועןזיי ה4בען פשרשטשנאעיןהםשזייי
ה4בעןקייז עצה נימ ,זיינעןזיי נענשננען צו רבי שמעוןזיין פ4מער ,און ה4בען
דער-
צעהלטרי נעשיכטע.
שמשן" :פילייכם ה4מ איהר מיין בחור'ל עפעם שלעכמ בשהשנדעלמ?"
פרענטזיי רב
"חםיושלום! נ4רווען מיר ה4בען נעזעהן 411ם ה4מ 85סירטביים ברוימ בשקען
ענטפערעןזיי:
י געז4נמ" :נו
"4בען מיר צווישען זיך שזוי און שזוי נעשמועסמע .ה4מ רבי עיטעון צו זי
אויב איז שוין ריכמינ4 .בער ז4נט מיר ,פטרו41ס ה4מ איהר אויף איהם נעקוקמ פיט
שבייזשזואיויג און מיט  8שלעכטאוינ צו נעבען אוהם 8עיז הרע? ה4ט ער דען נעעסעןדים
אייעוינע4 ,דער צואיז ער דען אויףאייערע קעסט? ניטטזויווי איהרמיינט .מען רשרף
פשרשמעהן ,שזזיין בששעפער וושם ניכטאי"ם לעבען און נעזונד ,פשרזירנט ער איהם טים
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מן המעשה הזה נוכל להבין איך שהיה
לו נסיון גדול וקשה ,ובעת שאביו היה
מרכרח לבדוח ולהתחבא במערה .וכדי
שלא לעזוב אתאביו בעת צרה ,רקלקיים
מצות כבוד אב ,היה רבי אלעזר משליך
כל אכילועו וכל ועענוגיו שהרגילה
י
במקוםאוה
שמם
אמו ,וברח עם אביו למערה

אביו שיעלה ויוריד להם החמורים .וכן
עשה .עלה והוריד את החמורים על כתפו.
וגבורה השניה שהראה היתה יתרה על
הראשו:ה .כי כאשר העלה את החמורים
נשא אותם אחד אחד ,וכאשר הורידם
נשאם שנים שנים בפעם אחת .וכל גבורת
רבי אלעזר היתה כל כך גדולה רק טרם
שהתיגע בתורה ביניעה גדולה .אבל אחר לסמוך על מעךטה נסים במקום סכנת רעב,
כך כאשר לקחעליו עול תורה ,נחלש כחו ויתכלכל אח"כ בחרובין ותאנים י"נ שנה
עד שביום חם נם מליתו לא היח יכול ויתכמה בחול אשר במערה .מזה טכל
להבין שאףבימי נערותו צדקתו בערהבו.
לסבול עליו.

התנהגותו של רבי אלעזר בן רבי שמעון.
רבי אלעזר בן רבי שטעון נשא אשה למשוך אליו אוע הנער היתום הזה ולקחו
בת רבי יומי בן רבי שמעון בן לקוניא .תהת כנפיו .וכאשר לא היה לו חשק
ולא נודע כי אם מן בת אחת ובן אחד ללמוד תורה ולעזוב את דרכו הרע ,מה
שהניה אחריו ושמו רבי יומי ,שנשאר עשה רבי יהודה הנשיא ,קרא אותו אליו
יתום מאביובימי נערותו ,ולא הלך בדרך וממכו בתואר הכבוד של "דבי" והלבישו
מובים .כאשר נודע הדבר לרבי יהודה בבגדים של רבי ונתרצה ללמוד רערה.
הנשיא היה לו צער גדול מזה ,והשתדל וימסור זצחו רבי יהודה הנשיא לאיש
מזונות אויך .נ"ר מון רעסטווע'ען געהט און בעס איבער טיין בחור' ,5און ז4נס איהם פון
מיינעם ווענען ,ער ז 54אייך צוריק שריינברעננען רי אייז5ען".
רי סוחרים היבען שזוי געטהון .הי
ט רבי אלעזר רי אייז5ען צוריס שר4טגעכא14-נען,
ך גרעמער ווי רי ער,טסע .שרויפנעסר4נען ה4ס ער
4בער רי צוויימע נבורה איז נעוועןני
ן
ע
נ
רי אייז5ען איינצינווייז ,און שר4בגעטר"
ר
ע
י צו צוויי סיס איינס4ה .5רי גבורה
ה4מ
זי
ה4ס רבי א5עזר פשרכ!4נס ש5ץ נ4ך בעם4ר ער ה4ס זיך נענומען צו 5ערנען תורה4 .בער
דערנ4ר ווען ער איז שוין נעיוען שרייכנעמהון אין תורה 5ערנען ,איז ער שזוי שוושך נעווען,
שז עםאיז איהם אפי5ו שווער גע'ווען ,רעם משנמע 5צו סר4נען אויףזיךאין ש היימען ס4נ
פון ריזער נעשיכסע קען מען שוין ה4בען ש בשגריעף ,וו4ם פשר ש נרוימען נמיוןהים
שזש בחור' 5נעהשמ בייצושמעהן ,שוועק צו ווחרמען זיין 5עבענםנעוו4הנהייס און לזיט לויפען
מיסזיין פ4סער איהם משכה 2צוזיין אין ש 'וויססע היי ,5וואו נ4ריורך מעשה נמים ה4בען
זיי זיך קוים ר4רמ דערנעהרס פון ב4קסער מיס מיימ5ען טיס רויע וושסער נשנצעירייצעהן
י4הר .ניס בחנם ה4מ רבי א5עזר זוכה נעווען רערהויכס צו ווערען צו שזש גרוימע מררנה.
()10
ר4ס פיהרעכע פון רבי א5עזר בן רבי שמעון.

רבי א5עזר ב"ר שמעון ה4ס חתונה געהשס מיס ח ט4כטער פון רבייוסי ב4ד שטעח ח
לקוניא .ס'איז נ4ר בשוואוסס פון איין זוהן רבי אלעזר'ם מיס'ן נ4פען רבי יומי ,ווע5כער
איז נעבליבען ש יתום יונגערהייט ,און איז געגשנגען אין ש5עכסען ווענ ,נ4ר שזוי ווי רכי
יהודה הניטיא איו דערפון 'נעוויהר געוו4רען ,ה4ט ער פשרלענט ש כח אויף דעם ,ערזיל
איהם נעמען אונמערזיינע פ5יגע ,5און ער ה4ס רעם יתום איבערנעגעבען צו זיינם ש כה2פחה
רבי שמעון בן איסי בן 5קוניא ,ער ז 54סיס איהם תורה 5ערנען ,און רבי יהודה הנזאיא ה4ם
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ממשפחתו ,ושמו רבי שמעון בן אימי בן לעניו נדול.
לקוניא שילמוד עמו וערה ,ונעשה באמת כפי הנראה מהרבה מקומות בתלמוד
נדול הדור.
בבלי וירושלמי ,היה רבי אלעזר ב"ר
י
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מלבד גודל חריפתו בהלכה,
ורבי
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כאשר למדו
זה נקרא רבי אלעזר סתימתאה,
תורה ביחד בישיבת רבי שמעון בן היה נם ענק גדול בהגדה .וגם פיימן
גמליאלהיה דרכו לקרב ולכבדלרבי אלעזר מפואר .וכאשר נסתלק יצא עליו כרוז מן
ב"ר שמעון יותר ממה שהיה מקרב לבנו השמים זה הפשק "מו זאת עולה מן
רבי יהודה .וכאשררבי יהודה היה מקשה המדבר כתמרות עשן מקומרת מור
איזו קושיא ,הניח רבי שמעון אביו שרבי ולבונה מכל אבקת רוכלא ,יען כי היה
אלעזר יפרק ויפוצץ הקושיא בהרבה מושלם דמלא עם כל המעלות והחכמות,
תירוצים ,ויבטל את הקושיא בתכלית כמד כלי מלא עם כל מיני בשמים .ולכך
הבימול יותר טדי .וכאשר היה לרבי יש אומרים שהפיומים אשר במחזור על
יהודה צער מזה ,היה אביו אומרלו" :אל שם רבי אלעזר הקליר ,הלא הוא אותו
ירעבעיניך דבר הזה,בגי!כיעליך לדעת רבי אלעזר ב"ר שמעון .וזה לשון
שרבי אלעזר הוא ארי בן ארי ,אבל אתה התוספות במסכת חגיגה (יג) רבי אלעזר
ארי בן שועל" .ובזה הראה רבי שמעון היה תנא ירושלמי ,והדא היה רבי אלעזר
בן גמליאל גודל ענותנותו שדיטה עצמו בן רבי שמעון דקרי שיה מכל אבקת
רק לשועל .וכך תוא היה מפורסם תמיד רוכל .תנא ,קרא ,קרובץופייטן וכו'.
דעם בחור' 5פ"ראוים ממיכה גענעבען ,און דשרורך ה"מ ער חשק געקר"גען צו לערנען תורה
און איז משקע נעוו"רען ש נד 51הדור.

רבי יהודה הנשיא מים רבי א5עזר ב"ר שמעון זיינען ש שטיקעל ציים חברים נעווען,
י ה"בען ביידע גע5ערענם אין דער ישיבה פון דבי שמעון בן גם5יאל דער פ"טער פון
וועןזי
רבי יהודההניטיא .רבי שמעוןבן גמליאל פלעגמ מעהר מהרבזייןרבי אלעזר ב"ר שמעוןווי
זייןאייגענעםזוהןרבי יהודה ,אוןוועןרבי יהודה פלעגם פרעגען ש קשיא,ה"םזייןפ"מער דער-
5יזם ,שזרבי א5עזרז" 5איהםפשרוו"רפען מים זעהרפיע5תירוצים ,אוןה"םדי קשיא צו פיע5
טבט5געווען.שזרבי יהודהה"ט געהשם שמשרק עגמת נפש דערפון ,פ5עגם איהםזיין"5טעררבי
שמעון ז"גען" :טיין קינדז" 5דיך נים פשדדריסען ,דו דשרפסם ווימען שז ער איז ש לייב
און ש זוהן פון 5ייב" ,כער דו ביזם 5ייב און זוהן פון פוקם".
רים רבי ע~מעון
בן גמ5יא 5שרויסשגעוויזעןזיין נרויס ענישוות ,שז ערשהש5ם זיך שפיעל נידערידנ"
ער פון רבי שמעון
בן יוחא*.

5ויםווי עם ווייזמ אףס פון פיע 5ערמער אין ת5לווד בב5י און ירוש5מי איז רבי א5עזר
ב"ר שמעון אויסערזיין חריפותאין 5כורנות נעווען אויך ש בשריהמטערפייטן און ש גרויסער
דרשן .און ווען עראיז נפטרגעוו"רעןה"ם מען אויף איהם אויסגערופען דעם פסוק "מי זאת
עו5ה מן המדבר כתמרות עשן מקטורת מור ו5בונה מכ 5אבקת רוכ,"5וויי 5ער איז געווען שזוי
11י ש כ5י "נגעפי5ט מיט ש5ערליי בשמים .דשס הייסם מים ש5ער5יי טע5ות .און רשדורך
ווי5ען טיי5זינען שז די פיוטים אין מחזור פון רבי א5עזר הק5יר ז 54ד"םזיין דער זעלבער
רבי א5עזר ב"ר שבועון.
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(יא)

רבי אלעזר ב"ר שמעון ביזה לאיש מכרער ואה"כ פיימו
מעץצה שבא רבי אלעזר ב"ר שמעון אומן שברא אותי ,כמה מכוער כלי זה
ממנדל נדור מבית רבי ,שהיא הישיבה שבראת בעולמך !"
של רבי שמעון בן נמליאל ,והיה רוכב על רבי אלעזר הבין מיד שחמא בדבריו.
החמור ושמח שמחה נדולה ,והיתה דעתו ירד מן החמור ונשתמח לפניו ואמר לו:
נסה עליו ,מפני שלמד תורה הרבה .והיה "נעניתי לך ,מחוללי" .אבל זה האיש אמר
ממייל על שפת הנהר .ב 6אליהו הנביא לו" :איני מוחל לך עד שתלך לאותו
לקראתו בדמות אדם מכוער ביותר .ויק
רבם האומן ותאמר לו כך" .נצמער מאד רבי
ו
אליו אותו איש המכוער ,נתן לו של
אלעזר על דבר הזה ,והיה ממייל אחר
ואמר לו" :שלום עליך רבי!" אבל רבי
ד אותו איש המכוער בכל הדרך ,עד שהגיע
אלעזר לא החזיר לו שלום ,אלא הקפי
עליו ראמר לו" :ריקה! כמה מכוער אותו סמוך לעירו.
האיש ,שמא כל בני עירך מכוערים כאשר נודעלבניעירו שרבי אלעזריבא
כמותך !" אמר לו זה האיש" :זאת איני באותו היום ,יצאו בני העיר לקראתו.
יודע אם יש עוד ,אבל לך ואמור לאותו נתנו לו שלום ,ואמרו לו" :שלום עליך
()11
מענש
רבי אלעזר בשלייריגמ  8מיאום'ן
און איז איהם מפיים.
עם ה4מ שמ4הל פשמירמ שז רבי אלעזר ב"ר שמעון ה4מ נערימען אויף  8אייזעל ,ווען
ער איז שהיים נעגשננען פון רער ישיבה',וועלכע איז נעווען אין שט4ימ "סגרל נדור" .ער איז
יט
ן נעווען זעהר פרייליך און שמ4לץביי זיך ,ווייל ער ה4מ רטימ פיעל תורה נעלערענמ.
בשעת ער ה4מ שזוי ריימענריג שפשצירמ נעבען ט מייך ,איז איהם שקענען נעקומען אליהו
הנביא ,משריסמעלמ פשר  8מענש כ!ימ זעהר  8העסליך פנים און ה4מ איננשנצען אוימנעקוקמ
אויםערנעוועהנליך מיאום .רער מיאום'ער מענש איז צוגעגשננען צו רבי אלעזר און נימ איהם
 8בריימען שלום עליכם מימ ריזע ווערמער" :שלום עליך רבי!" רבי אלעזר ה4מ איהם
ניט צוריק נעגעבען שלום ,נ4ר ער ה4מ איהם נ4ך בשלייריגמ מימ ווערמער ,ז4נענרינ" :רו
פטררוממער קערל ,ז~וועק פון ב!יר ,וו4ם פשר  8מיאום'ער מענש ביזמו! פילייכמ זיינען שלע
ריינע שטירמליימע שזעלכע העסליכע מענשען ווי רו ביזט!?" ה4מ איהם רער מיאום'ער
מענש געענמפערמ" :ר4םוויים איך נימ4 ,בער וו4םבין איך שולרינ ,געה בעמער 4נבייזערען
זיך אויף דעם בששעפער ,און שריי אויף איהם ,זעה נ4ר ,וו4ס פשר  8מיאוסע כלי ה4סמו
בשששפען אויף ריין 11עלמ."1
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שרונ-
מער פון אייזעל ,איז געפשלען רעם משן צורי פים און ה4מ געבעמען ער ז4ל איהם מוחלזיי;.
4בער רער משן ה4מ זיך נעהשלמען פעסמ ,ז4נענריג שז ער וועמ איהם נימ מוחל זיין ,ביז ער
ז4ל געהן צום בשששפער און 4נבייזערען זיך אויף איהם ,פשרוו4ם ער ה4מ בשששמען שז8
מיאומע כלי אויףזיין וועלמ .איז רבי אלעזר שזוי נ4כגענשנגען צופום רעם מיאום'ן מענש
ביז נטהענמ צו זיין שמ4ימ.
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רי שמ4רמ-ליימ ה4בען
8
רבי
שנמ-
קענען גענשנגען מקבל פניםזיין אוןהיבען איהםנעזינמ" :שלום עליך רבי רבי ,מורי מורי!*
י נעפרענמ" :וועמען רופמ איהר רטםשזוי רבי רבי?" ה4בען
הטמ רער מיאום'ער מענשזי
רי שמטימ-ליימ איהם נעענטפערמ8 ,זזיי רופען רבי רבי 4מ רעם גרויסען משן וו4ס נעהם
ריר נ4ך .ז4גמווייער צוזיי דער מיאוס'ער מענש" :אויב ר4ס איז  8רבי ,איז גלייכער

נפלאות הזתר
רבי רבי ,מורי מורי!" אמר להם אורע
איש המכוער" :למי אתם קוראים רבי,
רב ?א אמרו לו" :הלא לזה שמפייל
י" .אמר להם" :אם זה רבי ,אל ירבו
ובא

כמותו ב"טראלא .כל בני העיר הת9לאו
עליו ,וישאלו אורע ,מ5ני מה הוא אומר
כך .והוא מי5ר להם כל אשר עלהביניהם.
אף ש 9י כן בקשו מאת אותו האיש

שימחוללו,כיון שנתחרפעלדבריובדברי
9יומים ,ומכל מקום אדםנדיל הוא ,והרי
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זה כשננה שיצאה מלפני השליפ .ויאמר
אליהם" :רק למענכם ובשבילכם אעשה
כן ,ואני מוחל לו .אטנם בתנאי שיקבל
עליו שלא יעשה עוד ככה לבזות כל איש,
יהיה מי שהוא ומה שההשא.
אחר כך נכנםרבי אלעזר לבית המדרש
ודרש" :לעולם יהא אדם רך כקנה ,ואל
יתא קשה כארז .ובשביל זה זכרטה קנה
לכתוב עמה מפר תורהתפילין ומזוזות".

(יב)
רבי אלעזר 5נע בזקן שנהנ לנער.
מעשה שהיה רבי אלעזר באר שמעון לעבור את הנהד .כאשרנודעלרביאיעזר
מפייל על שפת נהר נדול .והנה אליהו מה הם מבקשים ,אמר אל הזקן :שאם
הנביא בא לקראתו בדמותעני זקן שהלך לעבור את הנער תחפץ ,הושב את הנער
קרוע ובלוע בבנדים מלוכלכינ 3והיה עלזרועי בצד אחד ,ואתה הזקן תשב על
מנהנ בידו נער קמן מעומף בממרמומין ,זרועי השנית בצד השני ,ואני אשא
וע0ף לזה עוד שהיה מוכה שחין .והיה אתכם על זרוובותי ואעבור עמכם
ו הזקן:
נראה שמחפשים או ממתינים על מפינה את הנהר לעבר השני" .ויאמראיי
או למצא מקום שאינו עמוק שיוכלו "הלא כפי הנראה תלמיד חכם אתה,

עס זש5ןיךניטמעהרעןבייאירען שזעלכערביים11י עראיז".פרענען איהםרישט"רמ-לייפ
פשרוו"ס ערזינמ שזוי ,און וו"ס איז פירנעקומען .ה"מ ערזיי רערצעהלמ ווי שזוי רבי
אלעזר ה"מ איהם בשליירינמ .ה"בען רי שמאדם-ליימ נעבעמען ביי ,דעם מיאוס'ען מעבש,
ערז"ל פ"רמ מוחלזיין ,בעווייל רער רבי אלעזר איז איינער פוןרי גרויסע ליימ .ה"ם רער
מענש נעזאנמ" :איך מהו ר"סנ"ר אייך צוליעב און בין איהם טוחל ,אבער נאר בתנאי,
ערז"ל מעהר נימה"בען שזשנעוויהנהיימ צו בשלי"רינען ש מענש".
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נאכדעם איז רבי אלעזר שריין אין בית הנודרש און ה"מ אבנ
ש
ש
שמאלץ
ל ניםזיין שזוי השרמ און
פענש דשיף אימערזיין ווייךשזויווי  8פעדער ,אוןזי
ווי
ש שמעקען פון ש מענענבוים .און רשרורךה"מרי פערער זוכה געווען מעןז"ל שרייבען מימ
איהר ספר תורה תפילין און מזוזות.

()12

יויס

האמ נעפיהרמ ש איננעל.
רבי אלעזר מרעפמ ח זקן
שמאהלהימ רבי אלעזר בן רבי שמעון ק81שצירמ נעבען  8נרויסען מייך .איז ווירער
איהם אליהו הנביא שקענען געקומעןאין ש נעשמשלמ פון שן שלמען"בנעריסענעם ארימשן,וו"ם
האם נעפיהרטביים השנר ש איננעל,וו"סאיז אויך נעווען שמוציג .דער שלטימשקערהימ זיך
ל קענען
אויסנעוויזעןשזויוו ער זוכמ ש שיפעל"דער ששמ"ל"רמ וואוס'איזנימ מיעף ,ערז"
מיייך סימ דעם איננעל8 .ז רבי אלעזר איז פון רעם שלמיטשקען נעוויהר
שריבערנעהן דעם
נעווארען וואס ער רשרף ,ה"מ רבי אלעזר צו איהםגעזינמ" :זעץ שרויףד"ס איננעל אויף
טיין שסטעל פון איין זייט .און רו שלמימשהער זעץ זיך שרויף אויףסיין שקמעל פון רער
צוויימערזיימ ,וועלאיךאייךביידע שריבערמראנען איבער'ן מייךא .זאנט 1דער זקן צו איהם:
"איהרזיימויך ע9עס פון תלמורי חכמים ,האם א"הר רען כח אונז שריבער צו מר"געז?*

יי
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ומאין לך כח לשאת את שנינו על
זרועותיך9א ויענהו רגי אלעזר" :אל
תדאנ אודותי אתה הזקן ,עוד ישלי כח
לקחת את שניכם בכפי ולהשליך אתכם
מעבר לנהר ,הרחק מן הנהרא .וישאלהו
עודהזקן" :הלאאעזה לומד וצרה ,והתורה
נקראת תושיה ,מפני שמתשת כחו של
אדם ,וא"כ איפוא תוכל לעץשות דבר
ו רבי אלעזר" :הלא
כזה  "9ויאמראי
ההורה נקראת נם כן רפואה ,ככהעב
רפאוז וזהי לטריך ונוה ואם כן א
י
למדחי הרבה רירה ישהיא מרפא לעפק
נחזהזלידי אוממה
הזקן נתפתה לדברע ,ויקח רבי אלעזר
אתעעיהםעל זרתמתע ו"טא אותם מעבר
לנהר .אחוי כן ישאל רבי אלעזר להזקה
מה מעיטהה ואנה הוא מנהנ לנער הזה.

יקזהו הזקן ,ושהואעני ואבען ,ומוצפרנס

מן מלומדזה, ,שהוא מלמד הורה עם ילד
ישראל ,תם נער הזה הוא תלמידו ,ומנהנ
אותו אל ביתהוריו אחרהלימוד .ויאמר
אליו רבי אלעזר" :אם אך מלמד נאמן
אתה ,ואינך עושה מלאכת השם ברמיה,
אין לך להרטרעם על עניותך .כי לבעבור
זה עפאתה מלמד תורהלילדי ישראל ,אני
אהיה מליץ יושר עבורך בעולם העליון,
שתנצל מדינה של ניהנם ,כי אני איני
מניח שמלמד נאמןיענש בגיהנם".ויעגהו
הזקן" :הן לפי דבריך אני מבין שארטה
חשוב מאד בעולם העליון כמו מלאך
אלקים" .ובתוך כך נעלם הזקן עם הנער
ואיננו .שז הבין רבי אלעזר שאין זה כי
אם אליהו הנביא שבא לנסותו .וישמח
רבי אלעזר על שעמד כנסיוע ולא נכשל
כמו בפעם אחררנ

ה4ט איהם רבי א5עזר געענטפערט" :ז4רנמ אייך נימ פשר מיר ,איהר ש5טימשקער ,איך
ה4ב אפי5ו כח 4נצונעמען אייך מימ דעם איננעלעאין מיינע ביידע הענו ,און אייך שריבער-
וושרפעןאויה רער שנדערערזייטטייך ,נחך ש שטיק'וייימער וואו רערטייך)' .פיענמ איהם
ווידער רערזקן" :איהר 5ערענט ר4ךנעווים תורה ,און תורה ווערמ ו4ך 4ננערופען "תושיהא
רי
וויי 5שוושכמ 4ב דעם מענים ,היינמ ווי שזוי ק4נמ איהר אייך אונמערנעמען שזש זשך*9
זי
ענטפערמ איהם רבי א5עזר :יבעררי תורה ווערמ ר4ך אויך 4ננערופען "רפואה" ,ה4נ איך
גע5ערענמ פיע 5תורה ,ווע5כע איז ש רפואה צו מיין קערפער און זי נימ מיר פיע 5כח אוו
קרשפמ".

רבי א5עזר ה4מזייביירע נענוסען אויףרי שקמ5ען און ה4טזיי שריבערגעמר4נען איבער'ן
טייך .נשכהער ה4מ רבי א5עזר געפרענמ רעפ זקן ,וו4םזיין פשך איז ,אוןיואו פיהרט ער
רעם איננע .5ה4ט רער זקן נעענמפערמ ,שז עראיז שן 4רימער מ5מר ,וו4ם 5ערענט פימ דעם
איננע 5תורה ,און ער פיהרט דעם איננע 5שהיים .ז4נמ צו איהם רבי א5עזר" :אויב איהר
זיימ נ4ר ש עהר5יכער פ5מר רחרפמ איהרזיך נ4ר נימ בחק45נען אויף אייער 4רימקיימ,ווייל
פשר ועם וו4ם איהר 5ערענמ תורה מימ קינרער ,ווע 5איך פשר אייךזיין ש מ5יץ יושראייף
יענעריוע5מ ,אוהר ז54מ ניצ 5ווערען מןיינה ש 5ניהנם .און איך דער45ז נימ מען ז 54שן
עהר5יכען מלמר בששמר4פען אויף יענער ווע5מ מימ ניהנם" .ענמפערמ איהם רער זקן:
"5וימווי איך הער פוןאייך שזע5כעריירווייזמ אוים ,שז איהרזיימ חשוב אויף יענער וועלם
שזוי ווי ש מ5אךפון הימע ."5און שזוי ז4נענריג איז רער זקן פימ'ן איננע 5פשר,שוהשונרען
נעוו4דעז ,און רבי א5עזר ה4מ שוין מעהרזיי נימ נעזעהן .רשן ה4מ רבי א5עזר פשריפטשנען
הנביא ,ה4מ ער זיך נעמדעהט וו4ם ער איז ביי דעם נמיון נים
שזי4ם איז נעווען
5יהשי
א
ן שנדערט מ4ה.5
שרורכגעפש5ען שזוייוי
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ייי,.
/
%
ממשלתרומי הכריחה לרבי אלעזר להיות ראש תופסי גנבים.
מעשה שפגע רבי אלעזר ב"ר שמעון והוא מתנמנם ,תשאל
אם חוא בן
בשופר של מלך שהיה ממונה לחפש חורה ,הרי יכול להיות שלמד דערה
ננבים ולתופמם .יטאל אותו רבי אלעזר :בלילה ,לפיכך תקפרע שנה .ואםאין הוא
"איך ארטה יכול למצוא הננבים שהם בן תורה ,תחקור אולי הוא בעל מלאכה
ערומים בדעת לעשות במחשך מעשיהם .או שעל שעושה מלאכרע בלילה ,לפיכך
ואפשר שאתה עושה פעות לרנפום הוא מתנמנם ביום .ואם הוא לא זה ולא
צדיקים דלהניח הר,טעים" .אטר לו זה ,סימן שהוא ננב בלילה .ורעעפום אורע
השומר" :ומה אני יכול לעשות .הלא למאסוא'.
ר
ז
ע
ל
א
ו
ע
מ
ש
נ
ת
י
ב
ב
המוחכמת_ המלך
גזרת המלך היא ,ואני מוכרח לקיים דברי רבי
ו
ת
צ
ע
ם
ה
י
נ
י
פקודהן כפי טבינתי" .אטר לו רבי והופבה בע
אמרו
אלעזר" :בוא ואלמדך איך לקץטוון .ארטה שםקריינא דאיגרתאאיהוליהוי פרוונקא.
וזכנם בעת סעודת צהרים לחנות שליין ,הוא נתן עצה פובה ,ועליו לקיים עצח~.
וכאשר תראה לאיש שתופס הכום בידו ויצאה גזרת המלכות שרבי אלקףר מוכרח

שיי

()13
רי רויסישע רענירוננ ה4מ נענוימ רבי אלעזר'ן ערזי
ל ווערען
דער עלמסמער פון דער נעהיים-פ4ליציי.
רבי אלעזר ב"ר שסעוןהים זיךשמיהל צוזשמעננעמריפען מימ איינעם פון רי נעהיים-
פ4ליציי 0411 ,פלעגם כ98ען גנבים,
איהם רבי אלעזר געפרעגט" :ז4ג מיר ,ווי שזוי
נעפינסמו אויסרי ננבים ,פילייכמ כשפסמוני
ר עהרליכע גוענשען אוןרי רשעיםליזמו שרום-
נעהן פריי?" הימ איהם 'דער בעשממער נעענמפערמ" :וושסקי
ן איך מיר העלפען ,איך
מוז
אויספיהרען דעם בשפעהל פון וער רענירוננ" .הימ רבי אלעזר צו איהם נעזינמ:
הער זיך צוווי
ס איך וועל ריך לערנען ,געה שרורךמימינ שמונדע אין ריוויין שענקען ,און
קוק דיך גומ צוווי רי מענשען זיצען און מרינקען וויין ,שז דויועסמ זעהן איינער השלט צו
ריגלי
ז וויין מימ רער השנמ און ררימעלט ,זילסמו ריך ניכפרעגען אויף רעם מ8ן אויב ער
איז  8בן תורה,קי
ן דשךזיין שז ער שמעהמ אויף נשגץ פריה תורה לערנען ,דשדורך איז ער
שלעפעררינ .און אויב ער איז נימקיין בן תורה ז4לסמו אויסנעפונען ,אפשר איז ער  8נאכמ
שרגיימער ,אוןאייב ער איז ביי'דע נימ ,קינסטז רעכענען 8ז ער איז ננב ,און מענסמ איהם
שריינזעצען אין תפיסה".
רבי אלעזר'ס עצהאיז דעם בעשגזטען זעהר נומ נעפעלען ,אוןשזוי נ4ךזיינען רבי אלעזר'ם
רייר נעהערמנעווירען פשר רעם קעניגאין רוים .נאכהעראיזינגעסוטען  8בשפעהל פון רוים,
ל שלייןזיין דער שליח .ו4ס הייסט שז רער
8ז רערוויס קען איבערלייענען 'דעם בריעףזי
רבי אלעזר וו4ס קעז נעבען שזש קלוגע עצה,זי
ל שליין ווערען דער ושליח פוןיער רעגירוננ
אויסצורשמען רי גנבים .און ער הימ איהם איבערגענעבען רעם נרעסמען רשנג פון דער
בעחיים49-ליציי ,אדן רבי אלעזרהיט משקע נעבווזט 4ננע6ען רעם שטט און איז ריכמינ
נענשננען מימ דער שרבייט .די זטךהיטיבער פארדרימען רי חכמים,יויילזייהיבען ניט
נעוואוסמ שז רבי אלעזר איז נעווען נענויט רערצו ,השט רבי יהושע בן קרחה געשיטט צו רבי
י סיינוננ
אלעזר ריזע וווערטער" :דו חהמץ בן יין!ריס הייספ ,עסינ דער ווהן פון חייא(י
איז ,רשעבן צדיק)ביזיוילשנ 2נ4ךייעסטו איבערגעבען מענשען מון אירישען פ4לס צויער
הרינה "9ווייל רשם4לסט איז ,לויט דעם כהש8מ פון רוים 8 ,ננב געווען  8חייב טיתה.
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לקבל
משרה הזאת ,להיות שרומוישל נזרת המלכות היא עליו .וישלח אליו
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ם
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ללמדם
קרחה
:
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לאמר
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רבי יהחשע
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מתי אתה מומר עם ישראל
רבי
"
9
ה
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ר
ב
ד
ב
ביכולת למאן
שלח לו" :קוצים אני מכלה
והוכרח לקבל
נזרת המלבוו 4ונעשם מן הכרם" .שלחלורבייהושעבן קרחה:
שר ומושל ש הששרים תופמי הננבים" .יבא בש הכרם ויבלה את קוציוא .אבל
אבל דבר הזה עורר שנאה וכעם בלבבות רבי אלעזר ידע והבין כי אין ביכולרע,
הכמי ישראל שלא ידעו ולא האמינו כי ויש מכנה בדבר לעבור ש נזרת המלכוה.
(יד)
מפני מה קבל רבי אלעזר על עצמו ימורים.
בעת ההיא שרבי אלעזר היה מוכרח ואמרוהו במאמר שלחייבי מיתח שנחרץ
עוד לעמוד באותה המשרה שהומלה משפטם להמיתם בתליה באותו הלילה
מאת המלכות ,פנע בו פעם אחת
י זה נתלה נם
באשמורתדהעבםקר .ושיד
יש
שי
א
י אחד שהיה כובםבנדים ,וכאשר היה הכובםיח
שארחייבי מיתה.
לו איזה בעם ותרעומת שיב
י אלעזר ויהי בלילה כאשר שככה חמת רגי
קרא אחריו זה הכובם ברחוב לפני אלעזר~ לא נח ולא שקט עבור זה שפקד
אנשים, :ראו שהולך באן חומץבןיי
ןו" לתפום את הכובם .וכאשר אך האיר
הא*
חבקר
ל
א
ם
ו
ק
מ
ץ
ר
המאמר להוציאו
אמר רבי אלעזר" :מדחציף כולי
ר
ז
ע
ל
א
לחפשי או לפדותו בממון .אבל איחר
שמע מינה רשע הוא" .פקדרבי
לשוטר שיתפום לאותו הכובם .תפמוהו המועד ,כי טצא אותו תלוי על התלויח

שיי

שיי

רבי א5עזר איהם צוריק נעשיקמ שזש ענמפע
קרחהר:וויד"עאריךצופשנרע5שעיקנטד:די"דיעורערנערנויפומן אידידשועןניר-
מען" .ה4מ צו איהם
יהושע בן

דיך ז54םמ
רבי
ריינינען דעם נ4רטען ,ז 54קהמען דער בע 5הבית פון נ4רטען און ז 54ש5יין פשר5ענדען די
דערנער פוןזיין נ4רמעןן" 4בער רבי א5עזר ה4ט נים נעקענט און ה4מ נימ נעמ4רמ 4הן ש
ריכמינע אורזשכע צוריקוושרפען דעם הויכען קענינ5יכען רשנג ,וו4ם איז פון רוים צונעשיגמ
נעוו4רען ,און ער ה4מ געמוזמ וושרמען אויף ש נינסמינע ציימ (וען ער וועםזיך קענען5 ,וימ
דעם נעזעץ פון רוים ,שרויסדדעהען פון דעם שממ.

()14
פשרוו4ם ה4מ רבי א5עזר אויף זיך נענוסען יסורים 9

אין יענער ציימ ווען רבי א5עזר ה4מ נ4ך נעמוזמ 4בהש5מען די רענירוננם שממ ,איז
שמ4ה 5רבי א5עזר נעגשנגען אין גשס ,ה4מ איהם בשגעגענמ ש .וועשער ,יו4ם ה4מ נעהשמ
אויף רבי א5עזר'ן ש פשרדר4ס ,און ער ה4מ נ4כנעהשריגען אויף רבי א5עור'ן" :חומץ בן
"ז!" ד4ס הייםמ ,דו ביזמ עסיג דער זוהן פון וויין .ה4מ ד4ם רבי א5עזר'ן שמשרק פשר-
דר4סען און ער ה4מ געז4נמ" .אויב דער כהשואיז שזש נרויסער עזות פנים ,איז ד4ם ש בשווייז
שז ער איז געוויס ש ריסע"' .דשן ה4מ רבי א5עזר נעגעבען ש בשפעה 5מען ז 54ועם וועשער
כשפען אין תפיסה .רבי א5עור'ס שמרענגער בשמעה 5איז בש5ד אויסגעפיהרמ נעוו4רען און
דער וועשער איז שריינגעכשפתם 'נעוו4רען אין דער תפיסה ,וואו עם זיצען רי צום מוימ פשר-
משפט'ע .און גרשדע צומ4הנענס גשנץ פריה איז נעווען די ציימ אויסצופיהרען מוימ שמד4ף
אויףדי וו4ס זיינען נעזעסען נעפש'ננען אין יענער תפיסה דורך הענגען ,און צווישעןזיי איז
שוין אויך פשררעכענמ נעוו4רען דער וועשער.
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מוצ אז קרא רבי אלעזר ש סמו את עשהמבחןשבשרו .וכאשרהיהבעל בשר
ה5סוק "שומר 5יו ולשונו שומר מצרות עם בפן נדול והרבה שומן ,שזאת היה
נפשו" .וכאשר נצפער מאד על זה עמד לוךל ולכהטא כבד ,ורצה להרטרוקן מזה,
רבי אלעזר אצל התלויה ויבך .אז באו צוה לרופאים שלקחוהו והכניסוהו בבית
שמה אנשים ויאמרו אל רבי אלעזר:
שלןאהבאנויירשיש ,שהכותלים נקיים כראוי
ה
"רבנו! מדוע תבכה שיד ,הלא הוא הי ואי
שמבחוץיכול להתפרץ 5תאם
חייב מיתה כי הוא ובנו בעלו נערה דרך כתלים כאלה .שם השקוהו סם של
מאורסה ביום הכפורים" .הניח רבי תרדמה ,ונתחו את במנו והוציאו ממנו
אלעזר אתידיו על בפנו ואמר" :שישו סלים מלאים שומן .אחרי כן תפרו את
ב
ונדיאימתעי ,שישו! ומה ספקות שלכם כך ,בפנו .צוה רבי אלעזר להעסיד סלי
ל
ע
שלכם
אחת
כמה
ה
מ
כ
ו
!
4
נ
נ
השומן
השמש בחדשי תמוז ואב ,ולא
מוגפח אני בכם שאין רמה ותולעה נסרח ולא נתקלקל ,ורמה לא הירטה בו.
שולמת בכם" .אמנם לא נח לבו ולא אז קרא רבי אלעזר על עצמו זה ה5סוק
נתישבה דעתועליו.
"אף בשרי ישכן לבפח".
אחר כל אלה לא שקמה רוחו של רב*
ויען כי חפץ רבי אלעזר לבחון ולדעת
אשרבודאי לאישלפו בבשרו רמהורעלעה ,אלעזר על דבר הכובם שהומרע וסבל

לי

שז רבי אלעזדהיט זיך 3יינשכמ פוןזיין כעם 4כנעקיהלם ,איז ער צומשדנענם נעל"פען
אין נעפעננעניס צו ב58דייען דעם וועשעד,יבעדליידעד השט עדשוין נעטדיפען דעם וועשעד
אויף די תליה  8טויטען .רבי אלעזדהיט דעדפון נדוים קדענקונג בשקומען,הים עד זיך
18ועקנעשטעלט אונטער דעד תליה און היט נעוויינט .זיינען מענשען צונענשננען צו דבי
אלעזר'ן און היבען איהם נעזינט" :דבי! איהר 'דשדפט ניט היבען קיין קרענקוננ דעדפון,
ווייל דער וועשער מיט זיינם  8זוהן היבען אום יום כפור עובד נעווען אויף שן עבירה פון
זנות ,און לויט דעם דין זיינעןזיי מיי ווי וועדט טויט שטד4ף" .דשןהי
ט זיך רבי אלעזד
שביסעל בשגרוהיגם .ערהיט שרויפנעלענטזיין ה8נט אויפ'ן בויך אוןהי
טנעזינם" :פדעהט
זיךמיינע נעדעדעם ,איךבין זיכער שזני
ךמיין שמאדבען וועטקיין ווערמעל ניםהיבעןקיין

שליטה שדיינצוכשפען זיך אין טיינע נעדעדעם .ווייל אויב דעד ,וו4ם איז דורך מיד אומנע-
ברשכטנעווידען לויטגויין צווייפעל ,איז 'וועדט נעווען דעם טויט,איז ד4ךדי וושם איךהיב
צונעשטימט מען ז4לזיי אומברעננען ,נעווים ווערט נשווען דעם טויט".
ן
י
רכי אלעזדהיט"בערנעווילט באגות ווימען אויף זיכעד ,צזאיןזי לייב וועט קיינם4הל
קיין ניוועדם ניט קענען זיך שדיינכשפען,
עד נעליזט משכען איבעד זיך ש פדוב .שזוי

היט

ווי ער איז נעוועזען ש זעלמענער העלד מיט  8זעהד 'נדויסען בויך,ווים אין איהם ה4ט זיך
געפונען צופיעל פעטץ ,און ער השט שוין מיי ווי נעוו4לט בשפדייען זיך פון רעם איבערפלוס
פון פעמץ ,היבען דיקטוידים אויףזיין פאדלשננ איהם שדיינגענומען אין  8שטוב וו4ם די
ורענט זיינען פון משדמעלשטיין ,ווייל שזעלכע ווענט קענען נעהשלמען ווערען זעהד דיין ,און
אויך קיין קשלטע לופט קען ניט פלוצליננ פון דרויסען שדורכנעהן .דירט היט מען איהם

איינגענעבען של"פגעטרשנק ,מעןהיט איהם אויפגעשנימען דעם בויך און טעןהיט פוןדירט

שרוימנענומען נשנצע קויבעדלעך מיט פעטיו ,און סעןהיט איהם דעם בויך צוריק פשדנייננ
דבי אלעזדהיט 'נעשטעלטדי קויבעדלעך פעמץ אויף דער זוהן אין די הייסע חדשים תפוו און
אב ,און דיך ה4ם זיך קיין ווערעמעל אין דעם פעמע ניט שריינגעכשפט' .דשן היט דבי
אלעזר אויף זיך3עזינט דיזען פסוק "אף בשרי ישכון לבטח" ,ד4ש הייסט ,עד איז זיכעד שז
זיין לייב וועט קיינמאהל ניט ליידען פון קיין ניוועדם.
נשך דעם שלעם איז דבי אלעזד פידט ניט נעווען איננשנצען בשרוהינט ,און ער ה4ט

נפלאות חזחר
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ממומר כליוועיה 6ן לא היה חייכ מיתה,
רהוא נרם לו להיות נמפה כלא מש6ם.
ולכך קכל רכי אלעזר על עצמו למכול
 .יבירור לעצמו
יסורים שיכפרו שיי
ימורים של צרעת ושחין .ככל לילה
פרצה צרעת נוראה עם שחין על כל גופו,
וככקר פרחה הצרעת ממנו ,כדי שיוכל
לכת לכית המדרש ללכעד תורה עם
התלמודים שלו .וככל לילה היו מקפליס
תחתיו כמשככו ששים לכדים רכים,
ובבקר כשלקחו מתחתיו הלכדים לייבש,
זכו מהם ששים ספלים דם ומוגלא שיצאו
מן הצרעתוהשחין .וככליום ככקר עשתה
לו אשתו ששים מיני מאכל מן תאנים
מטוגנים ,ואכל אותם ונרטקזק כחו ללכונ
לבית המדרש ללמוד המרה כרכים .אכל
כאשר ראתה אשתו שזאת מחלה ממושכה

לא נתנה אורע ללכת לבית המדרש ,כדי
שלא ידחקוהו התלמידים .והיה רניל
לקררא ככל לילה אל הימורים שיכואו
עליו ,בזה הלשון" :אחיי ורעיי! כואו
עלי" .וככקר כאשר קם ממפתו אמר
להם" :ערטה לכו ממני מפני כיטול
תורהע .והלכו ממנו.

כל זמן שלא הכינה אשתו מה פיכן
של הימורים הללו ,וחשכה כי הם מן
השמים שתקה וסבלה עמו הצרות .אך

פעם אחד שמעה אשתו שהוא קורא למ-
כתחלת הלילה שיבואצ עליו ,והתפלאה
על דכריו .בתחלה סכרה אולי כהטגה
הןא שמדכר כלי דערע אמנם כאשר
שמרה הדכר ושמעה כך ככל ערכ ובקר,
או הבינה שהקריאה הזאת אל היסורים
היא כהטמשת .ולפיכך כעסה אשתועליו

י שזוי רי מעשה איז נעשעהן ,איז ד4ך פ4רט ר4ס וו4ס
נעלימען פון נעוויסענמביסע ,ווייליו
ה4ט
דער וועשער ה4ט איהם בשליירינט נשוען רי אורזשכע ,רורך וועלכען ער
נענעבען 6
ף
י
ו
א
ך
י
ז
ן
י
י
ל
בשפעהל דער זועשער ז4ל געפשננען ווערען ,און רשרורך ה4ט רבי אלעזרש
נע-
נוסען  8שטר4ף פון שטשרקע יסודים .רי יסורים זיינען בששטשנען אין דעם ,טז שלע נעכט
ז4ל אויףזיין לייב שרויסקומען  8צרעת ,און אין רער פריה ז 54ר4ס צרעת פשרשוואונדען
ל קענען געהן אין בית המרהט לערנען תורה מיט זיינע תלמירים .אויף
ווערען ,כרי ערזי
ביינשכט פלענט טען אונטערלעגען זעכצינווייכע קווילטס ,און צום4רנענסאין רערפריה פלענם
כען רי קווילטס שוועקנעמען ,און עסהימ פון זיי שרויסנערונען זעכצינ בעקענם בלוט מים
אייטער פון 'דעם צרעת .שלעטינאין רער פריה ה4םזיין פרוי גערשרפט מפכען פשר איהם
זעכצינ מינים מאכ5ים נעפרעגעלט אין פשנען ,ער פלעגטזיי אויפעסען אוןהיט צוריק בש-
קומען זיינע קרעפטען צו נעהן אין בית המדרש לערנען תורה4 .בער אויף ביינשכט איידער
יסורים" :קוסט ,נוטע ברודער!8
ערהיט זיך נעלעגט שליפען ,פלענט ערזינען צו זיינע
י ז4נען" :יעצט נעהט שוועק פון
ווען עראיז אויפגעשטשנען אין .רער פריה פלענט ער צוזי
מיר,ווייל איך .רשרף נעהן לערנען*.
זיין פרוי ,שזוי לשננוויזי ה4ם נערעכענט8 ,ז ר4ס צרעתאיז ע6עס 8ן 4נשיקעניש פון
היסע ,5היט זי נעהשט ~רויס מיטלייר מיט איהם און ה4ט שלץ איבערטר4נען .זי פלענם
אויף איהם רחמנותהיבען און ה4ט איהם נעבעטען אין רער פריה ער ז4ל ניט נעהן 5ערנען
אין בית המירש',ווייל אין ענגששפט וועט מען זיין 5ייב צוהוועמהשען .מ8כט זיך 4בער
שמ4הל ,שז די פווי ה"מ דעההערט ווי ער רופט וועמען צו זיך איידער ער נעהט של4פען
ביינשכט .היטזי שוין 4ננעהויבען נוט שכטוננ צו טהון ,און ה4ם ד4ס זעלבע נעהערם שלע
נעכט ,טז ער רהפטיועכוען צו זיך ,און אין דער פריה הייסט ער שוועקגעהן ,רשן ה4טזישוין
פשרשטטנען  18איזניטטיין 4נשי~נישפון היסול ,נ4ר 8זרייסורים רופם ער4ן נומע
ברירער ,און ערש5יין רופםזיי צוזיך אויף 58ע נעכט,ריס ה4ם שויןרי פרוי ניט נעקענם
שריבערטר4נען .זי איז אויף איהםאין מעס נעוו4רען אוןהיט צו איהם נעזינם" :שצינד
זעה איך שו דו אלבסם ה4סט אויהזיך נעברשכטדי יסורים ,און רו ה4סם אויסנעברענגם

ניך

ריס

נפלאות הזהר
וצעקה" :אם כן! שאתה בעצמך קורא
אל היסורים ברצונך ,ואין זה מן השמים,
זאת איני רוצה לסבול ,כלית ממון אבי
במאכלים הרבים ,ובהפמד רקבון הבנדים
פתיות כזאת! שא
וכרים וכסה~רע הנשמע
ומה עיטרטה ,מרדה בבעלה ולקחה עמה
נם בתם הקטנה והלכה לבית אביה .רבי
אלעזר נשאר לבדו בבירג באין עוזר
וועמך.
באותו עת ערה מקרה שאניה חחת
גדולה ,מלאה אנשים מוחרים עשירים,
צפה בים התיכון .נעשה רוח סערה
ותרומםנליו ,עדכי חשבו שהאניה תשבר
או תמבע בים .ויבכו כלם ויתפללו ,ולא
קמה סערה לדממה .וכאשר היו בין
המוחרים הדבה יהגדים שידעו והכירו
אתרבי אלעזר ב"ר שמעון לצדיק וקדוש,
התפללו וצעקו שתעמוד להם זכות של
רבי אלקףר נ"ר שמעון וינצלו בזכותו ,נם
נדרו ממון הרבה עבורו .והיה כאשר אך
התפללו ככה והזכירו זכותו של רבי
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אלעזר ,סיד נחלש הנדהצול והסערה
קמה לדממה .אזידעווהבינו כלםשניצלו
בזכותו .וכאשר הניעה האניה לנמל,
שלחו סוחרים העץשירים ששים ספנים עם
ששים כיסים מלאים ממון הדבה לשם
מתנה שימסרו הממון ליד רבי אלעזר
ב"ר שמעון .ויעןכי ראו הספנים שדבי
אלעזר הוא איש חלוש ,והוא לבדו בבירע
נתמלאו רחמים עליו ,והסכימו כלם שכל
זמן שהאניה תעמוד בנמל פרם תשוב
לדרכה מעבר לים ,יבאו אליו בכל יום
לשכחטו .רבי אלעזר הורה להם איך
לעץשווע לו בכל יום הששיםמיני מאכלים
מטתנים ,שהיו נצרכים לו לאכול בעבור
בריאת נופו .וכך עברה איזה עונ
אשת רבי אלעזר יסרו אותה כליותיה,
ולא שקפה רוחה ש אשר עזבה את בעלה
החלש שהוא צדיק נדול לשבת בלבדו
באין עוזר ותומך .ותאמר אל בתה" :לכי
והודעי מה שלום אביך" .כאשר באה
הבת לבית אביה שמר לה דבי אלעזר:

מיין פ"טערם פשומענען א1יף ריינע מאכלים א1ן אויףרי בעט נעציינ '411ם ווערען פשדפוילט,
איך קען שוין מעהד שזש ביטער לעבען נים פשרטר4גען" .זי איז בר1גז 'נעוו4רען און איז פון
איהם שוועק צ 1איהרפיטער .ש יונגע ט4כטערהיבעןזיי נעהחם ,ה4טזי ר4ם מיידעל אויך
סיטנענומען ,אוז דבי אלעזר איז נעבליבען שליין.
אין רי זעלבע צייט ה4ם זיך נעכשכם ,שז ח שיף ה4ם אופ'ן ים דורך ש שט1רם ווינמ
שעהשלטען ביים ז1נקען .א1ן שז1י 11י צ1וישען די רייזענדע היבען זיך געפ1נען פיעל אידען,
רי~לע ס1חריםיו4ם ה4בען געקענם רבי אלעזר ב"ר שמע1ן פשד ש קר1ש וטהור ,ה4בען זיי
תפלה געטהון און ה4בען נעבעמען ,זיי ז"לען .גערעטעם י1ערען צ1ליעב 'רעם זכ1ת פון דעם
נרויסען צדיק רבי אלעזר בן רבי שמעון .און שזוי ו1י נ4רזיי ה"בען נעדענקם דעם ניפען
פ1ן רבי אלעזר ,ה4ם רער שט1רם ו1ינט מיט איינמ4הל פל1צליננ אויפ,נעהערמ ,און די שיף
מים שלע מענשען זיינען גערעטעם גע1ו4רען11 .עןזיי זיינען געקומען אויף דעד יבשה ,זיינען
י ה4ם
זעכצינ כהשטר4זען פון דער שיף געק1מען צו רבי אלעזראיןזיין הויז ,און יעדערפוןזי
סיטנעבדשכם פשר רבי אלעזר ש בייטעל נ!ים געלר 41%ם רייזענדע היבען איהם געשיקם,
און שזוי 1ויזיי ה4בען געזעהן רבי אלעזר'ם ש11שכקיים ,א1ן שז ער איז איינזשם ,ה4בען די
נואטר4זען בששטימט ,חז ש?1י 1וי די שיף דשרף  41שטעהן עטליכעו1יכען ,ז4לען איבער דעד
נשנצער צייט די מחטר4זען קומען שלע ט4ג צו רבי אלעזר אין הויז ,ז4לען איהם בשד.נען.
זיי ה4בען אויך נעמשכם פשר איהם רי זעכצינ מינים גואכלים ,שלע ט4נ נעפרעגעלגו אויף
פחהנען,שזויווי ער ה4ט נעדשרפט ה4בען צו דערהחלסען זיינע קרעפטען ,און שזוי זיך

יי

נעפיהרט עטליכע י41כען.

היט

י ה4ט שלעכט נעכחקון .ו1י שזוי די מעשה
רבי אלעזר'ם פרוי ה4טזיךמייו~ב געווען שזז
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"לכי ואמרי לאסך ,כי עוישר שלי נדול עד שאמררבי אלקףרלימורים שלושילכו
מעהמר אביה .עד הנה עזרני יוצרי ,ממנו עדי אובד .לאפ לאפ חזרו אליו
ובודאי אליפשני נם להלאהא .הלכה הבת כחו וגבורהי ,והרטקיל לנהל הישיבה שלו
והודיעה לאמה הנפלאות שראתה אצל כמקדם .ומלכות רומי ,כאשר שמוגה
אביה .נתפיימה אשתו וחזרה אל בשה ,שרבי אלעזר נחלה ,הפקידה איש אחדעל
ומבלה עמו הצרות .כך עברה איזו עת מקומו ,ורבי אלעזר נשתחרר לנמרי מזה.
נמו)
ל
י
צ
ה
לבני אחוהע
רבי שמעון בן יוחאי

מסאמר ,והראם שהכל קצוב מראש השנה
רבי שמעון בן יוחאי ראה בחלומו ליל מתכוון להרע להם בשביל מה ,לא יכלו
ראש השנה שבשנה הזאתיהיו נתבעים להועאפק ונכנמו אצלו ושאלו לו" :מה
כני אחותו שש מאות דינרים לממזטלה .נשתנה שנה הזאת מכל השנים שאתה
וכיון שאמרו חז"ל "זכה לרעבו של יעקב ,מכבידעלינו עול גדול של צדקה "9ויענה
לא זכה לשבער של ע2,ד" לפיכך שלח רבי להםרבי שמעון" :קושיות אל תשאלו,כי
שמעון אליהם בכה2ך השנה הרבה גבאי בודאי צריכים אתם ליתן בשנה הזאת
במדה
_ הרבה צדקה יותר מבשנים אחרות ,אבל
צדקה מן מומדות שונים שיה1ואחרוח
מרובה יותר מכפי הרנלם בשנים
דבר אחד אבקש מכם ,שתבתבו חשבון
וכאשר היה נראה בעיניהם שדודם מכל ממון הצדקה שאתם נותגים .ובמוף
געזינט צו איהר ט"כטער" :נעה טהיים און זעה וו4ם ריין מיטער משכט".
איז שרייננעקונמען
רבי אלעזר צו איהר נעזאנמ" :נעה
ריין מוטער8 ,ז כ4טש
מיךפשרליזט4 ,בער רער אויבערשטערהים מיך ניט פשרליזט.איןסייןהויז נעפינט
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נ4כ-
דעםהיט זיך די פרוי איבערנעבעטען און איז צוריק נעקומען צו רבי אלעזר .זיהיט שוין
שלופשרטרינען מיט נרוים רחפגות אויף איהר משן,ביזרבי אלעזר ה4טרי ימורים איננשנצען
שוועקגעשיקמ .ער איזפ"לקים געזונדנעווירען ,איז צוריק 'געגשננען אין בית המדרש לערנען
תורה מיט זיינע מיעלע תלסידים .שזוי ווי ער איז אימערגעוויהנט נעווען .און רי רענירוננ
ה4ט שוין איהם מעהר ניט גענויט ינצונעסען רעם פריהעורינען שמט.

היט

היט

זינ

שזרי טיכטער

()16

רבי שמעון בן יוחאיהיט מצילגעווען זיינע שוועסמערן-קינרער
פון נעפעננעניש ,און בשווייזט שז שלע הוצאותפון ש נשנץ י4הר
ווערט ננזר אום ראש וישנה4 - ,דער צרקהירער ' 4ש4רען.
רבי שמעון בן יוחאי ה4ט שסיהל נעזעהן אין חלום ראש השנה ביינשכט ,שז מען וועם
איינמ4הנען אין רעםייהר ביי זיינע עץועםמערן-קינדער זעקם הונדערט נולדען .ה4ט רבי
שמעון געשיקט צוזיי ש נשנץייהר שלע ט4הל שנדערע צדהותזילען ביישטייערען ,מעהרווי
אין שנ'שנדערייהר .ווייל אויב ש מענש איז זוכה ניט ער צו  8הוננערינען יעקב ,אויב ניט,
ניט ער צו ש זשטען עשו .עם ה4טבייזיי אוימנעזעהןנלייך רער פעטעררבי שמעוןנויטזיי
י זיך שוין ניט נעקענט איינהשלטען און
דערצו ,און ער וויל אוימברעננען געלר .היבעןזי
ה4בען נעפרענט ביים פעמעד רבי שמעון" :וו4ם איז עפעם ד4ם י4הר שנדערשווי שלע
י4הר ,וו4ס וער סעטער עיט אונז צו נעבען שווי פיעל צדהה9א רבי ישמעון ענטפערםזיי:
"פרענם ניטקיין שאלות ,איהר דשרפם נעבען צדקה נענוגיבער אקהר ז4לט אויפשרייבען
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השנה תראולי החשבון ,ואז תראוכי כן
היה צריך להיות ולא לחנם העממתי
עליכם עול של צדקה יתרה".

בני אחותו היה להם מסחר של משי
ובנדי כהטי .קרה מקרה בפוף השנה
שעבר דרך עירם שר צבא המושל מעצמו
עם מהנה אנשי צבא שלו .והוא העמים
מם נדול על אנשי העיר לפרנם המחנה
שלו בכל הצמרכותם .ואז הלך איזה
שונא של בני אחווע והלשין עליהם לפנ"
אותו השר ,איך שהם עשירים נדולים מן
ממחר המשי ויכול לרנברע מהם הרבה.
ובשביל זה נשלח אליהם פקיד אחד מן
השר שיתבע מהם סחורות משי בעד ש'ט
מאותדינרים ,או שיתנו מעותמזימן במך
שש מאות דינרים .מובן הדבר שמרבו
מליתן כל כך ברצון מוב ונאמרו בסאסר.
ותבאנה נשי הנאמרים אל דודם רבי
שמעון בבכי וזעקה שירחם עליהם ויעזור
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להם להציל את בעליהן .ויאמר רבי
שמעון אליהן" :ראשית חפץאני שתביאו
אלי את הפנקם מן חשבון הצדקה שנתתן
במשך אותה השנה" .ועשה רבי שמעון
השבון וירא שחסר עוד ששה דינרים
לחשבון של שש מאות דינרים .ויאמר
להן רבי שמעון" :לכו והביאו אלי ששה
דינרים ,ואשתדל להוציא את בעליכן
לחפשי" .הנשים הבימו עליו בתמהון
וישאלו את דודן" :איך יתכן זאת,

שהפקיד תבע סהן שש מאות דינרים,
ואיך יהיה באפשרות לתקן הדבר עם
ששה דינרים?" ויאמר להן רבי שמעון :
"לכו והביאו ,ושאלות אל תשאלוו"
רבי שמעון לקח ששה דינרים וישלח
לקרוא אליו אורע הפקיד ויאמר לו" :למה
לך לתבוע כל כך ממון ,הכל בשביל שר
הצבא שלך ,הלא יש לו די והורטך כמף
וזהב מה שנזל וחמם מן האנשים ,ואתה

אויף ח רעכענונג שלע צרקות וו4ם איהר נימ ,וועמ איהר זעהן אום ענדעי"הר ,שז איהר ה4מ
נימ בחנם געגעבען ר4ם י4הר חזוי פיעל צרקה".
רי שוועםמערן-קינרער ה4בען נעהחמ ח השנרעל ,פון זיירענע שמ4פען מחורה .אום
ענרע י4הר ה4מ זיך געסשכמ ,שז מ'איז רורכגעגשנגען ר4רמ אן אטעמחן מימ פיעל זעלנער
רעוו4לוצי4נערען קענען רי רעגירוננ ,אוןזיי ה"בען געפ4רערמ פון רער שמ4רמ מען ז4לזיי
אויסהחלמען מימ זייער בחרערפניש .דערווייל ה4מ טען 4נרערצעהלמ פשר רעם אטעמאן,
מ_און שז ער ז4לבייזיי פ4רערען זיירען שמ4ף 4יער
י,
יל
לע
שזדי ליימע ה4בען ש זיידען-החנד
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פיעל נעלר,יויילזיי זיינען רייכע
ז4ל געהן זעהן ,צו מ'איז אמת וו4ם מען ה4מ איהם אויףזיי 4ננעז4נמ ,און אויב י ,4ז4ל ער
י פ4רערען זעקם הונרערמ נולרען מזומן געלי4 ,רערזיירען שמאף פשרשזוי פיעל נעלר.
בייזי
עס פחרשמעהמ זיך שזזיי ה4בען רי פ4יעיוננ נימ 'נעוו4למ ערפולען מימ נומען .ה4מ רער
בעחממער גענוסען נעפשנגען זייערע מענער .רי פרויען זיינען נעקומען צו לויפען צום
פעמער רבי שמעון מימ שנעוויין ער ז4לזיי העלפען .ה4מ רבי שמעון געהיימעןזיי ז4לען
געהן ברעננען רעם רעכענוננ פון רי צדקות' ,וו4ם זיי היבען איבער'ן י4הר צומיילמ .רבי
שמעון ה"מ איבערגערעכענט ,ה4ט ער געזעהן שז עם בשמרעפמ זעקם הונרערמ וויינינער זעקס
גולרען .ה4מ רבי שמעון צוזיי געז"גמ" :נעהמ און ברענגמ סיר חהער זעקם גולדען ,וועל
איךשוין שלעם נומ משכען" .זיי קוקען איהם 4ן מימ פשרוואונרערוננ און ה"בען צום פעמער
שזוי נעז4גט" :ווי שזוי קען ר4ס זיין ,שז מען פ4רערמ פון אונז זעקם הונדערמ גולרען,
ווילממו עם מחכען פשר זעקם נולרען?א רבי שמעון ה4מזיי נעענמפערמ" :פרעגמ נימקיין
שאלות,נ"ר נעהמ און ברענגמ שזויווי איך היים אייך".
רבי שמעון ה4ט גענומען רי זעקם נולרען און ה4מ 4פגעזוכמ רעם זעלבען בעחממען.
זאגטרבי שמעון צו איהם" :וו4ם ראדפממו איינמ4הנען חלץ נ4ר פחר דעם אמעמאן ,ער האט
ואך גענונ אגנערויבטע געלד ,אבער דו ,וו4ס ה4ממו דערפון ,נעם בעמערביי מירדי זעקס
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מהיהיה לך מן השש מאותדינרים הלא
לא כלומנ אם כן מוטב לך לקחת מהם
ששה דינרים עבורך ,והוציא לחפשי אותן
האנשים שאמרת במאמר .רעכל להיווע
בטוח שהשר צבא שכח מזה ולא ישאלך
על דבר השש מאות דינרים ,ואף אם
ישאלך ,תוכל לאמר שהיית אצלם וראית
שעניים הם" .דברי רבי שמעון נכנמו
באזני הפקיד .נתן לו רבי שמעון ששה

למבול צרה הזאת לשבת בטאסר" .ויאמר
אליהם רבי שמעון" :אבל ,אילו הייו~י
מגלה לכם זה הסוד שכך נקצב וננזר
עליכם הפמד והסרון כזה מראש השנה,
הלא שז אף אם הודעתי לכם שיש תקנה
ליתן כל כך לצדקה ,מכל מקום לא הייתם
נותנים הצדקה לשמה ,היינו לשם מצות
צדקה ,אלא שהיתה כוונתכם בשביל
הנאתכם ,להפדית ולהנצל מן שוד והפסד
של ידי עשו .ואין כך קיום מצוה מן
המובחר .אמנם כאשר לא ידעתם מנזרה

דינרים והוציאם מיד
אחרי כז שאלו הנאסרים לדודם רבי
שמעון" :הלא אם ידעת שכך ננזר מן הננזרת ,ולאהייתםידאים מצרה של שוד
השמים לחמורלנו כשנה הזאת שש מאות והפסד ,לפיכך הצדקה שנתתם היתה
דינרים ,מדוע לא גלית לנו זה המוד ,בכוונה לשמה ,לשם קיום מצות צדקה,
והיימ נותנים לצדקה כל שש מאות אם כן הרווחתם בזה שקיימתם המצוה
דינרים במילואם ,ולא היינו צריכים כלל מן המובחר".
לחפשי,, .

(מז)

בפקודת רבי שמעון ב"י נתמלאה בקעה עם זהובים אדומים.
מעשה בתלמיד אהד של רבי שמעון בן הרבה .לאחר שנתע2,ר חזר לארץ-
יוחאי שיצא מארץ ישראל לחוץ לארץ .ישראל ובא לפני רבי שמעון בן יוחאי.
הוא ישב שם איזו שנים והדויח ממון שאר התלמידים שזכרו איך החבד שלהם
גולרען פשר ריר זעלבסם און בשפריירי לייטע ,רער "טעטשן וועם ג"ר נים גערענקען וואו
ער ה"ם ריך שוועקנעשיקם .און אויב ער וועם געדענקען און וועמ דיך פרעגען ווענען
זיי ,קענסטוז"גען שז רו ביזםבייזיי נעוועןאיןויו"
יהנונג און רו ה"סם נעזעהן שזזייזיינען
נ"ר"רימעלייט" .דער בעשמטערהי
מ צוגעכשפםרי זעקס נולדען און ערה"םדי געפשנגענע
בשלר באפריים.
נשכהער ה"בען רי בשפרייטע געפרעגטביי רבי שמעון" :אויב דער פעטער האם שוין
יץ געוואוסם ,שזד"ס איז ש גזרה מן השמים,ה"םר"ר רער מעטער געקענם אונז אויסזשנען
דעם סור"11 ,לטען מיר ד"ך נעוויס שוועקנענעכען נשנצע זעקם הונרערם נולרען צדקה ,און
מיר "11למען משרשפ"רם צו ה"בען די שרעק" .האמ רבי שמעון
י נעענמפערמ" :ווען
י
ז
איר וו"לם אייך מנלה סור געווען ,וו"לם איהר נים גענעבען די צרקות מימ ש כוונה לשם
כצצוה ,צו געבען צרקה ,נ"ר איהר וואלם עס געגעבען מימ ש טונה שזוי ווי אויסלייז געלד,
סרי 9םור צו ווערען פון רויבערס ,שזש צדקה וו"לם נים געהייסען ש מצוה לשמה .אבער 18
איהר ה"ט פון דעם מוד נים געוואוסט ,ה"ם איהר ד"ך גענעבען רי נעלד לשם מצות צדקה,
שזוינ"ך ה"מ איהר מקיים נעווען די מצוה באמת לשמה".
()16
אויף רבי שטעון בן יוחאי'ם בשמעהל ווערט ש טה"ל סול מים ג"לדענע רענרלעך.
רבי שלועון בן יוחאי'ס ש תלמיד איז שמ"הל שרוימגעגחנגען פון ארץ ישראל קיין חוץ
לארץ .ער איז 'דארם "8נעווען ש שטיק ציים און ה"ם ד"רם פשרדינט נעלד .ווען ער איז
שוין רייך נעוו"רען איז ער צוריק געקומען קיין ארץ ישראל צו רבי שמעון בן יוחאי .די
איפעריגע תלמירים,וו"סה"בען געדענקט ,שז עראיז שוועק שן ארימשן אוןאיז צוריקגעקומען
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היהעני בשעת יציאתו לחרן ארץ ,ועתה
ראוהו בעשירווק התקנאובואיזה חברים,
ועלה על דעתם נם הם שיצאו לחוץ לארץ
על איזה זמן ,ואחר כך ישיבו לארץ-
ישראל .כאשר נודע לרבי שמעון מחשבת
אותן החברים ,אמר לתלמודיו שילכו עמו
מחוץ לעירלטייל מעם .וישבו לנוח לפני
בקעה .ויתפלל שם רבי שמעון שהבקעה משלם לאדם שכרו בעולם הזה ,כי אם
תתמלא עם דנרי זהב .ותיכף היה נראה לעולם הבא .אבלמי שרוצה דוקא לקבל
בבקעה כאילו צומהים ונדלים שם הרבה שכרו 'בעולם הזה ,לא ישאר לו כלום
לקבל שכר בעדמם הבאא.
דנרי זהב.
טז אמר להם רבי שמעון" :תלמודי!
(יז)
איךהיו מנלים לרבי שמעון בן יוחאי מודות מן הנןעדן.
רבי שמעון ,כאשר היה חפץ להוודע בא רבי שמעון למקום ההוא ,ומיד נשלח
סודות נסתרים מן נן העדז' היה דרכו אליו מבפנים שני שלוחים וישאלוהו מה
לקץ2ות פיול לפני גן העדן .ושם היר בקשתו להוודע .ויאמר אליהם,כי מבקש
רנילים לשלוח אליו מן הגן עדן שני הוא לדעת המוד אדות הנשים צדקניות
שליחים ,אשר היו שואלים לרבי שמעון ונשים צנועות איזה שכר יש להן בגן
מה בקשהו לדעת .ולאהר שנתמלאה העדן ,ובאיזה מצב ומדרנה עומדות שם,
בקשתו חזר רבי שמעון לבירע .פעם אחת ובאיזה היכלות נשמיתיהן נמצאות.
מי בכם שהוצה ללכת לחפש מעות
להעשיר ,יכול הוא לקחת לעצמו כאןדנרי
זהב כשרירת לבו .אבל שיכם לדעתכי
מי שימלא ביחו כאן עם כסף וזהב ,הרי
הוא מקבל לעצמו בעולם הזה שכר חלקו
של עולם הבא .יעןכי שכר מצות בהאי
עלמא ליכא ,לכך אין הקדוש בדוך הוא

ש עושר,היבען זיי איהם מקנא נשוען ,און ה"בען שוין אויך בדעה נעהשט שוועק צו לאזען
זיך קיין חוץ לאדץ .רבי שמעון איז דעדפון נעוויר נעווירען ,איז ער מיט זיינע ת5מירים
י יפנעשמע5ט אין ש פעלד וואו ס'איז נעווען 8
שרויס אויף ש שפשציר און ה"ט זיך מיטזי
טהי .5דירםהיט רבי שמעון מתפ 55נעווען שז דער טה54זי 5פו 5ווערען מיט ני5רענע
רענד5עך .און בש5דהיטזיך איןטהי 5בשוויזען פיע5ני5יענע כנמבעות.
5
י
ו
ו
ס
י
ו
ו
דשן ה"ט רבי שמעון צו זיי נעז"גט" :קינדער! ווער פון אייך
ן
ה
ע
נ
זובש
דשרפט
נע5ד ,קען עו זיך נעמעןני5ד וויפיע5זיין החרץ נלוסט,יבעד וויסען
איהר ,שז דער
וויס וועם זיך "נפי5ען מיםנילד ,דער נעמםזיר 4בזיין ח5ס עו5ם הבא .ווייל רעם
שכר פשררי מצותוויס רער כענשאיז מקיים אויף רער ווע5מ,בשציה5ט איהם ניט רעראוי-
ר אויף יענער ווע5ט.
בערשטער אויף רעריוע5ט,ני
()17
ווי שזוי מען האם כע5ה סורות נעווען צורבי שמעון בן יוחאי פון נן עדן.
רבי שמעוןבןיוחאי,ווען ערה"ט גשו54טנעוו"הרווערען בשהש5טענעםויותפוןנןעין,
פ5ענט עד משכען ש ע81שציר פחר'ן גן עדן .דירם פ5ענט כתן שרוימשיקען צו איהםצוויי
ש5וחים פוןנן עדן ,ווע5בעה"בען איהם נעסרענטוויס ערווי 5נעוואהרווערען .און נ"בדעם
וויסזיין בשנעהראיז ערפי5ט נעוו4רעז איז ערזיך צוריק שהיים נענשננען .טמ"ה5יוען רבי
שמעון איז שהימעקומען אויף.יענעם פלשץ ,און ס'איז בש5ד שרויסנעשיקט נעוו"רען צו איהם
צוויי שלוחים ,פרענען איהם וושם ער פשר5שננט נעוויהר צו ווערען ,ה"ט ער צוזיי נעזינט
שז ערווי5יויםען דעם םוד וועגען נשים צרקניות און שלע פררמעווייבער ,וואם פשר ש שכר
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ויאמדו אליו השלוחים ,אשר מודות
נדולים כאלה נם הם אינם יודעים בדיוק,
ואף נם אם היו יודעים ,אין להם רשות
לגלות מודות כאלה מעצמם .אבל אמרו
שדבר הזה יכולים לעשות ,לשוב פנימה
ולהציע לפני ראש הישיבה בקשת רבי
שמעון .וכאשר יאמר להם כן יע:שו.
בתוך כך פרח אחד מן השלוחים 9נימה
להוודע באיזו עת יוכל לבוא לפני הראש
להציע לו בקשת רבי שמעון .לא ארכה
העת וחנה חזר אותו השליח ובא לפני
רבי שמעון ואמר אליו,כי כאשר בא לנן
עדן פנימה לדבר אדות בקשתרבי שמעדן,
ראה שנולד רעש בין הצדיקים ,וכל בני
הישיבה מתאמפים אל היכל מלך הכהפיח

על דבם* איזה משפט ,שצריכים לעשות
כהשפט על תלמיד חכם אחד שבא לפני

שער הנן עדן לאחר מותו ,וביקש ליכנם
פנימה .אבל הכרובים ומלאכי חבלה
עכבוהו לאותו תלמיד חכם שלא יכנום
ומצערים אותו .וכאשר התחיל אוחו
תלמיד הכם לצו~וק לתוך הנןעדןמי הוא
ומה שנעשה עמו ,נעשה רעש בין
הצדיקים שמבפנים שהם מכיריוומיודעיו.
ובעבור זה מתאמפים כלם אל היכל מלך
המשיח לעשות משפם על אוועו התלמיד
חכם .ומה הוא החפא שבשבילו נתעכב
מליכנם ,עוד לא נודע לו.
עוד הומיף זה השליח לאמר ,שמבקש
מאת רבי שמעון שימחול לו ,כי אין לו
ו כי כאשר יצא כרוז
עת לעמוד כאן,יע
בנן העדן שכל בני הישיבה יתאמפו אל
היכל מלך המשיח ,נם הם בכלל זה ,ולכן
צריכים שניהם לפרוח מהר פנימה

זייהיבען אין נן עדן ,וואו איז ד4רם זייער בשהשכאשנד ,און וו4ם פשר היכלות פון נן ערןזיי
נעפונעןזיך.

ישליין אויך ניט נעטי .און
ה4בעןדי שלוחים נעענטפערם ,שז שזעלכע םודותווייםעןזי
י ניט קיין עולויבעני,ש שזעלכע םודות
ווען אפילוזיי ז4לען וויםען די מודות ,ה4בען זי
שרויסצונעבען .נ4רזיי ה4בען נעז4נמ שז ר4ם קענען זיי י 4טהון .זיי וועלען שרייננעהן
ז4נען וו4ס רבי שמעון בן יוחאי פשרלשסנם נעוו4הר צו ווערען .און אויב סען וועטזיי אי-
בעונעבען די םודות מים טן ערלויבעניש איבערצונעבעןזיי צו רבי שמעון בן יוחאי ,וועלען
זיי ד4ם שלוחות נקןוים אויםפיהרען.
דערווייל איז איינער פוןדיצוויי שלוחים שוועקנעפלוינען ,נעוו4הר ווערען ווען מען קען
4נקומען ד4רט צודי יענינע,יו4ם ה4בען ד4ם דעכט צו נעבען רשות אויף שזעלכע ענינים.
אין 8שליינע ציימ שרום איז יענער שליח צוריש נעשומען צו פליהען ,און ער ה4ט נעז4נט צו
רכי שמעון בן יוחאי ,שז שזויווי ער ה4ם נעוו4למ ארייננעהן איבערריידעןיוענען דעם ,ה4ט
ער 4בער דערזעהן שזם,שיז עפעם פ4רנעשוסען  8שטורם 8 ,נערודעראין נן עדן ,און שלעבני
ישיבח פשרזשמלעןזיךאין דעםהיכלפון מלך הכדשיח,ווענען  8כח2פט וו4ם מען דשרףמ,ששם'ן
ש תלטיד חכם,ווים איז צונעשומען צום מויער פון נן עדן שריינצוקומען אין נן ערן נ4ךזיין
טויט ,ה4בעןרי כרובים כהישים לועלכע ריננלען שרום דעםנן עדן ,שלם שומרים ,איהם פשר-
השלמען ,אוןזיי זיינען איהם בוצער .ה4ט ער 4ננעהויבען שרייען ביים טויער ,ווער ער איז,
אוןווים טים איהם איז פ4רנעשומען .די צדיקים אין נן עדן זיינע בשששנמע ,שזוי וויזיי
ה4בען דערהערםזיינע נעשרייען ,ה4בעןזייזיך נענומען פשרזשמלעןאין היכל פון סלך הכה2יח
דער שליח נעז4נט ,שז
שריינצוקלעהרען איןזיין באם8ט .יוענען זו4ם דער מששם איז,
פירלויפינ לוייםמ ער נ4ך רערווייל נימ.
ן חבר8 ,ז
דער שליח ה4ט ווייטער נעזיגם ,שז ער איז נעשומען צוריש שהער ז4נעןזיי
י ביידע כעזען אויך ד4רם צושומען צוזיין ביי דיזען כה2פט .ווייל שזוי איז אויםנערופען
ןזיך פסרזשסלעןאיןהיכל פון מלך הסשיח .און
זניעוו4רעןאיןנן עדן ,שז שלעבני ישיבהזילע
איידערזייזיינען שוועתנעפלוינעןהיבעןזיי גענעבען צו רבי שמעון  8םפר ,ער ז4להיבשן
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להיותם שם על אותו הכהם5ט .וטרם
ש5רחונתנולרבי שמעון מפר אחדשיהיה
לו במה להביטולעיין בו עד אשר ישובו
אליו אחר המש ,65כאשר יקחו רשות
ימלאות בקשת רבי שמעין .אחר זה
9רחו ממנו שני השלוחים .רבי שמעון
התחיללעיין בספר הקדוש שהניחו אצלו
שהיה כלו סתרי תורה .ויתעמק בו כל
הלילה עד הבקר .נר להאיר לא נצרך לו,
כי הספר עצמו הזריח באור יקרות.
כאשר האיר הבקר 5רח הספרמידרבי
שמעון .ומיד באו אליו אותן שני
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השלוחים .לראשונההודיעולו,כי הביאו
אליו ברכת ושלום באהבה מאת ראש
הישיבה שבנן עדן .וכך צוה לאמר לו:
"אשרי הלקך רבי שמעון! ההיכל עבורך
בנן 3;.דן נועד להיות במקום גבוה מאד

אש9עין לא ראתה" .אחר זה שמרו לו
השלוהים" :קום רבי ,קום רבי! אשרי
הלקך!כי בשביל בקשתךזכינו גם אנחע
להוודע סודות נמתרים ,אשר עד עתה לא
ידענום .ובשמחה רבה נתגלה לנו כל
זארע וניוננה לנו רשות להודיע לרבי
שמעון כל אותן הסודורב

(יח)

ה5סק מןנן העדן על תלמיד חכם שנרם בושה לחברו.
והשנית ,אמרועי
ד השלוחים אל רבי שהיה כךהיה .אחד מן החברים תלמודי
שמעון ב"י" :כאשר ידענו שרבי שמעון חכמים היה צריך לדרוש ברבים על איזה
רוצה לדעת ענין הכהש5ט של התלמיד 5מוק שבח~רה .וזה התלמיד חכם שמת
חכם ,נוכל להודיע הדבר כמו .מעשה ורצה ליכנס בגן העדן היה חבר באורטה
דערוויילאין וו4ם שריינצוקוקען,ביזזיי וועלען צוריק קומען נ4כ'ן כהשפמ,וועןזיי וועלען שוין
ה4בען נענומען רשות ווענען דעם פשרלשננ פון רבי שמעון בן יוחאי .בשלד זיינען ביידע
שלוחים שוועק נעפלוינען ,און רבי שמעון ה4מ זיך פשרמיעפט אין דעם היילינען מפר וו4ס
זיי ה4בען איהם איבערנעל4זמ .און שזוי איז פשרביי די נשנצע נשכמ .קען ליכמ ה4מ ער
נימ נעדשרפמ1 ,ייל דער ספר זעלבסמ ה"מ נעשיינט און ה4ם שרויסגענעבען פון זיך ש ליכ-

מינקיימ.
שוויווי מ'ה4מ 4ננעהויבען אין דערפריה ליכמינ צוווערען,איז דער מפדשדוימגעפלוינען
פון רבי שמעון'ם הענד.און בשלד דערנאךזיינעןדיצוויי שלוחים צוריק נעקומען צופליהען פשר
רבי שמעון .ערשמענם ,ה4בעןזיי איהם איבערגענעבען  8פדיינדליכען נרום פון ראש הישיבה
מימ דיזע 'ווערמער" :וואויל איז דיין חלק דבי שכחון! דיין היכל אין נן עדן איז שוין בש-
שמיממ נעוו4רען אויף שזש הויך 4רם ,וואו קיינער קען ד4רמ נים צוקומען" .דערנ4ךהיבען
זיי צו דבי שמעון שזוי געזינמ" :שמעה אויף רבי! וואויל איז דיין חלק .צוליעב דיין
פחרלשננ ה4בען מיר זוכה געווען מען ז4ל אונז איבערנעבען שזעלכע בשהשלמענע מודות ,וו4ס
מיר ה4בעןביז היינמ נימ זוכה געווען צו ווימען .און מימ פיעל פרייד ה4מ מען ד4ם שלעם
אונז ענמ58עקמ ,און מען ה4מ אונז נענעבען די ערלויבעניש אייך שלעם איבערצונעבעןא.
()18
דער 5מקפוןדיבני ישיבהאיןנן עדן אויף  8תלמיד חכם,
וו4ם ה4מ גודם געווען  8פשרשעסוננ ברבים צו  8חבר.

רי שלוחים ה4בען וויימער צו רבי שמעון בן יוחאי שזוי נעז4נט" :בעפ4ר שלעם וועלען
טיר אייך באקשנמ משכען ווענען דעם פהש5ט ,וו4ם איז פ4רנעקומען אין נן עדן .די מעשה
געוועז :איינער פוןדי חברים תלמודי חכמים ה4מ געדשרפמ ז4נען ש דדוש אויף 8
איז שזוי
8מוק ,און דער תלמיד חכם ,וו4ם מען ה4מ איהם נימ שרייננעל-4מאיןנן עדן,איזאויך נעווען

40

י

נפלאות הזהר

הישיבה לזה החכם שהיה צריך לדרוש.
והוא הבין וידע שזה הדרשן כאשר
יגיע למקום אחד ב ה ד רו ש שלו
יאמר טע  1ת ג 4ו ל  ,כי לא ידע
ענין אהד שהיה נחוץ לו לדעת
לזה הדרוש .ולכך היה טרדיע מזה לשאר
החברים שישתקו כלם ואלידיע
ו לו מזה
המקום שיבוא לטעורע למען יכלם ברבים.
וכך הוה .שכאשר הגיע הדרשן למקום
ההוא עשה זה הטעות בשונג .ונודע מזה
המעות להענלם שבא לשמוע הדרוש,
ונעץטה צחוק ביניהם ,ועלידי זה הלבינו
פני הררשן ברבים.
זאת היא העבירה שבשבילה נת;:ב
אותו התלמיד חכם על ידי הכרובים

וטלאכי הבלה שלא יכנס לנן עדן .תצא
הפסק ,שיתיכב כך באותו הצער בין
הכרובים ומלאכי חבלה ארבעים יום,
ולאחר ארבעיםיום יענש בעונש הגיהנם
שעה וחצי ,ואחר כך יוכל ליכנס בגן
העדן".
כאשר שמע רבי שטעון 4ת הפסק
נצטער על זה ויאנח .אחר כך שאל
להשלוחים ,אם יכולים לאמר לו את השם
של אותו התלמיד חכם שנענש כך.
ויאמרו אליו ,שאין להם רשות לגלות את
שמו של הנענש .אמנם אם רבי שמעךן
יחפץ דוקא לדעתמי הוא זה,יכול להיות
שבאם יעשה שאלת חלום על זה יודיעוהן
את שמו מן השמים.

(ימ)
ההיכלות שבגן עדן עבור נשים צדקניות ונשים צנועות
והשלישית ,אמרו השלוחים לרבי שמעון לכם מה שאתם חפצים לדערע אדות נשים
ב"י" :עתה קדם רבי ,קום רבי! ונודיע צדקניות ונשים צנועות ,מה טובן בגןערן

צווישען די חברים תלמודי חכמים ,און ער האט געוואוסם ,שו דער דרשן ווייסמ עפעס ניט
אייןענין,און דשדורךווען ער אעט קומעןאיןדי דרש,ה צודיועןענין ,וועט ער מ8כען  8נראבען
מעות ,שלוא האמ ער אנגעזחנם שלע חברים,וילען שלע שווייגען און זאלען ניט אויפמערקלשם
מאכען דעם דרשן 28 ,ער קעןביי יענעםענין משכען ח גראבען מעות ,כדי ער ואל פשרשעהמט
יוערען .און ס'החם זיך מחקי שזוי אויסגעמיהרם .דער דךשן האםביי דעםענין געטאכם דעם
גראבען סעות .ס'איו געווחרען  8געלעכמער און ער איז פשרשעהמט געווארען ברבים".
דאם איו די עבירה ,איבער וועלכעדי כרובים מויקים האב
פסקען דעם תלמיך חכם שרייננע-
איז שרויסגענעבען נשוארען,
כחפט ,און האבען איהם ניט חריינגעלאזםאין נן עדן .דער
שז פערצינ מעג זאל דער תלמיד חכם שזוי בלייבעןביי דעם צער צווישען די כרובים מזיקים,
און נאך פערציג מעג זאל מען איהם בששמר"פען מים גיהנם שטראף שנדער-השלבען שטונדען.
נחכהער וועמ מען איהם שוין שריינלאזען אין גן עדן".
ן
ו
א
ן
ע
ר
ע
ו
ו
רבי שמעון האט ויך מצער געווען אויף דעם ש
פסק,
ט
א
ה
ר
ע
ט
נ
ע
ר
פ
ע
נ
די

שלוחים ,צו קענעןזיי איהם זחגען דעם נאמען פון דעם בחשמראפטען תלמיד חכם .האבען
י נעזאגם ,שזזיי טארצן ניט אויסזאגען דעם נאמען ,נאר אויב רבי שמעון וויל רוקא וויסען
זי
קעןזיין חז אויב רבי שמעון וועם סחכען וועגען דעם ש שאלת חלום ,וועם מען אפשר איהם
יאיאנעןויין נחמען.
()19

די גרויסע ליכמינע היכלותאין גן עדן והשודי נשמותפון נשים
צדקניות און פרומע ווייבער נעפונען זיך.
נאכדעם היבען די שלוחים וויימער צו רבי שמעון געזאנט :חצינד רבי וועגען אייער
בקשה ,צוווימען וואם מחר  8שכר נשים צרקניות און פרומע ווייבערהיבען אין נן עדן ,און
אויךאין ווחס פחר היכלותזייערע נשטות נעפונען זיך .מען האט אונו נשויזען דנטס ועהר
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הראו לנו עוד ארבעה היכלות שהם
מוכנים עבור נשים שלא מבלו צער מן
דינה של נהינם.
היכל בתיה בת פרעה
היכל הראשון מן ארבע ההיכלות נקרא
על שם בתיה בת 9רעה .שם נמצאות
כמה אלפים ועןטרות אלפים נשמות נשים
צדקניות .מובן מעצמוכיהן הנשים אשר
בחייהן החיו וגדלו וכלכלו ילדי ישראל
העניים .יען כי זאת היא המצוה ודבר
היותר גדול שעץטרטה ברניה בת פרעה עם
השלום .כל נשמה
הילד משה רבנו
ונשמה נוחגים לה שם מדור של כבוד

ואיה טקומן .הן הראו לנו ששה היכלות
נדולים המלאים אורה ושמחה ותענונים
רוחניים כל כך במדה מרובה ,עד שקשה
לרטאר הענין בדברים שבש פה .ושם
באותן היכלות של נשבעת הנשים אין
נכנמין נשמות של גברים.
הששה היכלות שהם עבור נשמות
הנשים עומדים זה לפניס מזה .וכל שהוא
פנימי יותר הוא יותר חעעב וגבוה ויותר
נמתר .שני היכלות הראשונים הם עבור
נשים שמבלו עונש מן דינה של גיהנם.
ולאחר שנזדקקו בגיהנם הן נחלקות
לשתי מדרגות .מדרגה ראשונה ומדרגה
שניה .והן זוכות ליכנת בשני היכלות שהוא מלא אורה ושמחה וכמה מיני
הראשונים .מדרנה ראשונה בהיכל תענונים רוחניים .שם יוצא כרוז שלשה
הראשרן החיצוני ,ומדרגה השניה בהיכל פעמים בכל יום ,שהצורה של משה רבנו
ה9נימי .כל נשמה ונשמה טתנים לה שם באה אל ההיכל .ויש שם עבור זה חדר
מקום לפי כבודה וערכה כפי מעשיה גדול מירחד לפנים מן פרוכת יפה מאד
בחיים .ולאחר שני היכלות הראשרנים מאד .ואז תינש בתיה בת פרעה ונכנמת

שיי

נרויסע היכלות,אין וועלכע ס'איז פשרהשן שזוי פיעל פשרגענינענס מיטשזוי פיעל פרייר ,מים
שזוי סיעל ליכמינקיימ ,ש'ז ס'איז שוועהר ר4ם איבערצונעבען מיט ווערמער .רירט אין רי
ווייבערישע היכלות קומען נימשריין רי נשמות פון זכרים.
סוויימעראיז שלץ העכעראון
רי זעקםווייבערשע היכלותזיינעןאיינערניכ'ן שנדערען,ווי
פשרבירנענער .רי ווייטערע אינווענינסמע היכלות זיינען מעהר חשוב'ערווי רי ערשמע רי
אויסענוועניגסמע .רי ערשמעצחיי היכלות זיינען סשר שזעלכע'ווייבער וו4סהיבען נעלימען
מעהרירער ווייניגער גיהנם שמריף .אוןניכיעםוויסזיי זיינען נעליימערמגעווירען אין
גיהנם ווערעןזיי צומהיילט אין צוויי קלשסען ,חשוב'ע און ווייניגער חשוב'ע ,אוןזיי זיינען
זוכה שריינצוקומען אין רי ערשמעצוויי היכלות .יערע נשטה לויט איהר וועדדע שזש פלשץ
ךרי ערשמעצוויי היכלות הויבען
הימ זיך פשדרינט ביים לעבען .ני
בשקוממ זי,
ר נימ נעלימעןקיין צער
זיך 4ן פיערשזהוייכלוווית,זיפשר שזעלכע ווייבערשע נשכעתוויסהיבעןני

פון גיהנם שטר4ה.
היכל בתיה בת פרעה.
רער ערשטער היכל פוןרי פיער היכלות איז אויפ'ןנימען פון בתיה בת פרעה .רירט
געפונען זיך מויזענרער און צעהנרלינע מויזענרער נשמות פון נשים צרקניות .עס פשרשטעהמ
זיך שז ר4סזיינען שזעלכעוויס השבען ביים לעבען מחיה געווען און דערנעהרםירימעאירישע
םאיז געווען נרעסמע זשך וו4ס בתיה בת פרעה ה4ט נעטהון קענען כה2ה
קינרער .וויילרי
רי
ר4רט ש בריוח'רינען פלשץ פול מימ ליכמינקיימ און מימ פשר~
רבנו .יערע נשמה בשקומט
שירענע פשרנעניגענס .ר"רט ווערט אויסגערופען רריימיהל מעגליך ,שזרי צורה פון כה2ה
רבנו קומם שריין אין רעם היכל .אויף רעם איזרירט ר 4ש בשזונרער זעהר ליכמינען חרר,
וואו ס'איז פשרהשנגען מימ זעהר ש שעהן פרוכת .רשן נעהמ בתיה בת פרעהשריין אויף רער
ס געשמשלמ פון כה2ה רבנו און בוסמ זיך פשר איהם,
שנדערער זיימ פרוכת .זעהמרי
זיגענרינ,וואוילאיזמייןזחילס,וויסאיךהיבזוכהנעווען מנרלצוזייןשזטליכמיגעשעהנעצורה.
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פרעה נקראות בשם "נשים שאננות".
היכל סרח בת אשר
לפנים מזה ההיכל נמצא ההיכל שנקרא
על שם סרח בת אשר .נם שם נמצאות
כמה אלפים ועשרות אלפים נשטות של
נשים צדקניות .מובן מעצמו שהן הנשים
אשר בחייהן עשו מובות נדולות לצדיקים
ולאנשי שם הזקגים ,שהשתדלו לשובב
נפשם ולהחיות רוחם למלאות מה שחסר
להם .כי זה הוא דבר הנדול שעשתה
מרח בת אשר .שעלידי מה שבישרה

לפנים מן הפרוכרב מבטת בצורת משה
דבנו ,ואומרוק אשרי חלקי שזכיתי לנדל
צורה מאירה כזאת .אחרי כן תשתחוה
לפני הצורה ויוצארנ זה הוא תענוג
רוחני שלה
נדולונעים .וכשיוצזות
בית
ל שאר הנשים הנמצאות
ורא
ט-
חוזרת והולה
שם .וכל נשמות הנשים הן בנן עט
באותן הצורות כמו שהיו בחייהן .וכלן
הן נלבשות במלבושי כבוד של אור
כמו מלבושי הנברים .רק חילוק אחדיש
ביניהם .שבנדי הנשיםאין מאירות כל-
ה
ש
ע
נ
ד
ו
ע
ו
נ
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א
ב
ק
ע
י
ל
ף
מ
ו
י
ם
כך כמו בנדי הנברים .יעןכי האנשי
כי
ותחי
חי
לומדים תורה בחייהם ,ולכך בנדיהם רוח יעקב הזקן .נם שם יוצא כרוז שלשה
הרוחניים של נשמותיהם מאירים יותר .פעמים ביום שצורתיומף הצדיק באה אל
ן שאין לוטדות תורה ההיכל .ונם שם באותוהיכליש חדרנדול
אבל הנשים כיו
בחייהן אין מלבושי כבוד שלהן מאירים מיוחד עבור זה לפנים מן פרוכתיפה מאד
באור נרול .אבל שם נשמות הנשים מאד .ואז מרח בת אשר .נכנמת באותו
לומדות רערה יחד עם בתיה בת פרעה ,חדר לפנים מן הפרוכת .מבמת בצורת
להבין טעמי מצות התורה ,וביותר מעמי יומף הצדיק ואומרת "יהי מבורך אוהו
המצות שלא זכו לקיים בחייהן .ואותן היום שזכיתו בו לבשר הבשורה לזקני
נשמות הנשים הזוכות לשבת בהיכל בת יעקב שעוד יומף חי ,והחייתי בזה את
ד4ם איז איהר נרעסטער פשרנעניגען .נש'כהער נעהםזי צוריק צו די איבערינע ווייבערשע
י זיינען געווען ביים לעבען.
נשטות ,וו 04נעפונען זיך ד4רמאין זעלבען געשמשלמ,טזויוויזי
י ד4רמ אין ליכמינע מלבושים ,די זעלבע שזוי ווי די טענער מלבושים,
4נגעקליידעמזיינעןזי
שטטרק
ליבמיג ווי די מענער מלבושים ,ווייל די
נ4ר וו4ם זייערע מלבושים זיינען ניט שזוי
זברים ה4בען נעלערענמ תורה ביים לעבען .און נקבות לערנען ד4ך נימ קיין תורה4 .בער
ד4רמזיינעןדי שלע,ווייבערשע נשמות פון דעם היכל בתיה בת פרעה פשרנומען מימ לערנען,
י ה4בען
צו פשרשטעהןדי מעטים פון די מצות .און נ4כמעהר צו לערנען די טצות411 ,סזי
נימ זוכה נעווען ביים לעבען מקיים צוזיין .די ווייבערשע נשמותיו4ם ה4בען די זכיה צו
יזיך מים דעם נ4מען "נשים שאננות".
זיצעןאין דעם היכלפון בתיה בת פרעה ,רופעןזי
היכל סרח בת אשר.
נ4ר דעם היכל נעפינמ זיך דער היכל ,וועלכער רופטזיך אויף דעם נ4מען פון סרח בת
אשר .ד4רמ נעמונעןזיךאויךמויזענדעדאון צעהנדליגע טויזענדעד נשמותפון נשים צדקניות.
זעלבסמפשרשםענדליך אז ד4ס זיינען שזעלכע נשכ~ת ,וו4סזיי ה4בען נעמהון פיעל נומעס
ביים לעבען ,צו דערפרעהען און צו דערהשלמען ביים לעבען צדיקים און נרויסע ליימ זסנים,
סאיזדי נדעסמע זשך ,וו4ס סרח בת אשד ה4מ געטהון,זי ה4ט רערפרעחמ ד4ס השרץ
וויילדי
פון איהר שלטעןזיידען יעקב אבינו מים איהד בשורה ז4גען טז יוסף הצדיק לעבם נ4ך .דריי
מ4הל טענליך ווערם ד4רם אויסנערופען ,חז די צורה פון יומף הצדיס קוטמ שריין אין דעם
היכל .ד4רמ איז אויך ד 4צוליעב דעם א בשזונדער ליכמינ חדר פשרהאננען מים  8זעחד
שעהנעם פרוכת .סרח בת אשר נעהמ4דיין אויף דער טנדערערזיים פרוכת .זי זעהםדים
ן דער ט4נ,
געשמשלם פון יומף הצדיק און בוקםזיך 85ר איהם .ז4נענדינ ,נעבענטהפט ז4לזיי
וו4ם איך זוכה נעווען 4נצוז4נען דעם שלמעןהיילינען זיידע!די בשורה,וויםהיםזיין

היב

נפלאות הזהר
רוחו רוח הקודש" .גם היא תשתחוה
לפני הצורה ויוצאת .זה הוא תענוג שלה
היותר גדול ונעים .אחר כך היא חוזרת
והולכת אל שאר הנשים הנמצאות שם,
ועוסקות בשירות לשמו של הקדוש ברוך
הוא .ונם הן לומדות תורה ביחד עם סרח
בת אשר ,להבין מעמי המצות .ויש להן
שם שמחה גדולה והרבה תענוגיםרוחניים
שאין לשעדואין לספר.

היכל יוכבד אמו של משה רבנו ע"ה
לפנים מאותו היכל נמצא ההיכל
שנקדא על שם יוכבד אמו של משה רבנו,
אהרן הכהן ומרים הנביאה .שם באותו
היכל נמצאות גם כן נשמות נשים
צדקניות כמה אלפים ועשרות אלפים.
מובן מעצמו שאותן נשמות הנשים
הזוכות להיות בהיכל יוכבד הן הנשים
שזכו להוליד צדיקים בעולם כעין מעשה
יוכבד .שם מאספת יוכבד שלשה 5עמים
בכל יום כל הנשמות שנמצאות שם ,והן
משוררות כלן יהד השירה של "אז ישיר
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משה" .אחר כך מתחלת יוכבד בלבדה
לשורר הפסוק "ותקח מרים הנביאה אחות
אהרן את התף בידה" .ובתה מרים
הנביאה עוזרת לה בשיררטה .ומה מוב
ומהנעים ומתוק זמרת האם והבת שתיהן
יחדו באותו הפסוק של "וועקח מרים
הנביאה" .כי גם כל הצדיקים שבגן העדן
מקשיבים לקול זמרתן .וכן גם הרבה
מלאכי מעלה עוזרים להן בשירתן זמירות
שידות ותשבחות לשמו של הקדוש ברוך
הוא בשמחה רבה.
היכל דבורה הנביאה
לפנים מאותו היכל נמצא ההיכל
שנקראעל שם דבורה הנביאה שהיתהגם
כן שופט אצל עם ישראל בימי שפוט
השופטים .ועמה באותו היכל נמצאות
גם הנשמות של שאר נשים הנביאות.
וכן נטצאות באותו היכל גם הרבה נשמות
של נשים צ ד ק ני  1ת .אכן מובן
מעצמו ששם נמצאות רק נשמות גבוהות
אשר יש להן זכות להמצא בהיכל אחד

השרץ דערקוויקט און דערפרעהמ .ד4ם איז איהר נרעסטער פרייר און גרעסטער פחדגעניגען.
נשכהער געהטזי צוריק צודי ווייבער ,אוןזיי פחרנעמען זיך מים שירות ותשבהות צו לויבען
דעם אויבעדשטענם היילינען נ4מען ,און אויך צו לערנען טעמים פון די מצות .פיעל פרייד
מימ פיעל פשרנעניגעןהיבעןזיידירט.
היכל יוכבר ,די מומער פון כה2ה רבנו עליו השלום.
נ4ך דעפ היכ 5געפינט זיך דער היכל ,וו4ם רופט זיך אויף דעם נ4מען פון יוכבך ,הי
מוטער פון משה רבנו ,אהרן הכהן און מרים הנביאה .מימ איהר אין דעם היכל נעפונען זיך
יך,
אויך מויזענדער און צעהנדלינע טויזענדער נשמות פון נשים צדקניות .זעלבםפחרשמענדל
ם היבען די זכיה געהשט צו נעבירען צדיקים אויף דער וועלמ.
שזדים זיינען שזעלכעווי
דידט נעמט יוכבד צוזשמען דריי מ4הל מעגליך שלע ווייבערשע נשמות פון איהר היכל ,און
זיי לויבען דעם אויבעישטען און זינגען שלע צוזשמען די שירה "אז ישיר" .נשכהער הויבט
4ז יוכבדשליין צו זינגען רעם פמוק "ותקמ מרים הנביאה אהות אהרן את התף בידה" ,אוןדי
מומעד מיט דער טיכמער יוכבד און מרים זינגען דעם פמוק מימ שזש הויך און זים נעזשננ,
שז שלע צדיקים פון נן עדן הערען צו דאם זימע געזחננ ,און אויך פיעל מלאכים השלמען איהר
אונטער מיט שירות ותשבחות צום אויבעף2טענם הייליגען נ4מען.
היכל דבורה הנביאה.
ך דעם היכל געפינמזיך דער היכל ,וו4ם רופטזיךאויף דעם נ4מעןפון דבורה הנביאה,
ני
םזי איז נעווען ש שופט כיים אידישען פ4לק ,אין דערציימ פוןדי שופטים .מיט דבורה
ווי
הנביאה איז אויך דץרמ דץ די איכעריגע פרויען נביאות .אין דעם היכל נעפונען זיך אויך
ד הויכע ווייבערשע נשמות ,וועלכע
פיעל פרויען .עם פשרשמעהמזיך שז ד4רט געפונעןזיךני
היבען ש זכיה צוזיין אין איין היכל מימ די נביאות .ד4ר 6זיינען די ווייבערשע נשטות
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נפלאות הזהר

עם נשים נביאות .שם אותן הנשמות
שסקות בשירות ותשבחות הנכבדות
ויקרות ביותר ,שיש להן מליצה יפה
ונעימה עם כוונות עמוקות לשמו של
הקב"ה .ודבורה הנביאה משוררת בכל
יום השירה שלה ששרתה בחייח בעת
שנצחה המלחמה כננד סיסרא .וחיא
השירה הנבוה הנודעת "ותשר דבורהא.
וכל שאר נשמות הנבוחות של הנשים
הנמצאות בהיכלה ,ונם כן הרבה מלאכי
מעלה עוזרים לדבורה הנביאה בנעימת
ומתיקת שירתה .השמחה הנדולה עם
תענונים רוחניים שיש להן בהיכל ההוא
אין לשאד ואין לספר.
לפנים מאותן היכלות יש עוד ארבעה
היכלות נסתרים של ארבע האמהווע שרה
רבקה רחל ולאה .ואותן ארבעה היכלות
נקראים "היכלות של בנות בומחות" .אבל
מה שנעשה ונשמע שם עין לא ראתה.
ולא נתנו לנו רשות לחקור ולדעת דבר
מה מהם.
כן באותו מצב נמצאות תמיד הנשים
בלבדן בהיכלות שלהן ,ונשמות הגברים

לבדן בהיכלית שלהם .ורק בחצי הלילה
כאשר מופיע בנן עדן אור הנדול של
הקדויט ברוך הוא ,אז ניתגה רשות
שיאספו יחדד נשמות הגברים עם נשמות
הנשים ,שיהנו כלן מן האור הגדול של
הקבעה .וזה עוננ רוחני נדול מאד מאד
שאין לשערואין לספר .אחר כך חוזרות
כל הנשמות למקומותיהן.
נם זאת לדעת שאותן נשמות הנשים
של שני היכלות הראשונים שסבלו עונש
מן דינה של ניחנם ,מכל מקום יש להן
זכיה ,אשדבימים נבוהים הקדושים ,כמו
ראש חודש ,שבתויום מוב ,אשד אז יש
שיח לנשמות הנברים מןנן עדן התחתון
אל נן עדן השית,יכ
ן נתשית אז נם כן
נשמות הנשים שלשני היכלות הראשונים
לתענונ רוחני יותר נדול .כי אז זוכות
כלן ליכנס לראשונה בהיכל של בתיה בת
פרעה .ושםיחלקלהן כבודנדול בשמחה
רבה עם הרבהתענוגים .אחר כך מנהלת
אותן בתיה ,יהד עם נשמות הנשים אשר
בהיכלה ,אל היכל סרח בת אשר .ושם
יחלק להן כבוד ועוננ ידתר גדול .אח"כ

פחרנומען מיט הויכע שירות ותשבחות צום אויבערשטען ,און דבורה הנביאה זינגמ שלעמינ

די שירהוו"םזי ה4בונעזיננעןביים לעבען,וועןזיה"םאייננענומעןדי מלחמה קענען סיסרא.די
איבערינע הויכע ווייבערשע נשמות און אויך מלאכים השלמען אונטער איהר זים נעזשננ .די
נרויסע שמחה מיםזייער פשרגענינען אין דעם היכלהיטגי
רקיין שיעור נים.
ניךדי זעקס היכלות איזני
ך ר 4פיער היבלות פוןרי היילינע מומערס שרה רבקה רחל
ולאה ,וועלכע ווערען אננערופען היכלות פון די "בנות בוטחות".וויס ד4רם מהומ זיך איז
קיינעם נימ עדלויבט צו זעהןידער אויס צו פ"רשען.
און שזוי אין דיזען בעשמשנד נעפונען זיך אימער די ווייבערשע נשמות בשזונדער אין
זייערע היכלות ,און רי נשמות פון זכרים בשזונדעראין זייערע היכלות .ני
ר 9ונקמ השלבע
נטכמ ,ווען ד"ס נרויסע היילינע ליכמינקיימ פון אויבערשמען מהומ שריינשיינען אין נן עדן,
דחמילסמ קומען זיך צוזשמען שלע נשמות פון זכרים און פון נקבות ,און דערניך נעהןזיי
חלע צוריק אויף זייערע ערטער.
די ווייבערשע נשמות פון רי ערשמע צוויי היבלות',ווים זיינען חדגרכנענשנגען ח ניהנם
שסר4ף ,ה4בען ד4ךדיזכיה,שזווען מ'איז ש געהויבענערהייליגערס"ג ,נעמליך :ראשחוד"ש,
שבת און יום מוב ,וואס דשמ"לסט ווערען רערהויבעןדי נשמות פון זברים שרויפצופליהען אין
אויבערשטען נן עדן .רשן ווערען דערהויבען אויךדי ווייבערשע נשמות פוןרי ערשמע צחיי
היכלות,זילען חריינקומען אין היבל פון בתיה בת פרעה,ווי מען מהיילמזיי ר"רמ צו פיעל
פרייד מימ פשרגעניגען .נצכהער פיהרמ זיי בתיה בת פרעה אין היכל פון סרח בת אשר,
צוזשמען מימ די ווייבערשע נשכית פון איהד היבל .נשכהער פיהרמ בתיה בת פרעה מים

נפלאות הזהר
הולכוון כט עם בתיה וסרח בראשן אל

היכל יוכבד .וגם שם תשמחנה כלן
בשמחה רבה .וכן הולכות כלנה הלאה
נם אל ההיכל של דבורה הנביאה ושאר
נשים הנביאות .ובכל היכל והיכל יחלק
להן שמחה חדשה ותענוגים חדשים .ואחר
כך במוצאי אותן ימים הקדושים חוזרות
כלן למקומותיהן.
ועוד מלברימים הקדושיםיש להןעליה
נרולה פעם אחת בשבע שנים שהיא שנת
השממה.כי אז תנתן רשות לכל הנשמות,
בין של אנשים ובין של נשים הנמצאות
בגן עדן שלממה ,בכל היכל שהוא,
שיתעלו לנן עדןהעליון .ושם כל הנשמות
מתעננות בעננ רוהני עליון ,כל אחתלפי
מעלתה .והענג של נן עדן העליון הוא
לנמריענג אחריותר נבוהויותררוחנימן
הענג של נן עדן התחתון .ואחר כלות
שנת השממה חוזרות כל הנשמותלגןעדן
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אנשים ובין של נשים ,ההולכים בחייהם

בדרך התורה ומרבים מצות ומעשים
טובים.כי הםמזומנים לקבל שכרם בעולם
העליון בגן עדן הרטהרנון ובגן עדןהעליון,
כל אחד לפומזש דעבידתא עבדין ליה
מטללתא .ואין לשער ,ואין לספר לבן

אדם כל זמן שהואבחיי עולם הזה ,עדל
העננ והשמהה של מתן שכרם שניתן
להם שם .כי כל זמן שהאדם חי בעולם
הזה נשמתו בנוף העכור והחומר של בשר
ודם,וזה מעכבתומלהביןולהשיגענג מתן
שכר של הנשמה לאחר מיתה בגן עדן,
כמו שאדם החרש אי אפשר לו להבין
ולהשיג הענג של זמרה נעימה או של
מנגינות בכלי שיר.
אשרי חלקךרבי שמעוןבןיוחאי שאנו
שלוחים אליך לגלות לך סרדות הנסתרים
שבגן עדן ,ואשרי חלקנו שבעבורך זכינו
גם אנחנו לראותולהוודע מה שלא ראיט
התהתון ,כל אהת למקומה הראשון.
ולא שמענו עד עתה".
של
לאחר
אשרי חלקן של הנשמות ,בין
ששמע רבי שמעון כל דברי
סרח בת אשר חלע ווייבערשע נשמות צום היכל פון יוכבר .און חזוי ווייטער צום היכל פון
רבורה הנביאה מיטדי איבעריגע נביאות .אין יערער היכל ווערטזיי צוגעטהיילטנייע פרייד
מימנייע פחרנעניגענם .רערנ4ך פיהרט מען חלע צוריק ,יערע נשמה ז4ל צוריק קומען אוי4

איהר 4רט.
און אויך איינמ4הל אין זיבען י4הר ,ווען מ'איז ר4ם י4הר פון שמטה ,ווערט רחט4לסט
ערלויבט צו חלע נשנמות ,מיי פון נקבות ,וועלכע נעפונען זיך אימער נ4ר אין יעם אונטער-
שטען נן ערן ,ז4לען חלע רחן רערהויבען ווערען צום אויבערשטען נן ערן .ר4רט זיינעןזיי
מקבל תענוג יעדער לויטזיין וועררע .רער תענונ פון אויבערשטען נן ערן איז נ4ר שנ'שנדע-
רער תענוג ,ער איז פיעל גיימטיגער און העכערווי רער תענוג פון אונטערשטען נן עדן .נ4ך
שמטה נעהט זיך יערע נשמה צוריק אויף איהר 4רט.
וזאויל איז רער חלק פוןרי נשמות,מיי פון זכריםמיי פון נקבות411 ,ם פיהרען זיךביים
לעבען אין אירישען וועג ,אין נייסט פון רי הייליגע תורה .זייער שכר פון פרייד און פחר-
ס יעדע נשטה באקומט,
געניגענם,מייאין אונטערשטעןנן ערן,מייאין אויבערשטעןגן ערן,ווי
לויט איהר וועררע ,לוים וויזי ה4ט זיך פשררינם מיט איהר אויפפיהרוננ ביים לעבען ,איז
אוממעגליך איבערצוגעבען מינרליך .ווייל כל זמן רער מענש לעבט ,אוןזיין נשטה איז פחר-
ל ה4בען ח בשנריעף אין דעם
קניפט אין  8גוף פון בשר ורם ,איז אוממעגליך רער מענשזי
תענוג פון גןערן ,חזויווי ס'איז אוממעגליך חז ח טויבער מענש היבען  8בחגריע 4אין
דעם תענוג פון ח זים נעזשננירער פון שעהן שפילען.
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ר4ם איז רבי ,רי מורות וו4ם סען ה4ט אונז ג
זיי
צו רבי שמעון בן יוחאי" .נ4ך דעם 411ם רבי שמעוןהיט ר4ם חלץ אוימגעהערט ,ה4ט ער
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השלוחיםהיה מבקש מהםשיחזירו אל ירהו השלוחים פנימה לנן 'עדן ,ורבי
ראשהישיבה שבגןעדן ברכת שלום ממט שמעון בן יוחאי חזר לביוע בלב שמח.
בכבור של 4אהבעה וחודה רבמה .אחר כך

(כ
רבי שמעון בן יוחאי הציל לרבי יצחק משליטת מלאך המות
רבי יצחק ,חבר מן החברייא קדישא בקשתי ממך שבמשך שבעתהימים אחרי
שהשתח 18בחבור ספר הזהר הקדוש ,בח מותי תבוא על קברי פעם אחת בכל יום
פעם אחת לרבי יהודה חברו בפנים של והטעפלל שם" .וישאלהורבי יהודה ,מאין
עצבות וברוח נכאה .וישאל אותו רבי הוא יודעכי בא קצג ויאמר אליו רבי
יהודה" :מה לך חברי היקר ,שאתה מלא יצחק שיש לו שני סימנים על זה .אהד,
הוגה שא ויאמר אליו רבי יצחק" :הנה יען נשמתו פסקה מלהופיע אורה בחלום
באתי אליך לבקש ממך שלשה דברים .כמקדם .והשני ,שפסק מלראות צלמו ש
ראשית ,כאשר תאמר חידושי תורה ש הכותל .הטני סימנים האלו מורים שהוא
איזה פסוק ,ואתה תזכר כי גם אנכי קרוב למות .ויאמר אליו רבי יהודה :
אמרתי איזה דרוש בפסוק הזה ,תאמר "טוב אחי! אני מבטיחך לעשות כל
בשמי מה שאמדתי אני,בכדי שיזכר שמי מבוקשך .חמנם גם אנכי מבקש ממש
בעולם הזה ותהיינה שפהמתי דובבות דבר אחד .והוא ,שבעולם העליון תפעל
בקבר .והשנית ,אני מבקש שתשיםעין שמקומי בגן עדןיהיה אצל מקומך ,ונהיה
עלבני יוסף שילמוד תורה .והשלישית ,שם חברים יחדו כמו שאנחנו חברים

נעבעמעןריצוויי שלוחים ,ז4לען צוריק איבערנעבען צום ראש ישיבה פוןנן ערן ח פריינרליכען
נרוס מים ש נרויסען רשנק פון איהם .דיצוויי שלוחיםזיינען חוועקנעפלוינען און רבי שמעק
איז צוריק שהיים נעקומען.
()20
רבי שמעון בן יוחאי ה4ם נים רערל;4ט ,טז רער מלאך המות ז4ל ה4בען
ש שלימה איבער רבי יצחק.
רבי יצחק ,איינער פון רי "חברייא קרישא" וו4ס ה4בען מחבר נעווען רעם זוהר הקרוש,
איז שמ4הל נעקומען צוזיין חבר רבי יהורה און איז נעווען זעהר מרויערינ .ה4ם רבי יהורה
איהם נעפרעגם ,וו4ס איז עפעס נעשעהן ,איבער וועלכען ער איז טזוי מרויערינ .ה4ט רבי
יצחק נעז4גם" :איךבין נעקומען צו ריר בעמען פון היררריי זשכען .איינס ,ווען רו וועסם
ז4נען חירושי תורה אויף ש פסוק ,און רו וועסם נעדענקען חז איך ה4ב אויך אמ4הל נעז4נט
חירושי תורה אויף רעם זעלבען פסוק ,ז4לסמו נ4כז4נען אין מיין נ4מען וו4ס איך
ל נערענקם ווערען .צוויימע זשך ,ז4לסם זעהן שזמיין זוהן יוסף
נעז4נם ,כרימיין נ4מעןזי
ז4ל לערנען תורה .דרימע זשך,רי ערשמעזיבען מענ נ4ךמיין שמשרבען ז4לסמו קומען אוימ
מיין קבר און זילסם ר4רם מתפללזיין" .ה4ם רבי יהורה איהם נעפרענט ,פוןוויס ווייסם
ער שז ער השלם בייס שמשרבען .ה4ם ער נעענמפערם שז ער פשדשמעהם ד4ס דורךצוויי
זשכען .איינס,וויילזיין נשמההים אויפנעהערם צו שיינען אין חלוםשזויווי פריהער ,את
נ4ך איינס ,ווייל ער ה4ם אויפנעהערם צו זעהןזיין ש4מען אויף דער וושנם ,ד4ס שלץאיז
ש סימן ,שז ער החלם נ4הענם צום שמשרבען .ה4ם רבי יהודה צו איהם נעז4נם :נומ ,איך
וועל שלעס טהון שזוי ווי דו פחרלחננסם4 ,בער איין זשך פשרלשננ איך פון דיר ,חז אויף
יענער וועלט ז4לסמו פועל'ן שזמיין 4רמ ז54זיין נעבען דיר ,מירזילעןזיין חברים צוזשמשן
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ד4

בעולם הזה יחדו" .רבי יצחק הבפיחו לחיות עד שעה השמינית של היום ,לכן
בדמעות עינים שישתדל שם כרצון רבי שלחרבי שמעון את בנו רבי אלעזר
יהודה .ויםכימושניהם ללכוןמיד אלרבי שיעמוד מבחוץ להיות שומר הפתח .ואל
ידבר לשום אדם ,ואל ינוח לשום בריה
שמעון בן יוחאי.
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כאשר באו לפני רבי שמעת
רבי
רבי
שמעון יושב ולומד תורה .וישא רבי שמעון לרבי יצחק" :האם ראית היום
שמעון אתעיניו החוצה ,וירא שעומדים צורת אביךש יעןכי כשמגיע זמן האדם
בחוץ לפני ביתו שני התלמודים רבי למות ,באים אליו מעולם העליון אביו
יהודה ורבי יצחק .ועוד ראה שמלאך ושאר קרובים שלו לקבל פני הנשמה
המות הולך ומרקד בשמחהלפנירבייצחק וללורצה ווד שרצגיע למקומה ,והאיש
ש אשר טדביום הזה ישלופעליו לקחת הנומה למות רואה אותם* .ויענה רבי
נשמתו .ויקםרבי שמעון ויצא החוצה יצחק שעד אתהעוד לא ראה כלום.
ל
ויקח את יד רבי יצחק בידו ויאמר :אז קם רבי שמעון להתפלל ע רבי
"גוזרני שכלמי שהוא רגיל ליכנםלביוזי יצחק ,וכך אמר" :רבונו של עולםנ מבקש
יכנם ,וכלמי שאינו רגיל עד עתה ליכנם אני ממך ,כאשר רבי יצחק הוא אחד מן
חשבע חברים של החברייא קד"טא,
לביתי ,נם היום אל יכנםנ"
וינהנרבי שמעון אתרבייצחק עםרבי שאני קורא אותם שבעעינים ,והוא נקשר
יהודה אלביתו 9נימה ,ומלאך המות נשאר בי ,ואני נקשר בו ,לכן מבקש אני ממך
בחוץ .וכאשר רבי שטעת הכיר ברבי שתתן לו עוד חיים בעולם הזה וישאר
יצחק שמכל מקום עוד יש לו זמן קצוב אצלי בחיים" .מיד נשמע בת קול מן

אויףיענער וועלמ,שזויווי מירזיינען חברים אויףדיזער 11עלם" .רבי יצחקהימ מיםנעוויין
דים איהם צוגעזיגט ,אוןזייהיבען בששטימטזילען בשלר געהן צורבי שמעון בן יוחאי.
י איהם נעמריפען זיצען און
וועןז זיינען נעקוכחגן צו רבי שמעון בן יוחאי היבעןזי
יישמעוןהימ אוימגעהויבעןזיינעאויגען ,האמ ער געזעהן וואוריצוויי חבריםזיינען
לערנען.רבי
פשד
מ
ה
ע
נ
ם
י
ו
א
ר
י
פ
המות
ז
ש
מלאך
ן
ה
ע
ז
ע
ג
ר
ע
ד
ר
ע
האט
,
ז
י
ו
ה
נעקומען משרזיין אוןנ"ך
רבי
יצחק ,און ער שפרינגט שרום משד מרייד,ווים עד וועמ בשלד נעסעןזיין נשמה .דשן איז
רבי שמעון שדויםגעגשננען אוןה"ט"נגענומעןרבי יצחק'ןביי דעד השנדאוןהימשזוינעזאנמ:

ל וויימער 8ריינקומען,
"איךבין נוזר ,שז דערווים מלעגמ שלע מאהל טריינקומען צו מיר,זי
ל היינמ אויך נימ שריינקומען*.
און דער וואם איזביז היינטנימ שריינגעקומען צו מיר,זי
רבי יהודה און רבי יצהק זיינען שריינגעפיהרט נעווירען אין הויז צו רבי שמעון ,און
דער מלאך המותאיז געבליבען שמעהןאיןדרויםען.רבי שמעוןהימ דערקענמשזרבייצחקהים
ניךםיי ווי ציימ צו לעבען ביז שכמ שעה אוימ'ן מ"ג ,ה"ט רבי שמעון שרויםגעשיקמזיין
ל שמעהן משררי טיהר און זאל ניט רעדען
זוהן רבי אלעזר ,אוןהימ איהם"ננעזיגט ערזי
מיט קיינעם ,אוןזיל קיינעם ניט שריינליזען .דערניך האט רבי שמעון געפרעגםביי רבי
יצהק'ן" :צו היםטו היינמ געזעהן דיין מימערם נעשטשלמ ,ווייל דשם"לםמ ווען ש מענש
השלמ ביים שמשדבען ,קומען צו איהם מון יענעד וועלמזיין פימער אוןני
ך קרובים ,צו בש-
גליימעןדי נשמהביזזי קוממ אויף איהר שרמ ,און דער שמשרבענדער מענש זעהםזיי".ה"ם
רבי יצחק געענמפעדמ ,שז ביז איצמ האמ ער נאך קיינעם נימ געזעהן.
שמעון האט זיך אוימגעשמעלמ ,האמ מתפלל געווען און האמ שזוי געזאגמ" :רבום
רבי
ווי רבי יצחק איז איינער מוןדי זיבען חברים,וו"םאיך רוף
של עולמנ איך בעמ דיך ,שזשזוי
י
זיי זיבען אויגען ,און ער איז ינגעקניפטאין מיר און איךבין אננעקניפטאין איהם ,זאלע
ךבלייבען לעבען אויף דער וועלמ" .בשלדאיז שראבשן ענמפערמון הימעל,שזרבי שמעון'ם
ני
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השמיס שתפלת רבי שמעון נשמעת כאשר ישן רבי יצחק בא אליו אביו
.חצעקבלה בשמים ,ורבי יצחק ישאר בחלום ואמר לו ,שהרא עם עודשניםקהצר
בחיים להיות בהתקשרות יחד עם רבי צדיקים נפקדו לרדת לזה העולם לקבל
שמעון .אחר זה ישב רבי שמעון ללמוד פני נשמתו וללווזה למקומה בעולם
השייז
כמקדם עם החברייא קדישא.
 .יכאשדהיו מוכנים לרדת נתעכבו
פתאם
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התפלל
שלא
ימורע ותפלהו
על כהטמרתו ,ראה שמלאך
רבי
עורף והלך משם באמרו" :אוי וחבוי! נתקבלה וישאר בחיים ,לכן חזרו כלם
שבמקום שרבי שמעון נמצא אין לי למקומותם .וישאל רבי יצחק את אביו
שלימה !" ויספר רבי אלעזר לאביו מה בחלומו שיניד לו כמה שנותחיים נתוסף
שראה ושמע .ויאמר לו אביו,כי מעתה לו להשאר בעולם הזה .ויאמר לו אביו,
יכול ליכנס הביתה,כי הסכנה כבר עברה כי זה דברשאינו רשאי לגלורב אבל זאת
ואין עוד לפחד ממלאך המות וישבו כום יוכל להיות במוח,כי כלזמך*רבי שמעון
יחיה בעולם הזה ,נם הוא48שארבחיים.
ללמוד ביחד.
(כא)

ל

הפסוק מייתן מהור מטמא על רבי נחום הפקולי
מעשה באחד מן חכמי הזהר ,רבי הרהק כהשם היה הר מו54ק אש מתלקהת
זמיראה שמו ,שהלך בדרך ותעה ביער ,ועיטן נדול .וילךרבהיטיראה הלוך וקרב
וכשיצא מן היער ראה שהוא במדבר ,ולא אל ההר,כי חשב אולטיטצא שם דרך אל
תפלה איז "ננענומען נעו"1רע .1און רבי יצחק בלייבמ לעבען צוזשמען מיט דבי שפעון בן
יוחאי .רשן ה"מ רבי שמעון זיך צוריק נעזעצמ לערנען מימ רי חברים.
ם איז רי נשנצע ציימ נעשמשנען אין ררויסען אויףרי וושך ,ה"ט נעזעהן
רבי אלעזרווי
וואו
שז רער מלאך המות ה"מ זיך "בגעמר"נען פון זייער הויז ,ז"נענרינ" :אוי ,אוי!
רבי שמעון בן יוחאי נעפינמ זיך ה"ב איךקיין שלימה נימ!" ה"מ רבי אלעזר ווענד
" דעם
ען
בשלר מוריע נעוועןזיין פאמער .ה"מ רבי שמעון שריינגערופען רבי אלעזר'ן און ה"מ איהם
נעז"גמ ,שז דער נעפשהר איז שוין פ"ראיבער ,ס'איז שוין נימ וו"ם מורא צו היבען ,און
ד"
שלע ה4בען זיך נעזעצמ לערנען.
ווען רבי יצחק איז איינגעשל"פען ,איז זיין פ"מער נעקומען איהם צו חלום ,און ה"מ
איהם נעז"נמ ,שז ער מימנ"ך צוועלף צריקים זיינען בששמיממ נעווירען שנמקעגען צו נעהן
עמפפשננעןזיין נשמה ,אוןזיי זיינען שוין נריימ נעווען שר"בצוקומען אויף רער וועלמ .נאר
י פשרהשלמען" ,נז"נענריג ,שז רבי שמעון בן יוחאי ה"ט נע'פועל'מ
פלוצלינג ה"מ מען זי
ל נ"ך בלייבען לעבען ,רשן זיינעןזיי שלע צוריק נענשננען צו זייערע ערטער.
רבי יצחקז"
רבי יצהק נעבעמעןזיין פ"מעראין חלום ,ערז"ל איהם ז"נען,ווי פיעל י"הרען ה"ם
טען איהם נעשענקמ צו לעבען נ4ך אויף רער וועלט .ה"מ רער פ4מער איהם נעענמפערמ,
ךר"ס איינע ק4ן ער איהם ז"נען ,שזשזוי לשננ
שור"ם מ"הר מען נים מנלהויין4 .בעררי
יוי רבי שמעון בן יוחאי וועמ לעבען וועט עך אויך לעבען.

הימ

()21
רער פסוק מי יתן מהור כממא קעו נעזץ?מ ווערען אויף רבי נחום הפקולי.
איינער פון רי חכמי הזוהר רבי.-זמיראה איז שם4הל נענשננען אונמערווענס ,און איז
פשיבל"נרזעט געוו"רען אין ש וויממען כעגענר ,וואו עס ה"טיי
ד נעפונען קראמער-בערב ,פוז
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נפלאות הזהר

הישוב .ויפנע שם באיש אהד שהיה
נראה כמוערבי .וישאלהוהערבי" :מי
אתה ,אנה תלך ומה מעשיךכאן במדברו"
ויענהו רבי זמיראה ,כי הוא וצעה
בדרכו ,וכל מה שהולך הלאה הוא תועה
יותר ואינו יכול למצוא דרך אל היוטוב.
הערבי הרניע את רוחו של רבי זמיראה
ואמר לו שלא יפחד ולא ידאנ על זה ,כי
הוא יודע הדרך אל הישוב וידרהו באיזה
צד ילך.
ויאמר עוד הערבי" :כאשר אני מקיר
בך שאתה חכם מחכמי ישראל ,לכן בוא
עמדי אל עבר השני של ההר הזה ,אשר
שם אפשר להתקרב יותר אל חרכי ההר,
ותשמע שם נפלאות" .כאשר באו שמה
הראה הערבי לרבי זמיראה איך שיטה
אזנו אל נקרת ההר .שם שמע רבי
זמיראה קולות נוראים זעקות ואנחות
מעומק הארץ אוי! ואבוין ויאמר רבי
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נ ק רי4

זמיראה אל הערבי ,שאותו
חהר אין זהכי אם שהוא נמשך בעומק
הארץ עד מקום הגיהנם ,והקולות הם מן
הרשעים שנענשים באש הניהנם .ויאמר
אליו הערבי" :תדעכי דק בעבור זה
תעית בדרך לבוא הנה ולשמוע כזאת,
והרי זה מה שחפצתי להראותךא .אחר
זה הראה לו הערבי באיזה דרך ללכת אל
הישוב ,ומיד נעלם הערבי.
רבי זמיראה נשאר עומד נלמוד במקופ
שממה נפלה עליו אימה ופחד ,ומיהר
ללכת לדרכו באוחו צד שהראהלוהעדבי.
כאשר הלך מעם ראה חריץ רחב שנמשך
מן פני הארץ אל וצך עומק ההר .ושם
באותו חריץ נוהגים לאיש אחד שהוא
בוכה וצועק ומייליל מרה .ויחרד רבי
זמיראה ויברח משם בבהלה ,כי הבין
שזה מת שמושכים אותו לתוך הניהנם.
כאשר הרחיק רבי זמיראה משם נלאה

משן וו"סהימ אויסגעזעהן 11י שן שרשבער .פרעגמ איהם דער שרשבער" :ווער ביזמו און
ווי שזוי קומסמו שהער אין שזש וויסמערנישט?" ה"מ איהם רבי זמיראה דערצעהלמ ווער
עראיז,און שז ערה"מ פשרבלינרזעמ ,און ווייסמ נימווי שזוי אויסצונעפונען דעםוועגשהיים.

דער שרשבער האט איהם בשרוהינמ,שז ער וועמ איהםווייזעןאין וועלכערזייט ערזיל

נעהן,

וועמ ער צוקוטען צו ש ווענווים פיהרמ צו ש שמ"רמ.
מ
ז
י
ב
נשכהער ז"נט דער שרשבער צו איהם" :איך זעה שז דו
איינער פון די אידישע
חכמים,קים מימ מיר ש שמיקעל וועגם אויף יענערזיימ בשרג ,ד"רמק"ן מען צוקומען נעהענ-
מער צודייעכערוו"םשפייען מימ פלשמעןפייער ,וועסמוד"רמ הערען עפעם 11אונדערליכעס".
וועןזיי זיינען צונעקומען צו יענעם פלשץ ,ה"ט דער שרשבער געוויזען רבי זמיראה וואו ער
ז"ל צולעגען דעם אויער צו ש שפחלטפון דער ערד .הי
מ ד"רמ רבי זמיראה נעהערמ שרעק-
ליכע קולות פון רער ערד ,שרייענריג וועה! וועהן הימ רבי זמיראה געז"גמ ,שז דער שפשלט
איןדי ערר מוז זיך ציהען מיעףביז צום גיהנום,ווי די רשעים ווערען בששמר"פמ אין פייער
פון גיהנום .ה"מ רער שרשבער געז"גמ  :דים ה"ב איך דיר משקע נעוו"למ ווייזען,
ר צוליעב רעם ביזמו פשרבלאנזעמ נעוו"רעןא .בשלר נ"כדעםהימ רער שרשבער
אוןני
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דען גע"11רען.
רבי זמיראה איז געבליבען שמעהן איינער שליין ש דערשריקענער .ווען ער ה"מ"נגע-
הויבען שוועקגעהןה"ט ער רערזעהן אויףאייןזייט בשרג,וואםשפייט מיט פייער ,ש טיעפען
בריימען שפשלמ אין רער ערר ,און דירמה"מ מען שרייננעפיהרמ ש מענש"11 ,ם ה"מ זעהר
נעוויינמ און געשריגען מיט בימערע קולות .רבי זמיראה איז ש פשרצימערמער פון דירמ
גיךשוועקנעל"פען .ווייל ערה"מ פשרשמשנען שז ר"ם איז ש רשע ש בות "11ם מען פיהרמ
איהם אין גיהנום .און פון שרעק און מירקיימ האמ זיך רבי זמיראה נעמוזט שנייערזעצען
ז אייננעשלאפען, .
יפרוהען .ע 2איז אייף איחם ?עפשיען א טיעסערשי"ף און עראי
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מן המרוצה ומן הפחד ,ולא יכל ללכת
הלאה ,וישב לנוח מעם והנה נפלה
תרדמה ויישן.
ויחלוםרבי זמיראה חלום,וירא בחלומו
לפניו איש ההוא שראה מנהיגים אותו
לתוך החריץ אשר בהר .וישאל אוהמ
רבי זמיראה בחלומו ,מי הוא ,מה שמו,
מאיזה מקום הוא ,ום8ני מה מענישים
אותו בניהנם .ויאמר אליו האיש בחלום,
שהוא יהודי מעיר אחת בארץ ישראל
בהלק הנליל .הטם היה הוא קצב מוכר
לישראל בשר פרפה תחת כשרה כמה
שנים .ומלבד זה עבר גםכן כמעם ש כל
עבירות שבתורה .וזה כמה שנים

שיי

שמענישים אותו ב~נש מר .שלאחר
מותו איזו שנים ענשו אותו כך .שהחיו
אותו בכל יום ,ואחאכ השליכו אותו לפני
כלבים רעים ורעבים ,ואכלו את בשרו
אברים אברים עד שמת .ולמחרת החיו
אותו ושוב השליכוהו לאותן כלבים ,וכן
ב:ל יום ויום .וטרם שהשליכוהו לפני

הכלבים חיו מכריזים לפניו נזר דינו,
שההא בשביל שהיה מאכילנבלווע ופרפות
לישראל.ולפי שאמרה תורהלהשליךנבלות
ופרפות לכלבים ,וזה נזל מן הכלבים מה
ששייך להם ,לפיכך יאכלו הכלבים את
בשרו .ועל השאלה כמה שנים מענישים
אותו כך ,אמר שאינו זוכר כחטך הימן
כמה הוא .ועוד אמר שלפני חוד,טיכים

החליפו עונשו .ואינו נידת ערד בכלבינג

אלא שמשליכים אוהע לניהנם ונשרף,
אחר כך נעשה חי ושוב שורפין אותו.

כןעויטים לו שלשה פעמים בכל יום.
וקודם שמשליכים אוהע באש מכריזים
לפניו בשביל איזו עבירות הוא נענש
בגיהנם .ואך ביום הזה נתנו לו רשות
שיתראה בחלום אל הצדיק רבי זמיראה,
ולבקש ממנו אולי הוא ימצא איזה תיקון
לנשמתו.
רבי זמיראה שאל אוהע עוד בחלומו,
שיאמר לו איך היה שמו בחיים ,ומה שם
עירו שהיה דר בה .ועל זה ענה המוג

הימ רבי זמיראה נעזעהן אין חלום רעם זעלבען מענש ,און ה"מ איהם אין חלום אויס-
געפרענמ ווער ער איז ,פון וושנעמ ער איז און פחרוו"ס יוערמ ער בשה2מר"פמ .ה"מ דער
טענש גען"נמ ,שז ער איז ש איר פון ש שמ"רמ אין נליל ארץ ישראל ,ר"רמ איז ער נעווען
ש קצב און רערצו ש נרויסער רשע ,און טז אויסער דעםוו"ס ערה"מ פיעלי"הרען פשרקויפם
צו אירען מרפה פלייש ,ה"מ ערנ"ך אויך עובר נעווען אויף טלע עבירות ,און רשרורך ווערט
ער שוין שזוי סיעלי"הר געפיינינמ .רי ערשמע עמליכעי"הר איזזיין שמר"ף נעווען ,וו"ס
מען ה"ט איהם שלע מ"ג לעבערינ נעמזוכמ ,און מען ה"מ איהם נעוו"רפש פשרבייזע הונך,
וועלכעהיבען פון איהם שלע מ"הל "בנענריזעמ שנ'שנרער אבר .און איירער מען ה"מ איהם
חיייננעוושרפען צווישען רי הונמ פלעגמ מען איהם פריהער פ"רלעזען ,שז רי שמר"ף קוסט
איהם ווייל ער ה"מ געגעבען עמען צו אירען נבלות וטרפות ,וועלכעס בשלשננמ צו הינר ,און
מאר רעם רשרפעןרי הינר צו פרעסעןזיין איינען פלייש ,און ערק"ן נימוויסען וויפיעלי"הר
איז חזוי בחשטר"פט געוו"רען ,נ"ר שעינר איז שוין איין הוד'ט פשרביי וו"ס מען בש-
'"
ע-יייאפט איהם שוין נימ רורךרי הינמ ,נ"ר מען פשרברענמ איהם רריי כמ"הל איןמ"ג אין
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נ"ך יערעס מ"הל
לעבעריג,
רופמ מען אויס
שלע
אי איהם איבער וועלכע עבירות ער ווערמ בטשמריפמ אין גהינום" .בער שצינד ה"ט עריאסומען חז ערלויבעניש צו בשווייזען זיךאין חלום פשר רעם נרויסען צריק ,וואס קען אויס-
יעפינען עפעם ש תיקון פשרזיין נשמה.
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אייי הייממרי שמ"רמ וואו ערה"מ רארמ נעוו"הנמ .ה"מ ער נעענמפערמ שזזיין נ"סען
ה"י ערזיר נימ דערמ"הנען,שזויווי שלע רשעים קענען נימ נערענקעןנ"כ'ן מוימזייעראידי-
י ה"ט איהם
'ייעי נ"מען,ניר רערנ"מען פון שמ"רמ וואו ער האטנע'וויהנמ נעדענקמ ערי"

נפלאורו הזהר

כי שמו אינו זוכר ,כי כן כל הרשעים
אינם זוכרים את שמם לאחר מיתה .אבל
שם העיר ידע להזכיר .וישאל איתו עוד
רבי זמיראה בחלומו ,אם השאיר אחריו

בנים .ואמר שהשאיר בן קמן בן שמנה
שנים ,אבל עוד לא למד תורה כלל .בזה
ננמרו דברי המוק כי יותר לא הניהו לו
לעמוד לפני רבי זמיראה בחלומו ,ונעלם
משם.
כאשר הקיץ רבי זמיראה משנתו זכר
הימב את חלומו,והבין שלאעל חנם תעה
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ושהוא עם הארץ נדול.
אמנם רבי זמיראח לא נתיאש מלקץטות
מובה להמת .ויחקור וידרוש איך יוכל
לראות את הבן שהניח .ונודע לו שזה
הבן נמצא בבית המטבחיים ,ושם הוא
עוזר להנוים שמפשימים עורות הבהטורנ
וישתדל הרבה רבי זמיראה לפתות לזה
השם שי"וב את בית הממבחיים וילך
עמו ,נם עשה בערמה לרמוחן שהוא דודו4
והבטיחו כל מוב ,עד שפעל אצלו ללכוש
עמו .וינלחו וירחצהו וילביש אווע בנדי

בדרך לבוא אל מקום הזה,איןזהכי אם ישראלנקיימ ויפים ,ויממור אוחו ביד
ביערק
למען ישתדל לקץטווע איזה תיקון לנשמת מלמד שילמוד עמו
אלעף
אחר כך
יורטר ויורטר .וכאשר זה העלם היה בעל
מוח עם לב רחב ,היה מקבע מהר
הלימודים בנקל ,נם נרטחזק אצלו בכל פעם
חשק יותר ללמוד תורה ,ולמד בהתמדה
נדולה ,והיה הולך ונדול בו~ורה ,ונעשה
תלמיד חכם .רבי זמיראה אהבו מאד
ויחשבהו לבנו .וכאשר בעירו של רבי
זמיראה לא נודע בןמי הוא השיאו אשה

אותו הרשע .ולאחר שבא רבי זמיראה
לביתו הלך לאותו העיר שדר בה זה
הקצב הרשע .ושם התחיל לחקור ולדרוש
על אדות הקצב ההוא .ונודע לו שהוא
היה רשע מפורסם מכשיל רבים ,וכבר
עברו שש שנים לאחר מוהן ועוד מקללים
אותו כלמי שמזכירו .ושאל רבי זמיראה
על אדות הבן שהניח אחריו ,ואמרו לו
שהוא הולך ונדול ברשעוע כמו אביו ,חשובה וקנה שם לאדם נדול,עד שממכוהו

רבי זמיראה נעפרענמ ,שלץאין חלום ,אויב ער השמ אפשד איבערגעלשזט עטעם קינרער .הטט
ער נעזשנמ שז ערהימ איבערגעליזמאיין אינגעל פון שכמייהר ,שבער ער השמ איהם קיינ-
משהל נימ נעלשזמ נעהן אין חדר .מעהר הטמ מען איהם נימ ערלויבמ צו רעדען מימ רבי
זמיראהאין חלום.
רבי זמיראה השמ ויר~ויפנעוושכמ פון שלשף ,און השמ דעם חלום נשנץ נומ נעדענקמ.
השמ ער פשרשמשנען ,שז נימ בחנם איז ער דץ פשרבלשנדזעמ נעוושרען .ווען רבי ומירשה
איז שהיים נעקומען איז ער בשלד שוועק אין יענער שמשדמ 'וואו דער קצב השמ נעוושהנמ.
דשרמ איז ער געוושהר נעוושרען ,שז רער קצב איז שוין מוימ זעקם ישהר ,און שז מען פליכם
איהם נשב'ן מוימ "שם רשעים ירקב" .השמ רבי זמיראה זיך נשכנעפרעגמ אויף דעם בחור'ל
וושם דער קצב השמ איבערגעל"זמ ,השמ מען איהם דערצעהלמ ,שז דער בחור וושקממ אויף
שזש רשע און אויך שזש עם הארץ פונקמ'וויזיין פשמער.
שבער רבי זמיראה השמ זיך נימ מייאש געווען .ער השמ זיך ניכנעפרעגמ ,וואו ער קשן
דעם בחור אוימגעפונען ,און ער ה~מ איהם נעפונען אין ט שחט-הויז ,שלם ש נעהילףביי די
וושם שינרען שפדי בהמות .רבי זמיראה השמ פשרלעגמ ש כח אויף דעם בחור ,איינרעדענדינ
איהם שז עראיזזיינם ש פעמער ,און ער השמ קוים נע'פועלמביי דעם בחור ער זשל מימ איהם
נעהן אין דער שמשרמווי רבי זמיראה השם נעוושהנמ .דשרמ השמ רבי זמיראה דעם בחור
שנגעקליידעמ איידעלע אידישע מלבושים ,און השמ איהם איבערגעגעבען מען זשל מימ איהם
שנהויבען לערנען תורה .דער בחור השמ גרשדע נעהשמ ש נומ קעפעל און השמ נעלערענמ
תורה נשנץ פליימיג .ער איז נשוען ש הולך וגרול ,שלע משהל העכער און העכער,ביז עראיז
נעקרוינמ געוושרען טימ'ן מימול רבי .דשם איז דעריושם מען הטמ איהם נערופען רבי נחום

י,ו.

%
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בצעואר רבי .והיה מנהל ישיבה והעמיד
תלמודים הרבה .וזה הוא רבי נחום
הפקולי .כך קרא לו רבי זמיראה .רבים

חשבו שנקרא כן ש שם מקומו שגולד
שם .אבל האמת הוא שרבי זמיראה נתן
לו השם פקולי ,ש האמעות "פקו
פלוליה"כיון שהוציא את אביו מן משפם
הניהנם ,והכניסו לנן עדן .וזאת היא
משפחת פקולי ,שממנו נולד רבי שמעון
הפקולי שהיה מסדר לפני רבן נמליאל
ביבנה סדר שמנה עורה ברכות של
התפלה.
רבי זמיראה היה מספר פעם אחת
לחברומי הוא זה רבי נחום ,ואיך שפעל
להוציאו מן טים היון של טומאה עמוקה
להכנימו אל הקדושה .ואמר שאביו הקצב
בא לו בחלום ,והודה לו ברב רעדה
וברכה על אשר תיקון לנשמתו בזה
שהכניס את בנו תחת כנפי השכינה.
,

ומיפר לו אביו בחלום שכאשר אך התחיל
בנו לומר קריאת שמע בכל יום .פסקו
ממנו עונש הניהנם מן שלשה פעמים
ביום ש פעם אחת ביום .וכשהתחיל
ללמוד חוכהם פסקו ממנו לנמרי עונש
הניהנם ויצא לחפשי מן הניהנם.
וכשהתחיל ללמוד נמרא הכניסו אותו
לנן עדן .ולאחר שנעשה תלמיד חכם
ונממך לרבי והתהיל ללמד תורה עם בני
ישיבה ,נתנו לו כסא בנןעדן במקומם של
צדיקים .ובכל פעם שבנו אמר דרשה
ברבים ,עטרוהו בעטרה חדשה מאירה
באור נדול .ועלענין זה דרשרבי זמיראה

הפמוק "גבור באר*ן יהיה זרעד ,דור
ישרים יבורך ".כלומר שאם הניח זרע
בארץ שהוא גבור בתורה ,עלידי זה דור
ישרים יבורך .פירוש שאביו של דור
ישרים יבורך שם בעולםהעליון להתעלווז
מעלה מעלה.

הפקולי .ר4ס וו4רט "פקולי" ה4ט רי בשרייטונג ,שז ער ה4ט דעם פ4מער שרויסנעצוינען
פון ניהנוםאין ,גן ערןשריין .ד4סאיזדי כהשפחה "5סולי" וו4ם פון דעםרבי נחוםאיז שרויס-
נעקומען רבי שמעון הפקולי ,וועלכערהיט מסדר געווען פשר רבן נמליאל אין יבנה 11י שזוי
מען ז4לרי "שמנה עשרה" שלע ט4ג רשוונען.
רבי זמיראה פלענט דערצעהלען ,שזאין שצייטדערניךאיז רבי נחום'ס פ4טער נעקומען
צו איהם אין חלום ,און ה4ט איהם זעהר בשרשנקט און בשוואונשען פשר די נרויסע טובח
411ם ער ה4ט אויסנעפונען ש תיקון צו זיי
ן נשמה .ער ה4ט דערצעהלט ,שז בשלד שזוי 11י
נ4ר דער בחור זיינער ה4ט 4ננעהויבען ז4גען שלע ט4ג קריאת שטע ה4ט מען אויפגעהערם
צו בששטר4פען איהם רריי מ4הל טענליך אין גיהנום ,נ4ר מען ה4ט איהם פשרנרינגערטדי
שטר4ף אויף איינמץהל טעגליך אין גיהנום .דערנ4ך שזוי 11י ער ה4ט 4ננעהויבען לערנעז
חומש ,ה4ט מען שוין איננשנצען אויפגעהערט איהם צו בששטר"פען אין גיהנום און ער איז
שוין שרומנענשנגען פריי .שוען ער ה4ט "נגעהויבען שוין צו לערנען נמרא ה4מ מען איהם
שוין שריינגעפיהרטאיןנןערן .אוןווען עראיזשוין ג4ר גע411רען ש למרןאון שרביה"ט מען
איהם שוין ג4ר געששפען ש שטוהל אין גן עדן צווישען נרויסע לייט .און נ4ך דערצו ווען
נ4ר דער זוהןה"ט מחרש געווען רברי תורה און ה4ט געז4גט א ררשה ,דשן החט מען איהם
בשש4נקען שלע מץ,הל מיט נייע ליכטיגע קרוינען .רשן ה4ט רבי זמיראה אויף איהם אויס-
נעטייטשט דעם פסוק "נבור בארץיהיה זרעו רור ישרים יבורך" .ד"ס הייסט ,שז מען ל4זט
איבער אויף דער וועלט ש זוהן ש גבור אין רי תורה ,ווערען רי עלטערען אויפגעריכט אויף
יענער וועלט און ווערען רשרט נעבענשט.
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(כב)
מנולה נדולה באמירת פרשת הקפררנ
רבי שמעון מזכיר ומזהיר איזה פעמים בחיבה יתירה.כי כל תיבה ותיבה שבה
בזהר הקדוש להיות נזהד באמירת 9רשת היא אוצר יקר ועמרה מאירה .והיא
הקטרת בבקר ובערב11 .ה לשונו :מנרשת ומברחת כל מקרים רעים וכטה
אאלמלי ידענו ישראל נודל המגולה של צרות נדולורע שלאיהיה להם שליטה על
אמורת 9ר,שת הקטרת בכונההיו מנשקים אותן הרנילים לאמר פרהשוע הקטרת".
כל תיבה ותיבה של פרשת הקטרת
בזהר הקודש מובא זה המעשה בענין אמירת קטרת.
פעם אהת בא רב אחא לעיר קטנה ,לכן צוה לברור מן אנשי העיר ארבעים
שהירטה  ,נקראת "כפר מרשא" .ו*הי א"ם מן טובי העיר בני תורה .ויחלקם
כאשר אך נכנס שם רב אחא לאכמניא על ארבעה מנינים ,ויצוה להם שכלמנין
נתפרמם תיכף בעיר מאורח היקר אנשים ילכוויתיצבו בצד אחד שלהעיר,
והחשוב .וכאשר היתה מחלת מ3פה ויאמרו ארבעה המנינים בכל ארבעה
שוררת בעיר על האנשים ,רחמנא ליצלן ,צדדי העיר 9רשת הקטרת בכונה נדולה,
התאספו אנשי העיר ויבאו אל רב אהא ונם ה9רשה שבתורה איך שאהרן הכהן
י הקטרת
ויספרו לו מן הצרה אשר בעיר ,ויבקשו העמיד את מלאך המות עליד
ממנו שיעזור להם בצדקתו .ויאמר להם בכונה נדולה ,ונם רב אחא בעצמו הלך
רב אחא ,שאם כל כך הצרה קרובהונדיה עמהםלעזור להם באמירת פרונת הקמררנ
ואין עוזר,אין להמתין עוד ולדחות הדבר.
()22

ןדי פרשה פון קטרת.
רי טייערע 0גו5ה פוןזיגע

רבי שכ;ון בן יוחאי דערמ4הנם עמ5יכע מ4ה 5אין זוהר הקדוש ,שז ווען מענשען ז54ען
וויסען,ווי נרויםדי סנו5ה איז פון ז4נען די פרשה פון קטרת מיט מונה ,אין דער פריה און
צו מנהה ,וו54מעןזיי יעדעם וו4רם געקושט ,וויי 5יעדעם 'וו4רט איז ש סייערער אוצר און
ח 5יכטיגע קרוין ,ווע5כעם פשרמרייבט ש5דעםבייז און פשרי4נטפיע 5צרות ,ז54ען ניט ה4בען
קיין ש5ימה איבער דעם מענש.
אין זוהר הקדוש ווערט נעברחכט וועגען דעם שזש מעשה.
אתא איז שמ4ה4 5ננעקומען אין ש שמערטע ,5ווע5כעם מען ה4ם נערופען "כפר
דבי
נ4ר ער איז שריין אין ש גשסם-הויז זיינען די שט4דט5-יים בש5ד נעו41הר
טדשא".
י
ו
ו
י
ו
ז
ח
נעו41דען פון דעם השוב'ן נשמט .רשמ54מט איז ד4רט נשוען ש מנפה ,רהמנא 5יצ5ן ,אויף
סענשען .ה4בען זיך שמ4דם5-ייט צוזחמען גענומען ,זיינען שדיינגעקומען צו דב אהא
ר
יה5ט מים געוויין פון רי צרה וו4ם אין שטערטע 5קומט פ4ר .ה4ט
און ה4בען איהם דעדצע
רב אחא צו נעז4גט ,שז ס'איז ח ש4ד רי ציים ,וויי 5רי געפשהר איז נרוים .ה4ם ער
זיי
ז 54ר 4אוימק5ויבען פיערמנינים אידען פון שטעדטע,5די וו4םזיינען עהד5יכע
נעהייסען מען
אידען און תורה .ער ה4ט אייננעטהיי5טרי פיער מנינים ז54ען נעהן צורי פיער
י
י
ז
בני
י נעהיימען ז54ען
זייטען פון שמערטע ,5יערערמנין אירען אויף שנ'שנדערע זייט ,און ה4טזי
דירט ז4נען מיםנרויס כוונהרי פרשה פון קטרת מיטרי פרשה פון קרבנות ,און אויךרי
4בנעשמע5ם דעם מ5אך המות דורך קטרת ,און רב אתא זע5בסם
פרשה וו4ם אהרזהכהן ה4מ

איז אויך מיטזיי מימשענשננען.
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סנולה הזאת פעלה שהמנפה נעצרה החטאים עשה תיקונים בדת להשמר
והמחלה חדלה .ורב אחא החזיק לבם מהם
י כל זה מצב היהדות הומב
שם ,.ועליד
של אנשי העיר שלאילכו עוד בעצבות
ם
ובפחד.כי הוא שמע בת קול מן השמי
ז
א
ו
ש
ע
אנשי העיר לכבוד רב אחא
,
ה
שהיה מכריז בפקודת השנחח העליונ
.
ה
ל
ז
ד
ג
ה
ד
ו
ע
ס
ורב אחא דרש לפניהפ
שהמחלה המתהלכת בעיר כליל תחלוף ויעוררם לתשובה ותפלה וצדקה .ויחליטו
כהשם.
לבעבור זכרון לדורות שישנו שם העיר
בלילה נאמר לרב אחא בחלום ,כי מן "כפר טרשא" ש השם "מתא מחסיא".
כאשר הוא הציל את אנשי העיר מן יען כי "מתא" היינו עיר בארמיח.
המגפה ,מונח עליו חוב קדוש שיציל נם "מחסיא" הוא צירוף של שתי תיבות
את נפשותם ויחזירם בתשובה,כי הרבה "מחי  -מסיא" .מחי"היינו הכאה".מסי"
י ההכאה
חטאים בעיר .ועל כלם מה שאין בה הייע רפואה .כלומר שעליד
תינוקות של בית רבן שילמדו תורה .שסבלו ממחלת המגפה ,באולידי רפואה
וישתדל רב אחא לתקן בעיר מלמדים היותר גדיה ,שהיא תלמוד וערה
עם חדרים ותלמוד הערה .וגם בדבר שהתקין אצלם רב אחא.
(כג)

כח הסטלה של ברכות מאיש לרעהו.
פעם אחת באו לעיר צידון תלמודי רבי אלעזר בן רבי שמעון ,אמר לו אביו
חכמיםנדולים .וכאשרזההיה קודםכלילת לרבי אלעזר" :שמעבני! כאשראעעה עומד
רי סגולה ה4ט נע'5ועלס ,און רי מגמה ה4ט טשקע בשלר אויפנעהערט .רב אחא ה4ם
נעז4גט צורי שט4רט-לייט,זיי ז4לען שוין מעהר ניט שרומנעהן סיט 5חה מיט טרויער,ווייל
ער ה4ט נעהערט .רעם בת קול פון היכועל ,וו4ס ה4ט אויסגערופען ,שז רי קרחנקהייט וו4ס
ה4ט נעבושעוועט אין שטערטעל ז4ל בשלר פטרשוואונרען ווערען.
ווען רב אחא איז אייננעשל4פען ביינשכט ה4ס מען צו איהם
ט
נ
י
ז
ע
נ
אין חלום ,שז חווי
ף
י
ווי ער ה4ט מציל געווען רי שט4רט-לייט פון רי מגפה ,לינט או איהם רי פליכט ,ער
י ז4לען תשובה טהון ,וויילזיי זיינען זינריג אוןזיי לערנען ניט קיין תורה .ה4ט רב
זעהןזי
אחא אייננע4ררעט ר4רט אין שטערטעל חררים כדט ש תלמור תורה ,און ה4ט מתקן נעווען
נ4ך שנרערע תקנות צו פשוץ8טשרקען אירישקט ,און רשרורך זיינען שלע מענשען פון רעם
שטערסעל פשראיירעלט געוו4רען.
זיי ה4בען לכבור רב אחא געכהשכט ש נרויסע סעורה .רב אחא ה4ט פשדזיי נע'ררש'נם
און ה4טזיי מעורר געווען ז4לען תשובה טהון .רשמ4לסט איז בששטימט געוו4רען פשר ש
זכרון ווענען לרורי רורות ,מען ז4ל ענדערען רעם נ4מען פון שטערטעל "כפר טרשא" אויף
רעם נ4מען "מתא מחסיא" .ווייל "מתאע איז טייטש ש שס4רט ,און ר4ס וו4רט "מחסיאא
ה4ט ש ר94עלסע בשרייטונג ,פון "מחי" ,און פון אכוסי" .מחי  -איז רער טייטש של4נען,
און מסי  -איז רער טייסש היילען ,ש רפוא .רי כויינונג איז ,שז רורך דעם 411םזיי זיינען
געשל4גען נעוו4רען,זיינעןזיי נעקומען צו רער רפואה פון לערנען תורה ,שזויווי רב אחא ה4ם
י איינ'גע4ררעט.
בייזי
()23
רי שמחרטע סגולה פון ווינשען און בעכטשען:
בעפ4ר רבי אלעזר ב"ר שמעון'ס חתונה זיינען אין שסארס "צירון" 4נגעקומען צו גשסט
עטליכע נרוימע תלמורי חכמים .ה4ט רבי שמעון געזחגט צו רבי אלעזר" :מיין קינר ,שזוי
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קודם החתונה ,וכשאדם נויטא אשה הוא לברך .קללו אותי בק~ות נמוצות ? ב)
כאילו הולך לעולם חדהש ,וכאשר נזדמן למה לי ללכת ולדרו,ם אחר ברכות
הדבר שבאו לעיר שלשח תלמו חכמים מא
נ?שאים זרים ,האם לאדילי בברכת
שתלךדילאכסניא אבי
נדולי הדור ,טוב הדבר
שלהם ותבקש מהם שיברכו אותך.אוילך
ויאמר אליו אביו" :תדעבניכי מה
רבי אלעזר אצלםויציע להם בקשתו וגם שאתה מתרעם ש אותן הברכווע שלפי
כי בקשת אביו היא כך .אבל הם ברכו דעתך הן קללורב אמנם לא כן הדבר,
אותו בברכות כאלה שהיו נראות כמו כי באמת ברכות הנה אשר יאותו לחתן
קודם החרענה .עתה שמע בני ואפרש
קללורב 'וקך אמרו לו:
"יהי רצון ,שתזרע ולא תקצור.
לך דבריהם .מה שאמרו,-תזרע ולא
תכניס ולא תוציא.
תקצור-פיררט הדברים ,שהוליד בנים
.
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תוציא ולא תכניס.
א
ל
ו
ו
ת
ו
מ
י
ה
מ
ו
שאמרו
ביתךיהי שמם ותשב באכסניא.
 תכניס ולא רעציא  -פירוש ,שתכניםשלחנךיהי מעורבבבלי סדרים.
כלות לבניך ,ולא ימורע בניך בנדלותם,
ולא תראה שנה חדשה".
שתצאנה ותשובנח הכלות לבית אביהן.
רבי אלעזר נשאר עומד משתומם על  -תוציא ולא תכניס  -פירוש שתוציא
ברכות כאלה ,ובעצב לב נסנ אחור מהם .בנותיך להשיאן לאנשים ,ולא ימותו
כאשר בא הביתה ברוה נכאה שאל את בעליהן שיצטרכו בנותיך לשוב וליכנס
אביו שתי שאלות :א) "על מה זה ולמה לביתך-.בירע-יהי שמם ותשב באכסניא
י
זה שלחתני לארתן תלמודי חכמים  -פירוש ,שהמקום הנועד לקברךיה
שיברכוני ויצערוני על חנם ,כי תחת ריקם ממך,כי תאריך ימים בעולם הזה

ווי דו השלמסם פשד ש חתונה ,נעהסם אוימ שנייע וועלמ ,און נרשדעזיינען אין שמידם
י אין זייער אכסניא,
צונשסמצוויי נרויסע תלמידי חכמיס ,איז זעהר בלייךזילממ נעהן צוזי
י פירגעקומען און
און זילסםזיי בעמעןזילען דיך כענטשען" .וועו רבי אלעזר איז פשרזי
הימ פשרזיי נעז4גמוויםזיין בקשה איז,היבעןזיי איהם בעז4נמ ברכות ,וועלכע היבען
אויטנעזעהןווי קללות .זייהיבען צו איהם שזוי געזיגם:
"יהי רצון! רו ז4לסםזייען און נים שניירען.
זילסמ שריינברענגען און נימ שרויסברענגען.
זילסמ שרויכברענגען און ניט שריינברענגען.
לזיין לעדינ אוןזילסמ זיצען אין נשסמהויז.
ריין הויזזי
דיין מיש ז4לזיין צומישמיהן ירדענוננ.
און זילסמ נימ זעהן קייןנייעייהר".
מ
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ד אלעזר איז ענמוישמנעווירען פון שזעלכע ברכות ,און
זי
י שנידער-
ביענער קויס שרויסנעדרעהט' .ווען עראיז שהיים נעקוכמוןהימ ער נעפרעגמזייןפימער
נעשל4נ
ציויי פרשנעס" :זיג מירמיין פ4טער! צווויסהיסמו מיך געשיקמ צו יענע חכמיםזילען
מיד בחנס מצערזיין ,ווייל שנשטשט בענמשען היבעןזיי מיךני
ר נעשילמען .און נ4ך ש
פרשנע ,צו וו4ס נוצמ איננשנצען פרעמדע ברכות,איז דעןדיין ברכהשליין נים נומ נענונ?"
הימ איהם רבי שמעון נעענמפערמ אויף די ערשטע פרשנע" :זילסמ וויסען מיין קינד,
8ז ד4סאיז ניטקיין קללות ,נ4ר משקי ברכות ,וועלכע זיינען צונעפשסמ צו ש חתן פשר דער
חתונה .נעטליך זילסםזייען און נימ שניידען -מיינמ מען ,ז54סמהיבען קינדער און
זיי זילען נימ שמשרבען קליינערהיימ - .ז4לסמ שריינברעננען און נימ שרויסברעננען -
טיינם מען ,ז4לסמ שריינברעננען כלות פשרדיינע זיהן ,און דיינע זיהןזילען נים שמשרבען
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שדומה לאכמניא של אדם - .שלחנךיהי ברכות.
מעורבב בלי סדרים -פירוש שישבו על ועל דבר שאלה השניה לאיזה צורך הן
שלחנך ילדים קמנים ,בנים ובני בנ*ם ,ברכות אנשים זרים אף אם הם אוהבים.
שבשבילם נעשה השלחן מעורבב בלי הלאענין וה נזכר בתלמוד בכמה מקומות
סדרים - .ושלא רנראה שנה חד,טה  -ומובו מכמה מאמרי חז"ל שהקדוש ברוך
פירוש שאשתך לא תמות ותאריך ימים הוא ברא זה העולם שיתנהג בדרך אהבה
עמך ,שלא תצמרך לקהת אשה חדשה .ואחדות בין האנשים ,שאחד ישטח
אלו הן הברכות שלהם ולא קללווצ"
בשמחת רעהו ,והברכות מאיש לרעהו
ומה שאמרו הברכות בלשון קללווע ,יהיה להן כח לפעול טוב להיותן עזר
היה להם בזה כוונה מיוחדת .כי כאשר והתהזקות להמתברך .ולכל לראש הראה
ידעו שרבי אלעזר הוא בטבעו קפדן לנוענין זה הקדוש ברוך הוא בכבודו
שאינו מובל אנשים שמרגיש בהם ובעצמו .כמו שאמרד חז"ל שכאשר עלה
ערמומית ואינם בעלי אמנה .ואין ספק משה למרום לקבל הושירה מצאו לקדוש
שבשביל זה יקומו עליו הרבה שונאים ברוך הוא שהיה קושר כתרים לאותיות
אשר ישפכו עליו קללווע נמרצורע לכן התורה .אמזי לו הקדוש ברוך הוא:
חשבו וכוונו באותו הברכות בלשון "טשה ! האם אין שלום בעירךש" אמר
קללוונ ,שכשם שקללור~יהם הן ברכורע כן משה" :כלוםיש עבדשנוהן שלום לרבווע
יהפכו הקללות של אחרים עליו על אמר לו הקב"ה" :היה לך לעזרני !" מיד
נרויסערהייט - .ז"לסט חרויסברענגען און נים שריינברעננען  -מיינם מען ,ז4לסט חתונה
פשכען ריינע מעכטער ,און זייערע מענערז"לען נים שסשרבען ,שז די טעכמער ז4לען דשרפען
צוריק קוטען צו ריר- .ריין הויז ז4לזייןליידינ און ז4לפם זיצען אין נשסט-הויז  -מיינט
כען ,שז דער 5לש'11 1י עם דשרףזייןריין קברז"לזייןליידיג פון דיר ,דו ז4לסם מאריך ימים
זיין אויף רער וועלט ,ו41ם איז נים מעהר 11י  8נשסם-הויז פשר די טענטשען- .דיין טיש
ז4לזיין צומישם"הן "רדנונג  -מיינט מען ,ז"לסם החבען פיעל קליינע קינדער און איינעם-
לעךביים מיש ,דורך וועלכע ס'איז שווער צו השלמען דעם טיש אין 4רדענונג - .ז4לסם נים
זעהן קיין נייע י4הר  -מיינם כען ,ריין פרוי ז"ל נים שמשרבען ,ז4לסם דיך מימ איהד
עלטערען ,ז4לסם נים ברויכען נעמען שנ'שנדערע פרוי .ר4ם זיינען די ברכות "11ם די נרויסע
ליים ה"בען געמיינס ,נים קיין קללות".
און ר4ם וו"םזיי היבען געז4נט די ברכות משרשטעלם אויף קללות ,ה"בעןזיי נעהשט
י איז נעווען בשוואוסם שז רכי אלעזראיז  8שטרענגער מענש
דערביי חזשמיינוננ .שזויוויזי
וועם ער רורך דעם געווים קריגען פיעל שונאים411 ,םזיי וועלען איהם שעלמען ,ה4בען זיי
בויםדי פשרשטעלמע ברכות נעמיינם נ4ך  8ברכה ,שזשזוי 11י זייערע קללות ווערען פשרקעהרט
אויף ברכות ,חזוי אויךדי קללותוו"ם שנדערע וועלען איהם שסעלען ,ז4לען אויך פשרקעהרם
ווערען אויף ברכות.
וויימער וועגעןדי צוויימע פרשגע ,צו 411ם מויגד"ס ווינשען און בענטשען פון שנדערע
(שענשען .די פרשגע ווערם בשהשנדעלםאין תלמוד אויףפיעל ערטער .עם ווערם פחרשטשנען,
שז דער אויבערשמער ה4ם בשששפען רי וועלם ז4ל זיך פיהרען מים שן 4רדענוננ פון אחדות
צווישען מענשען ,און שז ד4ם בענמשען און ווינשען פון נומע פריינדזי
ל ה4בען  8ווירקונב
צום גומען .צום ערשמען ה4ם ד4ס דער אויבעהטמער בשוויזעןביי זיך זעלבסםשזויווי דער
תלמוד דערצעהלם ,חז ווען כ"סה רבנו איז שרויפגעקומען אויפ'ן היטע 5מקבלזיי
ן די תורה,
ה4ם ער נעטר4פען דעם אויבערשטען זיצען און שרייבען  8ספר תורה און ה4ט נעם8כם
קרוינרלעך אויףדי אותיות .ה4ם רער אויבערשטער געז"נט צו משה" :פשרוואס ווינשסטו
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אמר לו משה" :ועתה ינדל נא כה השם ולאמץ את המתברך אוהבו .וכן עשה
יחברך" .זאת אומרוגכי האמנם שאין בועז כשבא אל הקוצרים בשדהו ,היה
הקב"ה צריך לעזרת אהר ,מכל מקום מברכם ואמר להם" :יהי השם יתברך
הראה בזהכי רצונו שהעולםיתנהנ בדרך עמכם".
אהבה ואהדות ,ושהמברךיהיה בכה להזק

(כד)

נצהון הרוה ,ששכן על המים ,על ידיברכות אנשי העיר
עוד יותר נצרך לדעה .כי לא רק משכני הוא כאן על נהר הזה כמה וכמה
באנשים בלבד יש כה לברכות שמברך שנים ,ואתם אנשי העיר נם הנשים והמף
א"ט לרעהו,כי אם נם אצל רוהות תוכל תצאו ותבאולפייל על שפת הנהר בבקר

ברכת אנשים לעזור להם .כמו שמורה
לנו ספור נפלא הזה המובא במורש.
טעשה בהכם אהד מחכמי ישראל אבא
יוסי שכו ,שהיה דרבעיד "ציתור" .והיה
דרכו ביום צח והם לשבת וללמוד בחוץ
לפני סנהר שאצל העיר .והנה פעם אחת
כאשר ישב שם אבאיוסי ולמד תורה
התראה פתאם לפניו רוה אהד ,אשד
פכמה_שנים היה משכנו על אותו הנהר
שאצל העיר ,ויאמר הרוה אל אבא יוסי:
שאעעה הכם העיר ,עליך לדונת שמקום

ובערב ,ומעולם לאעשיתינזק וצעד לאחד
מכם .ועתה תדעו שהתחיל לבא לכאןרוה
אהר ,שהוא רוה רע,רוהזועםאכזרי אשר
ישאף רק להזיק לאנשים ,והוא רוצה
לנדש אותי ולהתישב במקדמי .4דישאלהו
אבא יוסי ,מה הוא רוצה ממנו ,ואם יש
לו איזו עצה לזה .ויענהו הרוה" :תדעו
כלכםשישעצה לזה,ואני מבקש למובתכם
שכל אנשי העיריהיו בעזרתי .וכך היא
עצתי .למהר בבקר השכם בשעת נץ
ההמה נועד להיות מלהמת אנרוףבינינו,

ל מצליהזיין אין דיזע שרביים?" מיס דעםהים דער אויבערשסער בטוויזען
טיד ניט ,איךזי
8זיבוויהל ער דשרף משקי ניס קיינעמם הילף,יבער מיס דעםהיט ערנעיויזען ,שז ער
י
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נויוינשען ,שז דער אויבערשסער ז54זיי נעבען כה און קרשפם צו דער שרביים.
()24
דער וואונרערליכער נצהון פון ש וושסער-ניימם דורך ווינשען און בענמשעז.

נ"ך מעהד איז כדשי צו וויסען ,שז ניםנ"רביי מענשען ה"ם בענסשען און ווינשען ט

נוסע ווירקונג ,נ4רזיגשרביי נייסמער'ווירקם אויך בענכהנוען און ווינשען .שזויווי עסהיט
טמיהל פשסירס ש וואונדערליבע נעשיכמע ביי דעם הבם "צבא יוסי" ,וו4םהיס נעוויהנט
אין "ציתור" .ער פלענס זומער ציים זיצען און לערנען אין דרויפען נעבען דעם שטידם-מייך.
הים חטיהל פשר איהם פלוצלינג ערשיינס ש גיימם ,וועלכערהים פון לטננעייהרען נעהשט
ויין רוהענג ביי דעם מייך .היס דער ניימם נעז"גם צו "אבא ייסי" :איהר דשרפם וויסען

שז מיין מקום מנוהה איז ביי דיזען מייך שוין פיעל י"הרען ,און איהר שלע פוז קליין ביז
נדוים שפשצירס דא אימער ביים מייך,מייביימיג ,כיי ביינאכס ,און איך האב סיינעם קיין
שלעכסס געמהון .שצינד ז"לם איהר ווימען ,ש' ש בייזער נייסם ,וועלכערהים ליעב מזיק
צוזיין מענשען ,וויל מיךפשרי"גען פון דחנעס ,און ערוויל דץ פשרנעמעןמיין פלשץ" .הים
ם ער פשרלשנגם ,און צו ה"ט ער עפעם שן עצה דערצו .דער
איהם "אבא יוסי" געפרענם,ווי
טייסם ה"ם איהם שזוי נעענמפערם" :איך ה"ב נעווים שן עצה דערצו ,און איך פשרלשננ
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ומי שיכניע את השני ויכריעהו תחתיו להם דברי הרוח ויזרזם ויעוררם שכן
הואיהיה המנצח .ולכן בקשתי שכל אנשי יעשו .ויהי בבקר השכם ויתאספו כל
העיר יבאו הנה בשעה ההיא עם מקלות אנשי העיר למקום ההוא על שפת הנהר
ומגרופות ועם ממי פח וברזל .ותשימו עם מקלות ומגרפות ומסי 8ח וברזל
עין היטב להמתכל על הנהר במקום הזה .ויסתכלו הימב על הנהר .וכאשר אך ראו
וכאשר אך תראו שהמים במקום הזה ערבוב וגלגל המים הרטקילו כלם להקש
יתנלנלו ויתערבבו להעשוון כמרקחה ,ולזעק " :רצוננו וברכתנו שהרוח הזקן
אז יתחילו כל אנשי העיר הנאמפים כאן שבכאן מכבר הוא ינצח ! והוא ינצה!"
להקיש ברעץט על מסי פח וברזל אשר כך זעקו ורעשו עד שראו כתם אדום על
בידם ויצעקו לאמר" :אנחנו כלנו חפצים המים מן טפות דם במקום הערבוב ,אז
ומברכים את הרוח הזקן שבכאן מכבר הלכו לביתם מובי לב .מכל זהיש לראות,
שהוא ינצח ! והוא ינצח!" כןיזעקו כלם שאם הרוחותיכולים לקבל עזרה מן רצון
בפה אהד ,יזעקו ויקושו וירעשו עד וברכה של אנשים ,מכל שכןשיוכלולפעול
שיראו מפות דם וכתם אדום על המים .למוב הברכות מאיש לרעהו שהםידידים
ועלידי צעקת ברכתכם ורצונכם תעזרובי ואוהבים זה לזה .ובפרם בשעת עשיית
שיהיה לי הנצחין".
שמחה ,שהברכות הנאמרות בכל לב ונפש
אבא יוסי הבטיח להרוח שכן יע~יה .בודאי יש להן כח להפוך מרעה לטובה
ויאמף אבא יומי כל אנשי המקום וים2ר ומן קללה לברכה.
שז רי שמ"רמ-ליימ ז4לען מירזיין בשהילפיג אין רעם .רי עצה בששמעהמ אין רעם .צו-
מ"רגענס בשלר אין רער פריה ווען רי זון געהמ אויף רשרף פ4רקומען צווישען אונז ביידע ש
כלחמה .פשרלטננ איך ,שז שלע מענשע; פון שמ"רמ ז4לען ר 4שהערקומען מימ שמעקענעס
4רער גרשצעם און מימ אייזערנע און בלעכענע משצען ,און ז4לען נומ שכמוננ מהון אויפ'ן
וושסער אויף ריזען פלש'ו ,און שזוי:ויזיי וועלען זעהן שז ר4ם וושסער הויבמ זיך 4ן ררעהען
שזוי ווי ש ריר ,רשן ז4לען שלע מענשען 4נהויבען קלשפען אויף רי אייזערנע און בלעכענע
משצעןוויסזיי השלמען אין רי הענר ,און ז"לען שרייען" :מיר ווינשען שז אונזער שלמער
נייסמז"ל מנצח זייןן אונזער גייממ ז4ל מנצח זיין!" און ז4לען נימ שוועקגעהן ביז זיי
וועלען זעהן טזויווי  6בלומ מלעק אויפ'ן וושסער".
אבא יוסי ה"מ געזעהן שז דער פשרלש'נג פון שלמען גייסמ ז4ל רערפולמ ווערען .און
9ונקמ צו רער בששמיממער ציימ איז פ4רגעקומען די מלחמה ,שזוי ווי ש רועל צווישען רי
צוויי גייסטער .בשלר איז געוו4רען ש געקלשפעריי און ש געפשמשעריי מון שלע מענשען
אונ-
מיט אויסגעשרייען" :מיר ווינשען שז נ4ר אונזער גייסמז"ל מנצחזיין! אונזערש
י ה4בען רערזעהן אויפ'ן וושסער %
זערע ז4ל מנצח זיין!" שזוי ה4בעןזיי געשריגען ביז זי
י שהיים געגשנגען בשרוהינמ .פון רעם שלעםק"ן מען פשרשטעהן,
בלומ פלעק ,רשן זיינעןזי
שז אויב ר4ס ווינשען און בענמשען קען העלפען אפילו צו גייממער ,מכל שכן ר"ס ווינ'2ען
און בענמשען פון גומע פריינרביי ש שמחה ,צו ביי שנ'שנרער געלעגענהייט ה4ט געוויס ש
גרויסע וועררע ,און עס ק4ן שמ4הל פשדקעהרען מון שלעכמס אויף נומס ,פון קללה אויף ברכה.
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(כה)
אם רעב שונאך האכילהו לחם.
רבי אבא ,אחד מן החברייא קדישא ממקומה ונפלה לעמק עמוק .ונעשה לו נס
שחברו את הזהר הקדוש ,ואשר חלק שני .כי אם נקרעה הגבעה בעת ששכב
האיש ,היה נהרג בלתי ספק.
נדול מן ספר הזהר נכתבעלידו ,סיפר זה
המעשה .פעם אחת כאשר הוא רבי אבא ויתפלא רבי אבא על אותן שני הנסים
י
היה ממייל בשדה סמוך לעיר "לוד" שנעשו לאיש ההוא .וינש אליו ויראכ
ראה לאיש אחד שבא מן הדרך .וכאשר הוא יהודי ,וישאלהו" ,,אמורלי ,מה המה
זה האיש היה עיף מן הדרך ,ישב לנוח מעשים המובים שבשבילם נעך2ה לך מן
מעם בצל שתחת עץ גדול .נפל עליו השמים שני נסים נדולים שתנצל ממיתה
חבלי שינה ושכב עצמו על נבעה קטנה ודאית .אני מבין שלא לחנם נעשו לך
ויישן .אז ראה רבי אבא שנחש זוחל אותן הנסים ?" ויענהו האיש" :מנהני
ומתקרב אצל איש ההוא כדי לנשכר .ודרכי כך הוא .אם איזה איש עשה ריב
בתוך כך נפל מבך עב וכבד מן העץ על עמדי והרע לי באיזו עולה ,אני משתדל
הנחש ויהרגהו .והאיש ניצל ממיתה בכל כחי שאתפייס עמו,ואני מוחללו על
ודאית עלידי נם מן השמים .והנה אחר העולה שעשה לי .ואם הוא אינו רוצה
כך קם האיש כהונתו והתהיל ללכת הלאה להתפייס עמדי ,גם כןאני מוהל לו קודם
איזה צעדים ,אז נקרעה אותה הנבעה שאני הולך לישן ,וכןאני מוחל בכל לילה

עייה

()25

ש מענשמיהרזיך ניט נוקםזיין אין ש שונא ,וו4םהים איהם
ך נ4ר
שלעכמם נעטהון .ניך בעסער איז ,מען ז4ל איהםני
מובות מהון ,שזוי 11י שלמה המלך ו4נמ" :אם רעב שונאך
האכילהו לחם" ,אויבריין שונא איז הוננעריג ,ניב איהם ברוים.
רבי אבא ,איינער פוו "חברייא קדישא" 411םהיבען מחבר געווען רעם זוהר הקרוש,
ם דערצעהלם,
און 411ם ש גרוימערמהייל פון זוהראיז דורך איהם אויפנעשריבעןנעווירען,הי
שז ער איזשמיהל געזעסען נעבעןדישמידמ לוד ,ה4ט ער נעזעהן שז ש מענשאיז 4ננעקומען
פון ווענ .ער איז געווען מיער פון ווענ,הים ער זיך שנידערנעזעצמ יברוהען אויף ח בערנעל
ערד נעבען ש בוים ,און איז ד4רט שנמשל4פען נעווירען .דשןהים רבי אבא דערזעהן שז
ש שלשננ קריכם צוניהענם צו דעם שליפענדינען מענש ,ערזי
ל איהם ש ביס מהון .שזוי 11י
דער שלשננ איז צוגעקומען אונטער'ן בוים איז שרץ5נעפשלען פון בוים שנריב שמיק צוויינ
אויפ'ן שלשננ ,וועלכעסהימ איהם דערהרג'עם ,און רער מענש איז ניצל געוו4רען .דערניך
יוי.טער ווען דער מענש איז אייפנעקומען פון של4ף אוןהים 4נגעהויבען שוועקנעהן פון רעם
פלשץ ,ה4ם ויך ד4ס זעלבע בערנעל ערד 4בגעריסען ,און איז שר4בנעפשלען אין ש מיעפען
ם עס נ4ד נישם נעששדעמ.
מהיל שדיין ,און דעם מענשהי
רבי אבא ,צוזעהענדינדיצוויי נסיםוויסהימ פשסירמביי דעם משן ,איז ער צונעגשננען
פשד גוטע מעשיםהיסמו וו4ס רער
נ מיר,
צו דעם מענש און'הימ איהם נעפרעגמ" :זי
אויבערשמערהימ ד 4דידצוויי מ4הל נרויסע נסים געמהון ,איך פשרשמעה שז ר4סאיז זיכער
נימ בהנם" .דעו משןהימ איהם שזוי נעענטפערם" :מיין מנהנ איז ,שז ווער עס שייעגם
זיך מים מיד ,אוןהימ כרר שלטכטם נעמהון ,פשרלענ איך ש כח איךזילזיך מימ איהםאי-
בערבעמען ,איךביז איהם מוחלדיס שלעכמסוויס ערהיט מיר געטהון .און אויב איך קעז
זיך טימ איהם נים איבעדבעמען ,בין איך איהםטייווי מוחל איידער איך לענזיך ביינשכט
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לך המדה שליוסף הצדיק .ועתהאנימבין
שבאמתיש לך זכותגדול שבשבולוניצלון
שני פעמים ממירטהודאירע ולא לחנם חסו
שיו מן השמים".

י צער .ועוד יורטך ,אם
לכל מי שגרםל
,
ת
ו
ב
ו
מ
ם
ה
ל
ת
ו
ט
ץ
ק
ל
אני
אך יש ביכולוזי
שוכח לגמרי מה שהרע לי ,ואני כהטתדל
לגמול לו מובה תחת רעה".
בכל
ויאמרכחאיליו ךבי אבא" :אם כן ,הלא יש
(כו)
רבייוסיהנלילי נתמלא רחמיםעל גרו,טתו ,לגמול לה מובה רטקת רעה.
רבייוסי הנלילי היה לו איץן רעה שאף גם אורח הביא עטו ,נפלו פניה
שהיתה מבזה אותו לפני התלמודים שלו .והתחילה לצאת החוצה .וירא רבייוסי
אמרו לו תלכרדיו" :דבנו ,מומב שתגרש באיזה מקום מן הצד שעמדה קדרה עם
אשה רעה הזאת שאינה לפי כבודך!" מאכל .קרא לאשרע ושאל אורטה ,איזה
אמר להם" :ומה אעשה ,שכתובתה מאכל נמצא שם באותה הקדרה .אמרה
מרובה ואין ביכולתי לגרשה ולשלם לה לו שיש בה קמנית .וזה מאכל שלא היה
כתובתה .פעם אחתהיה רבייוסיורבי יכול רבייוסי לאכול .היא חשבה שיאמין

אלעזר בן עזריה יושבים ומחזרים על לה ולא יפריח עצמו ללכת לראדת מה
לימודם .אמר לו רבי יוסי לרבי אלעזר :שנמצא .בקדרה .אבל רבי יומי שהכיד
"מבקשך אני שתבוא אל ביתי לסעוד דבריה לא האמין לה והלך לבדוק את
עמי" .נתרצה רבי אלעזר והלך עמו .הקדרה ומצא בה פרגיורב שמח רבייוסי
כאשר באו לבית רבייוסי ואשתו ראתה ואמר לרבי אלעזר :אהאח ! מעשה נסים
ם זיינען מיך מצערבין איך מוחל .און נ4ך מעהד ,אויב איך קען
שליפעו ,און אויך שלעווי
י מהון עפעם מובות ,פשרנעם איך זייער שלעכמם קענען מיר ,און איך פשרלענ ש כח
נירזי
צו מהוןזיי מובות" .ה4מ רבי אבא צו איהםגעזיגמ" :אויבשזוי ה4םמודי מדה פון יום4
הצדיק ,פשר,טמעה איך שויןיו4ם פשר ש גרויםען זכות דו ה4םמ ,דורך וועלכע! דו ביזמ ד4
צוויי ס4הל ניצל נעווירען פון ש זיכערען מוידמ".
()26

שזוי ה4מ אויך רבי יוםי הגלילי נעטהון מיטזיין נרושה.
4בנענעבען נומם פשר שלעבמם.
דער תנא רבי יוסי הגליליהימ נעהשמ ש שלעכמע פרוי ,זיין שוועסמער'ם ש ט4כמער.
זי פלענמ איהם שלע מ4נ סבזהזיין פשר זיינע תלמידים .ה4בען די תלמידים געבעמען רבי
יוםי ער זץ5זי 4ב'גמ'ן .ה4טרבייוסי געז4גמ ,שז ער ה4מקיין עצה נימ,וויילזי ה4מ פון
איהם ש גרויםע כתובה ,און עד ה4מ נימ שזוי פיעל נעלר .ה4מ שמ4הל פשםירמ ,שז רבי
יוםי הגלילי סימזיין חבר רבי אלעזר בן עזריה ה4בען צוזשסען איבערנעחזר'ט ד4ם לערנען.
ה4מ רבייוםי פשרבעמען רבי אלעזר'ן ער ז4לביי איהם עםען ש מ4הלציימ .וועןזיי ביידע
זיינען שריינגעקומען אין הויז ,ה4מ די פרוי פון רבי יוםי שר4בנעל4זמ דעם ק 84און ה4ט
4ננעהויבען שרויםנעהן .ה4ט רבי יוםיזי געפרעגמ' ,וו4ם פשר ש כששכל איז ד4רט ד 4אין
יענעם מעפעל ,אוןזי ה4מ געענמפערמ שזרירמאיז דץ שרבעס .פונקם ד4ם וו4םרבייוםי
ה4מ נימ געגליכען .זי ה4מ נערעכענמ ,שז דער משן וועמ איהר נלויבען ,און ער וועמ נ4ר
נימ צוגעהן ש קוק טהון4 .בער דבי יוםי ה4מ זיך ניט נעפוי5מ און איז צוגעגשננען זעהן
ווים געפינמ זיךאין מעפעל ,ה4מ ער ר4רמ נ4ר געפונען קרעפלעך .דיצוויי חברים ה4בען
זיך נעזעצמ עםען .פרעגמ רבי אלעזר צו רבייוםי" :איך ה4ב ד4ך נעהערמ וו4םריין פרוי

נפלאות הזהר

61

נעשה לנו ! מן קטנית נעשה פרגיות" מנהנת אותו נכל הרחובות ,מלבד

וישבו לאכול.
בהרחוב שדר בו רבי יוסי .אבל בשה
לאחר שאכלו אמר רבי אלעזר לרבי כיון שהיה שומר העיר היה מכיר הימב
יומי " :ערטה אני רואה ומבין השלום רחובות העיר והבין שאשוני מחסרת
בית שלך ,כמדומה לי שבאה העת אותו הרחוב .וישאל אותה ,מדוע אינה
לברהטה.ני האשה הזאתאינהלפי כבודך" .מנהנת
ברחוב של רבי יוסי ,הלא
י
ר
ו
א
אמר לורבייוסי" :ומה אעשה שכהעברטה הוא
ם
ס
ר
ו
פ
מ
לאיש מוב ובעל צדקה.
מרובה,ואיןביכולתי לשלם לה כתובתה".
אמר לו רבי אלעזר" :עלי הדבר שיהיה
לך ממון לשלם לה כתוברטה ".וכן נעשח,
שנירשה רבייוסי ,רשלמו לח כתובתה.
אחר כך השיאו לו אשה אחרת לפי
כבודו.
גרמו עונות אשה הנרושה ונשאית
לשומר העיר .לאחר זמן נחלה בעלה הרבר למהלומורב ותזעק האשה מרה,

אמרה לו ,שהיא ברושוע ומתביישת
לראות פניו .אבל זה התירוץ לא הועיל
להעלזמן ארוך,כי בעלח פקדעליה קשה,
שתנהיגהו באותו הרחוב .ויהי היום
שהנהעה אותו סמוך לרחוב שלרבייוסי,
וחפצה לפסוח על אותו ,הרחוב .והעור
הכיר בדבר ,ויריבו זה אתזו ער שהניע

ונעשה סגי נהור .היתה אשתו מנהגת ונאספו הרבה אנשים ונשים לקולה.
י שאנשיםרציםברחוב,
אותו בעיר לחזור על הפתחים שירחמו כאשר ראהרבייוס
עליו זה בפרומה וזה בלחם .והירטה יצא נם הוא לראות מה קרה בעירג וירא

הימגעזיגם ,שזאין רעם מעפעל איז שרבעס ,צום סוף איזדיםגי
ד קדעפלעך! ווי שזוי
ז מעןיננעמען שז דשם
איזדיס עפעס געשעהן?" הימ רבי יוסי נעענטפערמ" :נו מילאלי
איז מעשה נסים" .פון דעםהים שוין רבי אלעזר נשנץ נום פשרשטשנען,ווי
ס פשר ש שלום
בית רידם איזדי.
ם פשר ש סחורה
ניךרי סעורההיט רבי אלעזרגעז"גט צו רבייוסי" :איך זעהשויןווי
דו היסם ריר אייננעהשנרעלם פשר ש ווייב ,רי נלייכממע זשך איז זילסמ זי שבנמ'ן" .דבי
יוסי הים זוידערריס זעלבע געענמפערם ,אז איהר כתובה איז גרויס און שז ערהימ נימ
ט רבי אלעזר פשרלעגםש כח צו ששפען די סומע נעלרמון איהר
שזוי פיעל געלר .ניכרעםהי
כתובה ,און רער גמ איז שדורכגעפיהרם נעווירען .רבי יוסיהים בשלד חתונה געהשט מימ
ש פרויווי
ס איז פשסיג פשר איהם.
ר חתונה נעהשמ מימ דעם הימעו פון
רי נרושה איז נעשמריפםגעווירען שזזי ה"םגי
שמידם .אין ש קורצע ציים איז רער הימער בלינרגעווירען ,און רי פדויהיט נעמוזם איתם
פיהרען איבערדי הייזער ,יערערזילזיי עפעם שענקען .די פרויהימזיך נעשעהממ אוןהימ
נים געוושלם פיהרען רעם בלינרען משן אין רער גשם וואו רבי יומי ה"מ נעוושהנמ .דער
בלינדערהיםיבער נעשפירם שז די פרוי מהום אויסמיידען די גשם,הימ ער שלעמיהל נע-
פרעגמ ,פשרוו"םזי פיהרם איהם נים אין רער גשס וואו רבי יוסי וויהנם ,מ'איזדי
ך בש-
וואוסם שז רבי יוסי איז ש בעל צרקה .די פרויהים אין אנהויב נעזיגט שלע מ"הל שנרערע
תירוצים ,טבער רערנ"ךהיםזי נעמוזט זטגען רעם אמת ,שוזי איז ש נרושה פון רבי יוסי,
שעהמםזי זיך שרורך צו געהן רי נשם .רער בלינרערהימיבערשי
ע מיהל שטשרקער נע-
איהם שריינפיהרען אין רער נשס פון רבי יוסי ,ביז וושנעמ עם
פירערם פון איהר,זי
ם נים נעווילמ איהם פיהרען אין דער נשס,הימ ער
הימ זיך געמשכם שמ"הל ,ווען זיהי
זי ינגעהויבען שליגען .עסהים זיך געמשכם ש גרויס געשריי ,מענשען זיינען זיך צוזשמען
געליפען .דים נעשריי ה"ם נעגרייכמ צו רבי יומי ,און עראיזגעוויהר נעוושרעןווים דשרמ
איז פשרגעקומען .דשןהימ רבייוסי רחמנות בשקומען אויףזיין נדושה .ערהימזיי שריינ-
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בזיונה של נרושתו ברחובותקריה ,וירחם לקיים מה שנאמר ומבשרך לא רעעעלם.
עליה .לקח אורנם והושיבם בבית אחד וכהוב אם רעב שונאך האכילהו לחם.
ושלח להם על 9רנמה כלימי חייהם.
(כז)

שידי רחמנות כזאת באה ישועה של ממר.
פעם אחתבימיו של רבי הנחומא .היו לעשות בה מצוה לרחם עליה וליתן לה
צריכים ישראל לישועת הממר .באו אנשי נדבה ,ואמרה לו שמיום שנתנרשה מביתו
העיר אלרבי תנחומא ואמרואליו" :רבי! לא רארטה מוב ומובלת רעב .כשראח
גזור תענית ונתפלל שירד ממר" .נזר רבי אורטה האיש בצרה נדולה ערומה ויחפה
תנחומא תענית 9עם ראשונה ושניה ולא לבושה בממרמומין ,נתמלא עליה רחמים
ירדו נשמים .פעם שלישית עמד ודרש ונתן לה צדקה ,על שם הכתוב ומבשרך
ואמר ,שכל אחד מאנשי העירילך ויחפש לא הטעעלם.
לעשות מצוה של רחמנורע צדקה או איש אחר ,שהיה מכיר בהם שזה הוא
גמילת חמד או הכנמת כלה.היה שם איש מנרש עם נרושתו ,ראה מרחוק מה
אחד שלקחבידו צרור כם8ר מה שהיה לו שנעשה ,וירץ לרבי תנחומא בצעקה,
בבירע ,ויצא לשוק לעץטוון בהם מצות שעבירה נדולה בעיר ,כי ראה בעיניו
ולחלק צדקהלעגיים9 .נעה בו נרהפתו איך שזה המנרש נתן ממון לנרושרמ.
שהיתה במצב חשוך ,וביקשה ממע ובלועי מפק שאין זה כי אם שחשוד
נעזעצט אין ש רירה און ה"טזיי מפרנס געווען .זילען שוין מעהר ניט ברויכען נעהן איבער
רי טהירען .רבי יוסי ה"ט סיט רעם רחמנות מקיים שווען דעם 9םוק "וסבשרך לא תתעלמא.
און אויך דעם 9סוק "אם רעב שונאך האכילהו לחם".
()27
ן
ע
מ
רורך שזש רחמנותאיז נעקו ש ישועה פון רענען.

אין דער צייט פון רבי תנחומא היבען אירען בשרשרפט געהילפען ווערען מיט רענען.
ל מתפללזיין אויף רענען.
זיינעןזיי נעקומען צו רבי תנחומא ערזיל גוזר תעניתזיין אוןזי
רבי תנחומאהיט צוויימיהל נוזר תענית ,אוןקיין רענען איזניך שלץ ניט נעקומען .ביים
ל זוכען מקיים
רריטעןמיהלהיט רבי תנחומאגעזינט ש ררשה ,שז יערער איד זי
צוזיין עפעם ש סצוה פון צרשה און נמילת חסר ,שרער הכנסת כלה .האט זיךרירט געפונען
ש משן,וויסהיט צוזשמען נענומעןזיין ביסעל נעלד ,אוןאיז שרויסאין נשס,ריסאיינטהיילען
אויף צדקהידער נמילת חסד .אין נשסהיט איהם בשנענענטזיין נרושה ,זעהראין טירימען
בעשטשנר ,אוןזיהיט איהם געבעטען ,ערזי
ל זיך רערבשרעמען אויף איהר און איהר עפעס
שיינקען ,ווייל זינטזי איז שרויס פוןזיין הויז ליירעטזי הונגער און נויט .דער טשן האם
בשמערקט איהר ביטערע לשנע,היט ער רחמנות בשקנמען אויף איהר אוןהי
ט איהר צרקה
נענעבען ,מקיים צוזיין רעם פסוק "ומבשרך לא תתעלם".
ש פרעמדער משן,וויסהיט געוואוסט ,שזרי פרוי איזזיין גרושה ,איז נרשדע דשמילסמ
נעשטשנען פון ווייטענס ,אוןהיטרי
ס צונעקוקט .דער פרעמרער משן איז בשלד נעלאפען
צו רבי הנחומא מיט ש נעוושלד ,טז ערהי
ט שליין נעזעהן ווי דער משן האט גענעבען געלר
י זיינען בעלי עבירוה ,און רשדורך וויל זיך רער
זיין נרושה ,איז געוויס ניט שנדערשנירזי
אויבערשטער ניט מרחםזיין אויף אונז .רבי תנחומאה"ט געשיקט רופען רעם משן און ה"ט
איהם "נגעהויבען מומר'ן" :היתכן! מיר אידען נעפינען זיך היינטאין שזש עת צרה,וו"ס
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לעבירה ,ובשביל זה נעצר הממר .וישלח שיצאה מביתי עוד לא ראתה מוב ,וכיון
רבי תנחומא לקרוא לאיש ההוא ויוכיח שראיתיה ערומה ויחפה ובצרה גדולה.
ויאמר לו" :בני! האינך יודע נתמלאתי עליה רחמים ונתתי לה צדקה,
אוה~
שהעולם בצער ,כל היהודים מתענים לקיים הכתוב ומבשרך לא תתעלם".
,
ת
ו
צ
מ
ואתה
ומתפללים ומחפשים לעשות
באותה שעה נשא רבי תנחומא פניר
תחפש לע,צות עבירות ,שדברת עם לשמים ואמר לפני הקדוש ברוך הוא :
גרהטתך בסתר ונתת לה ממון ,היתכן ! "רבונו של עולם! מה אם זה שהוא בשר
כי אם לא שחשוד אתה לעבירה לאהיית ודם ואכזרי ,ולא היו עליו מזונותיה
נותן לה ממון" .אמר לו איש ההוא" :חם נתמלא עליה רחמים ונתן לה .אנו
ושלום! לא עלתה על דעתי עבירה ,אבל שאנחנו בניך בני אברהם יצהק ויעקב,
הלא כתוב בתורה ומבשרך לא תתעלם .ומזונותינו עליך ,על אחת כמה וכמה
אמת הדברכי גםאני יצאתי לשוק לחפש שתתמלא שינו רחמים" .תפלת רבי
לעשות מצות בממוני ,ופנעה בי גרושתי תנחומא באה לפני כמא הכבוד ,ומיד
ובקשה ממני צדקה ,ואמרה כי מיום ירדו נשמים ונתרוה העולם.
(כח)
האיש עם שרביט הזהב במערה אצל הכנימה לגנ עדן.
מעשה שהלכו רבי אלעזר ב"ר שמעון והיו מדברים בדברי תורה בדרך כמנהנם
ורבי אבא מטבריא לצפרי .כשהיו בדרך תמיד .הענין שהיו עומקים בו הוא בדבר
פנע בהם חבר אחד ,ושמויועזר בן יעקב ,הרוח של אדם ,אשר לאחרמותוהולךהרוח
ר עבירות טהון! ווייל אויב ניס צוליעב
מען דשרף מתפללזיין און מצות טהון,און דו נעהסטני
שן עבירה ,צו  0411ה4ממו געדשרפטדיין נרושה נעלהנעבען?" .דער משן ה4ט געענטפערט,
רשזוי11י ער זי נעטר4פען
שז ערהים חלילה נימ געדענקמקיין שום שלעכמםצו טהון,ני
ט ער בשקומען
אין ש פינסטערען בעישמשנד ,און זי ה4ט ביי איהם נעבעטען ש נדבה,הי
רחמנות אויף איהר ,אוןהיט מקיים נעווען דעם 05וק "ומבשרך לא תתעלם".
דשןהיט רבי תנחומא מיט טרעהרען אין די אוינען אויפנעהויבען זיינע הענד צום היכעל
ר ש בשר ודם ,פול
און נעזיגם" :דבונו של עולם! מהדיך דערישן,ווים איזני
מיט בעם און שנאה ,אוןעי איז ניט מחויב על9י דין צו שפייזעןזיין נרושה ,פון דעסטיוענען
ה4בען צו עמען;
ם איהד צדקא נענעבען,
ה4ט עד זיך מרחם נעווען איבער איהר ,אוןהי
ך דיינע קינדער,
סכל שכןניך דו,ווים דו ביזט ד4ך ש מלך רחום וחנון ,און מיד זיינעןדי
אייניקלעך פון אברהם יצחק ויעקב411 ,ם דו ביזטדיך מחויב אונז צו שפייזען ,דשרפמטודיך
נעווים מהון מיט אתז צדקה ,זילסם דיך מרחםזיין איבער אונז צו שיקען דענעז ,מירזילען
ניט ליידען הוננער!" די ווערטעד פון רבי תנחומא ה4בען דעם הימעל נעשפשלמען ,עם איז
בשלד יננעקומען דעד נעהערינער רענען ,און אידען זיינען דערפרעהם נעוו4רען.
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()28
דער משן מיט שנילרענע ריטביים שרייננשננאין נן עדן התחתון,
דורך ש הייל אין דער מדבר.

אבא זיינען געגשננען פון "טבריא" קיין "צפרי" .אזיפ'ן ווענ ה4בען
ד אלעזר און רבי
ךבינעמר4פען מיט ש חבדיועזרבן יעקב11 .י געוועהנליךהיבעןזיי יננעהויבען שמועסען
זי
םניכ'ן שטשרבען נעהט
זאייין לערנען .זייער שכעעם איז געווען ווענען דעם דוח פוז מענש.ווי
יש:וי דעררוח זעהם אויסאין
דעררוחאיןנןעדן התחתון .היבעןזיי נעמשכם ש שמוע0יו
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לגןעדן התחתון ,והיו מתוכחים א*ך היא
תבנית הרוח בגן עדן ,אם יש לו אותה
הצורה שהיה לאיש ההוא בחייו או לא.
ואמר רבי אלעזרכי כמו שגופויטל אדם
מורכב מן ארבעה ימודות שהם אש רוח
מים עפר,כן גם הרוח לאחר מותו של אדם
נרכב מן ארבעה ימודותרוחניים שמתחת
כמא הכבוד .ועל
י זה נצטייר הרוח
ד
י
באותה הצורה והתבנית שהיתה לו
לאותו אדםבחייו.
באמצע שיחתם דלג לפניהם זח החבר
שפגעו בו יועזר בן יעקב ,הוא הפסיק
דבריהם ואמר" :שמעוני רבותי! כי יש
לי למפר לכם מעשה נפלא מאותי ענין
שאתם עומקים בו .הן זה מקרוב ה*יתי
מהלך בדרך ותעיתי בדרכי ובאתי למקום
מדבר .שם ראיתי טרחוק עין נדול מאד
נחמד למראה .קרבתי אל העץ וראיתי
אצלו פתח אל מערה .מן המערח ערה

ריח מוב מאד .והייתי מרגיש בזה הריח
הטוב כל מיני בשמים שבעולם ,ועןידי
זה נתחזקו כחותי ותחי רוחי בקרב*,
וגמרתי בלבי לרדוע אל המערה .כאשר
נתרחקתי מן 9תח המערה לא היה בה
חשכות כלל ,וראיתי שם במקום אחד
5רשת דרכים ,ובחרתי ללכת בדרך אחד
שהיו בו עצים נאים רבים ,וריח מוב סל
כלמיני בשמים נפרץ שם בכל 5עם יותר
ויותר ,עד שהיה קשהלי למבול אותרריח
טוב החזק מאד.

שםראיתי איש אחדמאיום מאד שהיה
בידו שרבים זהב .והוא עמד שם על
משמרתו כמו איש חיל לפני 5תח אחד
אשר במערה .כאשר זה האיש ראה
אותי התפלא מאד עלי .ויקרב אלי
וישאלני ,מי אנכי ומה מעשי במערה
הזאת .נפלעלי אימה ופחד גדול עד שלא
היה ביכולתי לפתוח שפתי .אבל

ס זעלבע געיטטשלמווי דער מעניטביים לעבען אויף דיזער וועלט ,צו
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ב אייך צו דעדצעהלען וועגען דעם זעלבען
ינגערופען" :הערמ מיך צו מיינע חברים! איךהי
ענין ש וואונדערליכע מעשה .איךבין געגשנגען אינטערוועגענם אוןבין פשרבלינזשעמגעוו"רען
אין ש מדבר .דירמ ה"ב איך דערזעהן פון ווייטענם ש נרויסען שעהנעם בוים ,בין איך צו-
נעגשנגען צו דעם בוים .ה"ב איך דערזעהן נעבען בוים שן שרייננשנג אין ש הייל .פון דער
הייל האמ שרוימגעזעצמ ש שמשרקער געשמשק פון פשרשידענע בזטמים .פון דעם נומען ריח
מיך שר"בגעל"זמ געהן אין דער הייל ,און ווען איך
בין איך דערקוויקמ געווירען .איך
בין געקומען וויימ אין רער הייל ,ה"ב איך דערזעהן דירמ עטליכע ווענען אין פשהטידענע
זיימען פון דערהייל ,און אויףאיין ווענ האב איך געזעהן שז עם וושקסעןדירט מיעל שעהנע
בוימער ,ה"ב איך "נגעחויבען געהן אויף דעם וועג וואו די בוימער וושקמען .דער גומער
נעשמשק איז דירטוו"ם שמיהל שמשרקער און שמשרקער געוו"רען ,שזוי שז ס'איז מיר שוין
שוועהר געווען צו פשרנעמען דעם גומען שמשרקען ריח.
רירט האב איך רעדזעהן ש משן,וויםהימ געהשלטען אין השנר ש נ"לרענע רימ ,און
ער איזרירמ געשמשנען שזויווי אויף דער וושךביי ש מויער פון נאך שנ'שנרערעהייל .ווען
דער משן השהם מיך דערזעהןהי
ט ער זיך שמשרק פשרוואונדערמ אויף מיד .ער איז צוגע-
נשנגען צו מיר אוןהיט מיך געמרענמ ווער איךבין ,אוןווים איך מהור" .ס'איז אויףסיר
נעפשלען ש גרויסער *חד .איך האב קוים איהם געקענמ ענטפערען ווער איך בין ,און איך

היב
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התחזקתי ובקול דממה דקה השיבותי לו.
שאני מן החברייא קדישא שלרבי שמעון
בןיוחשי ,ושהלכתי בדרךותעיתי למדבר,
ובאתי למערה לנוח מעט ,כי הרגשתי
ריח הטוב של המערה .ויאמר אלי איש
ההוא" :אםכן שאתה מן החברייא קדישא
של רבי שמעת בן יוחאי .לקח ממני ספר
הקטן הזה ,ותמסרהולידהחברייא קדישא
היודעים סודות של רוחות הצדיקים בגן
עדן ".בתוך זה דפק בשרביטו על גופי
ונפלה עלי פתאם תרדמה .שכבתי על
הארץ וישנתי.
הרבה
חילות
והנה בתוך שינתי ראיתי
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מיד נתעוררתיכהטינתי ולא ראיתי עוד
מאומה ,אבל יראתי מאד .אז נגש אלי
איש ההוא עם השרבים ,ויעואלני אם
ראיתי איזה דבר בתוךשינתי .הגדתי לו
כל מהשראיתיושמעתי.ויאמראלי" :תדע
שזהו הדרך אשר הרוחות של הצדיקים
לאחר מותם הולכים בו אל גן עדן
התחרמן .ומה ששמעת רעש גדול ,הוא

מזה שמחנות רוחות הצדיקים אשר בגן
עדן באים לקראת מחמת החדשים
שבאים ליכנס לגן עדן .לקבל את פניהם
בשמחה ,ונעשה שמחה גדולה ביניהם,
ומזה נעשה רעש גדול .כי כמו שהגוף
בחיי האדם מורכב מן ארבעה יסודורג כן
גם הרוח לאחר מות האיש כשנכנס לגן
עדן התחתון יורכב ויתקשר עם ארבעה
יסודות רוחניים אשר בנן עדן .ומהם
נצמייר הרוח באותה הצורה והתבנית
שהיתה לגופו בחייו .וגם נתלבש בלבוש

ומחנות גדולות שבאו בזה הדרך אשר
במערה ,ללכרנ הלאה ,וזה האיש עם
י דפיקת
השרביט הראה להם על יד
השרבים באיזה פתח ילכו ויעברו הלאה.
ומיד 9רחו כהטם לאותו הדרך שהראה
להם איש ההוא .ולא הבנתי מי המה
מחנות האלה.
של אורבגןעדן ,כל אהדואהדלפיערכו

ה4ב אויך איהם נעז4נט שז איךבין איינער פון רבי שמעון בן יוחאי'ס "חברייא קרישא" ,און
שז איךבין ר 4שהער פשום פשרב5ינזשעט געוו4רען .ה4ט רער משן נעז4גם צו מיר :אויב
רו בש5טננסם י 4צו רער "חברייא קרישא" נעם זשע צו ר4ם ק5יינע מפר'ל און ז54סם ר4ם
י ווייסען רעם סור
איבערגעבען וועמען רו וועמם טרעפען פון רי "חברייא קרישא",וויס זי
ווים עם ווערט פון רי רוחות הצריקים נ4כ'ן שטשרבען" .און בש5ר ה4ם ער מיר ש שמיץ
נעטהון מים רער ג54רענער רים,איז אויף מיר נעפש5ען ש שמשרקער ש45ף און איךבין בש5ר

אייננעש5יפען.

אין ששף ה4ב איך נעזעהן פיע 5חי5ות און נשנצע מחנות וו4ם זיינען 4נגעקומען אין
י 4נגעוויזען סימ רער
רערהיי 5צו נעהן ווייסער ,און רער משן מים רער ג54רענער ריםהיםזי
י זיינען שוועקגעפ5ויגען אויף רעם ווענווי רער
רים אין ווע5כען וועגזיי ז54ען געהן ,אוןזי
ינעוויזען .און בש5ר ה4ב איך רערתערט ש גרוים גערויש פון נ4ך שנרערע מחנות,
משן ה4םזי
ם ר4רם קומם פ4ר.
און איך ה4ב נים פשרשטשנען וועררי מחנותזיינען אוןווי
ווען איךהיב זיך אויפגעכשפם פון ש45ף ה4ב איך נ4ר ניט געזעהן ,נ4ר איך ה4ב זיך
זעהר געשר4קען .ה4ם רער כהשן מיט רי ג54רענע ריט מיך נעפרענמ ,צו איך ה4ב עפעם
נעזעהן אין ש45ף .ה4ב ה4ב איך איהם רערצעה5ם וו4ם איך ה4ב ש5ץ נעזעהן .רער משן
ם מיר געז4גמ ,שז איז רער וועג וו4םרי רוחות הצריקים געהן נ4כ'ן שטשרבען אין נן
הי
ם איך ה4ב געהערם שזש נרוים גערויש ,ר4ס איזוויי 5פון גן ערן
עדן התחתון .און ר4םווי
קומען שנטקענען מחנות רוחות צו שנמפשננען רי 4ננעסומענע רוחות ,ווערם ש נרוימע שמחה
צווישען זיי ,און פון דעם ווערם שזש נערויש .וויי 5פונקם שזויווי דער קערפער פון מענש
איז ביים 5עבען ש צוזשמענשמע5צוננ פון פיער5יי ע5עמענטען ,שזוי אויך רער רוח נ4כ'ן
שטשיבען ,ווען ער קומט שריין אין גן ערן התחתון ווערט ער פשרקניפם מיט פיער5יי גייס-
טינע ע5עמענטען ,פון ווע5כע רער רוח בשקוסם ר4ם זע5בע נעשמש5םוויזיין קערפערביים

רי
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ולפי כבודו ,על6י מעץטים הטובים שעץ2ה

בחייו".

לאחר שסי9ר לי האיש בעל השדביט
כל זה 9קדעלי לשוב לצאת מן המערהעל
י אותו הפתח שבו נכנסתי למערה.
יד
ויורני ויאמרלי באיזה צד ללכת ,שאוכל
לצאת מן המדבר ולבוא למקום הישוב.
בתוך זה הזכיר אותיויזהירני אדות ספר
הקמן שמסרלידי ,לבל אשכח לממרו ליד
החברייאקיישא שלרבי שמעוןבןיוחאי,
ולאליד איש אחר .והנה עתה ש9געתי
בכם ,רואהאניכי מן השמיםנחני הקדוש

ברוך הוא לכאן לפגוש בכם".
אז ממר יועזרבז יעקב ליד רבי אלעזר
בר' שמעון את הספר הקטן בשמחה .על
כי עלה בידו לקיים שליחותו כראוי
במהרה .כאשר קבל רבי אלעזר אווע
הספר שמח בו מאד והתחיל לעיין בו.
וכאשר 9תח את הספר הופיע אור מן
9נימית המפר ,והיה האור סובב ומחגלגל
ממביב לאותו הספר ,ונעץטה לאור מקיף.
ולאחר שרבי אלעזר היהמעיין בו מרישא
לסיפא9 ,רח הספרמידו ואיננו.

(כט)
רבי שמעון בןיוחאי גירש רוח מבת קימר רומי לבטל גזרות רעורנ
י חלקת לשון,
אחר חורבן בית השני ,בזמן שעם שיעץ2ו הדבר בטוב עליד
ישראל היה רעקת העול של מלכות רומי ,החליטו לעשות הדבר ביד חזקה .ויגזרו
נתחכמו בעיר רומי בכל טיני עצות על עם ישראל שלש גזרות רעות לחתור
ותחבולות ,איך להביא את עם ישראל את היסודות של היהדורב ואלו הן
לידי כך שיתערבו בגוים ברצון ולא הגזרות :לבטל מצות מילה ,לבמל שמירת
באונס .וכאשר ראו שלא דבר נקל הוא שבת ולבמל טהרת המש9חה .לבל ימצא
לעבען ,און ער ווערס אויך בשקליידעס סיט ש ליכסינ בשקליידונג ,לויסווי ער ה4מ זיך פשד-
דינס דורך זיינע מעשים סובים.
נ4כדעם ה4ס דער סשן סיך געהייסען צוריק שרויסגעהן פון דער הייל ,און ער ה4ס סיך
געלערענס 11י שזוי איך ז4ל נעהן ווען איך וועל שרויסקומען פון דער הייל ,כדי איך ז4ל קענען
שרויסקומען פון דער מדבר .דערביי ה4ם ער סיר נ4כשמ4הל יננעז4גס ,איך ז4ל ד4ם קליינע
ספר'ל נעבען וועמען איך וועל סרעפען פון די "חברייא קדישא" פון רבי שמעון בן יוחאי.
4בערקיין שנדערען מ4ר איך ד4ם ניס געבען .שצינד שז איך ה4ב אייך נעסר4פען ,קען איך
ריכסיג סקייםזיין ד4ם שליחות".
ם קליינע ספר'ל צו רבי אלעזר'ן .רבי אלעזר
דעריועזר בן יעקב ה4ם בשלד דערלשנגסדי
איז דורך דעם זעהר דערפרעהס גע411רעו .און שזוי 11י רבי אלעזר ה4ס גענומען ד4ם ספר'ל
און ה4ם עם געעפענס און ה4ס 4ננעהויבען שריינקוקען ,ה4ט ש ליכסינעשיין שרוסגעריננעלם
ר4ס ספר'ל .און נ4כדעם 411ם רבי אלעזר ה4ס עם שדורכנעקוקט איז דער ספר'ל שוועקנע-
פלוינען.

()29
רבי שמעון בן יוחאי סרייבם שרוים ש דבוק פון רויסישען קיסר'ם ס4כסער
4בצוששפען גזרות אויף אידען.
נ4כ'ן חורבן בית שני,אין דער צייס 411ם ד4ס אידישע פ4לק איז געווען אונסער'ן י4ך
פון רוימישען קיסר ,ה4ס סען אין רוים פשרלעגס ש כח ,שז אידען ז4לען זיך חסיסילירען מים
י שמ4הל גוזר געווען דריי שלעכסע גזרות אויף אידען ,אונסער צו ברעכען
די נוים ,ה4בעןזי
יסודות פון אידישע אסונה ,נעמליך :אונסער צו ברעננען סצות מילה ,מצות שמירת שבת
די
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מקוה בערי ישראל.

אז היה נמצא בעיר רומי איש יהודי
נכבר מאד .כי היה עשיר גדול וגם חכם

בכל החכמות ומדבר בלשון האומורנ
ושמו ר' ראובן בן איצמרובלי .והתירו לו
חכמי ישראל לספר קומי כמו שממפרים
הגוים שערותיהם ,וללכת מלובש כבבדי
הגוים .למען לא יכירו בו שהוא יהודי.
י זה יכול להיות שיובחר להעת
ושעליד
שר בין השרים היושבים בשער המלך,
ואז יוכל לעשות מובות לעם ישראל .וכך
נסתי~ם הדבר שהוא נעשה קרוב למלכות,
ויאהב אותו הקימר עד שנעשה בעל
יוע'ן שלו.
ויהי כאשר נודע לר' ראובן מן אותן
שלש הגזרות ,נכנס ר' ראובן לדבר עם
הקימר מעניני הנהגות המדינות .ובתוך
לדבר עם
הדברים בא

הקימר גם מאותן שלש הגזרות .ויאמר
ר' ראובן אל הקיסר" :אדוני המלך !
האמנם כי בם אנכי אינני אוהב לעם
ישראל ,אבל איך שהוא הדבר אני רואה
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כי אך אולת היא מצר המלכות לגזור
י גזרות האלו
יאנותתןןלהעבםזרות .כי עליד
,
ם
י
ט
ה
ד
ישראל כחות ח
שיתחזקו
ויתבברו עלינו ,ויוכלו
ד
ו
ר
מ
ל
במלכות
רומי ".אמר לו הקימר ,שיפרש דבריו,
מדוע כך הוא .אז נשא ר' ראובן משלו
ויאמר:
"אדוני המלך ! אשאלך דבר .מי שיש
לו שונאים מה הוא צריך לעשות  9אם
יעץטה ששונאיו יתחזקו וירננברו ,או אם
ששונאיויהיו נחלשים ?" הקיסר ענהו,כי
זה ברור שצריך להשתדל להחליש אוע
השונאים ולא שיתחזקו .ויוסף ר' ראובן
לאמר :אם כך הדבר ,הלא נצרך לדעת
שעם ישראל הוא עם חלש בטבעם עלידי
מצות מילה .ששופכים דם הילדים
בקמנותם .ובשביל זה אין בכחם להתגדל
להיות גבורים,כי נתמעט דמם .אבל אם
נבמל אצלם מצותמילה ,אז יתבדלו להיות
גבורים אנשי חיל,ויוכלו בנקל להתנבר
עלינו ולמרוד בממשלת רומי ,ואז יהיה
קשה להכניעם"" .יפה אתה אומר" ענהו

און מצות מהדת משפחה ,עם ז4לזיך ניט מה4רען געפונען קיין מקוה.
רשמ"לסמ ה4מזיך געמונען אין רוים ש רייכער איד ,וועלכער איז געווען אויך ש גרויסער
חכם אין שלע הכמות,זייןניסען איז ר' ראובן בן איצטרובלי .ה4בעןדי חכסים איהם מתיר
געווען ,שז ער ז4ל געהן געשייפמ און געשוירען און געקליידעמ פונקמשזויווי רי גוים ,כדי ער
ז4ל ערוועהלמ ווערען פשר ט פענשמ4ר צווישען די קייזערליכע סענשמ4רען ,שזוי נ4ך וועמ
ער קענען ש מובה מהון דעם אידישען פ4לק .עם ה4ט זיך משקי שזוי אוימגעמיהרמ ,און רער
ר' ראובן איז געוו4רען ש קרוב לבולכות ,דעם קיסר'ם ש בעל יועץ.
שז דער ר' ראובן איז געוו4הר געוו4רען פוןדירריי גזרות ,ה4ט ער פשרמיהרמ ש שמועם
מימ'ן רוימישען קימר און איז אויסגעקוסען צו ריידען מכחדי דריי גזרות אויף אידען .ה4מ
ר' ראובן געזיגמ צום סימר ,שז איהם געפעלט ג4ר ניטדי דריי גזרות ,ווייל דורך רי גזרות
וועמנ"ך ד4ס אידישע מילק שמשרקער ווערען אין פיעל הינזיכטען ,און זיי וועלען דשדורך
ם און
קענען מורדזיין קעגען רעם רוימישען קיסר .ה4מ דער קיסר איהם געפרעגמ ,פשרווי
ט ר' ראובן שזוי געגעבען צו פשרשטעהן דעם קיסר ,און
ווי ש'זוי קען ד"ם שרויפקוכען? הי
האט געז4גמ:
המלך! אויב אימיצער ה4מ שונאים ,ז4ל ער זעהן די שונאים ז4לען שמשרקער
ווערען",אדצוונישוושכער ווערען?" ה4ט רער קיסר געענטפערט ,שז געווים רשרף ער זוכען מימלען
דעם שונא "בצושוושכען .ה4מ וויימער ר' ראובן געז4גט :נו ,אויב שזוי דשרף מען פשר-
שמעהן ,חז אירען זיינען ש שוושךפילס רורך מצות מילה .זיי פשרגיסען ד4ם בלומ פון די

קליינע קינדער ,דשדורך קענען שויןקיין העלרעןניטאויסוועקסען4 .בעראויב מען וועט
זיי
אונמערברענגען מילהביי אידען ,וועלעןזיי

אויסוושססען העלדען ,און וועלען קעגען רוים טורד

נפלאות הזהר
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הקיסר" .ואמת הדבר שנחוץ לבמל אותה דבריךנכוחים,ונהוין לבטל גם 3זרה הזאת".
הגזרה".
ויאמר ~וד ר'ראיבן אל הקיסר" :אדיני
'
ר
ר
ויאמ
ד
ו
ע
ל
א
ראובן הקימר" :עתה המלך ! עוד אחת אשאלך .מי ש*ש לו
!
אדוני המלך עוד אשאלך ,מי שיש לו שונאים ,מה עליו לעשווע .אם לראית
שיתרבו שונאיו ,או שיתמעטו ?" ויענהך
שונאים ,מה הוא צריך לעשות  1אם

לעשות שהשונאים יעשרו ,או שישהייי
ו
עניימ?" ויענהו הקיסר ,שאין ספק בזה
שצריך להשתדל שהשונאים לא יעשרו,
אך ישארועניים .ויוסף ר' ראובן לאטר:

הקיסר ,כי גם זה דבר המובן ,שנצרך
להשתדל שיתמעמו השונאים .ויוסף ר'
ראובן לאמר" :הלא אם כך הדבר ,מדוע
י זה שישראל נזהרים
לאנבין כי עליד
בטהרת הכהטפחה אין ביכולתם לפרות
ולרבות כל כך .אבל אם נבטל אצלם
טהרת המשפחה .הלא אז יפרו וירבו
כזבובים ,ויוכלו בנקל למרוד במלכות
רומי,כי יעמדו נגדנו חיל גדול של אנשי
צבא ואז יהיה קשה לנצחם ".אמר לו
הקיסר" :באמתאני רואהכי צדקו דבריך

"אם כן אפוא .הלא נצרך לדעת ולהבין
שעם ישראל הוא עםעני בשביל זה שהם
שומרי שבת.כייע
ן שאין עושים מלאכה
ומסחר ביום השבת הם מרויחים 9חות.
ולא עוד אלא שכל מה שמרויחים בחול
אוכלים אותו ביום השבת .אבל אם נגזור
עליהם לבמל שמירת שבת ,יעשו גםביום
י זה מדברי השרים היושבים בשער המלך.
הזה מלאכה וממחר ויעשרו ועליד
יוכלריווזר לאמוף כחות חזקים וכליזיין ואך השנאה לעם ישראל תעור עיניהם
למרוד במלנווע רומי ,ואז יהיה קשה לבלתי לראות את הנולד .אולת היא גם
להכניעם" .ויענהו הקימר" :בלועי מפקכי אותה הגזרה ,ונחוץ לבטל גם אוהה".

י אונט;רצודרוקען" .השט דער קיפר נעז"נט" :דו ה4ממ
זיין .נשכהער וועט יטוועהרזייןזי
רעכט ,מען דשרף טשקי "בששפען די גזרה".
ר' ראובן ווייטער נעז4נט צום קיסר" :טצינד וועל איך ווידער פרעגען .אויב
איינער ה4מ שונאים ,צו דשרף ער זעהן די שונאים זץ)ען רייכער ווערען ,ידער "רימער ווע-
רע;?" אויף דעם ה4ט דער קיסר נעענמפערט ,ש :נעיויכ דשרף עך זוכען כיט~ען די 'טונאים
זא~ען "רימער ווערען .ז"נט וויימער ר' ראובן" .נו ,אויב שזוי דשרף סען פשר,סמעהן ,שז
י שרביימען נימ דעם
אידען זיינען שן "רים פ"לק דורך דעם וו"ס זיי היטען דעם שבת .זי
פש'רדינען זיי ווענינער ,און אויךדים פשרדינסמ פון ש גשנצע וו"ך ברעננען זיי אוים
אויף דעם שבת .אויב "בער מען וועט אונמערברענגען בייזיי דעם שבת ,וועלעןזיי רייכער
ווערען ,און וועלען זשמלען קרעפטען קעגען אונז מורד צו זיין".
דער קיסר נע;4נט" :יץ
טשקי ריכטינ שזוי ,שען דשרףדי גזרה אויך יבששפען".
ר' ראובן הימ נ"ך וויימער געז"נט צום ק.סר" :שצינד וועל איךנ"ך פרענען .אויב
איינערה"ט שונאים ,צו דשרף ער זעהן צו פשרנרעסערען זייערצ"הל",דער צו פשרקלענערען?"
ה"מ דער קיסר נעענטפערט ,שזד"ם איזד"ך זעלבםטפשרשמענדליך ,שז ער דשרף זוכען מימ-
לען צו פשרקלענערען די צ4הל פון די שונאים .ה"ט ר' ראובן וויימער געז4נמ" .נו ,אויב
שזוי דשרף מען ד4ך פשרשמעהן ,שז דשדורך וו4ס אידישע פרויען הימען די פשמיליען
י ווענינער קינדער נעבוירען" ,בער אויב מען וועט ד"ם ביי זיי אונ-
ריינקיימ ,ווערען בייזי
מערברענגעץ ,וועלעןזיי זיך מעהרעןווי די פייגען ,און וועלען קענען אונז מורדזיין,זיי וועלען
ה"בען גנוג חיילות סימ אונז מלחסה צו פיהרען" .ה4מ דער קימר נעז"נמ" ,דו ביזמ משקי
מימ דעם אויך נערעכמ,די שנאה צום אידישען כ"לקהי
ט פש,רבלענד די אויגען פון סענאד,
מען דשרףדי נשרישע גזרה אויך "פששפען".

הימ

מינ

הימ

"ב

נפלאות הזהר

ויומף עוד ר' ראובן לדבר אל הקימר,
ויאמר אליו" :אדוני המלך ! אם בינתך
תסכים לדברי ,ואם כשר הדבר לפני
המלך ,עצתי שיכתב ויחתם במבעת
המלך פקודת הקיסר אל השרים ,שאותן
שלש הגזרות על היהודים יתבמלו .כי
שני יודע לבב השרים שאם אך יבוא
הדבר לידי כהצא ומתן ביניהם ,יחזקו
דבריהם הראשונים .כי השנאה לעם
ישראל היא בעוכרם להיות קצרי הראות,
ולא יוכלו לראות ממרחקכי אך תוצאות
רעות למלכות רומי מאותן שלש הגזרות.
וישתדלו בכל עוז להמות נם לב המלך
כרצונם ,וקשה יהיה הדבר לפני המלך
להתוכח עמהם .אבל אם יכתב ויחתם
במבעת המלך ,לא יהיה בכח השרים
להשיב פקודת המלך .המלך הסכים

לעצוזו ויעש כן.
ת
ד
ו
ק
פ
ה
ע
י
ג
ה
המלך
ויהי כאשר
לפני
השרים ,חרה אפם על זה .ויחקרווידרשו
מי פעל כך אצל המלך .וטדע להם שזה
עצת השר איצמרובלי יועץ המלך .ועוד
יותר חרה אפם,יעןכי נודע להם שהוא
יהודי .ויתאספו כל השרים לעץטות
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כחאה גדולה נגד פקודת המלך .באמרם,
כי לא נאה הדבר לפני מלכווצ רוכי,
שיהודי אחד ינצח כל השרים ,ומה נם
בדבר הנוגע לעם ישראל .ויאמר להם
הקיסר" :הן יכול להיותכי אתכם הצדק.
אמנם כאשר פקודה הזאת נכתבה
ונחתמה במבעת המלך ,אין לכם כח
להשיב פקודה כזאת עלפי חוקי ממשלת
רומי" .ויתיעצו השרים על זה ויתחכסו
לאמר למלך" :האסנם כן הדבר שאין
להשיב פקודת המלך ,אבל יש עצה גם
על זה .קודם כל ינתן צו מאת ממלכת
רומי לקיים אותן הגזרות בעם ישראל.
ואותה פקודת המלך תהיה מונח בביה
גנזי המלך .ואך שהקימר יכתוב ויהתום
עוד פקודה שניה ,בתור הוספה לפקודה
הראשונה ,שכלמי שירצה להיות שליח
להביא פקודת המלך למקום מושב
היהודים להעביר אותן שלש הנזרות ,אין
למחות בירו .אבל כאשר יביא השליח
פקודת המלך למקום מושב היהודים,
וימסור הפקודה לשרי מלכוונ רומי
המושלים שם ,יומת שם זה השליר על
ידי שרי מלכות המושלים שם .ושתי

ה"ט ווייטער ר' ראובןגעזיגט צום קיסר :ארוני המלךן אויב רו פשרשטעהסט שז איך
ה4ב רעכט,איז רי נלייכסטע זחך ז4לסט בשלר 4נשוייבען ש ר"קומענט און שריינשיקען צום
סענשט ,שז רו ה4מט 4בגעששפטרי שלערריי גזרות,ווייל עזויווירי סענשט4רען זיינען ר4ך
שורצזיכטיג ,אוןזיי זעהן ניט וו4ם קען שפעטער שרויסקומען פון רי רריי נזרות ,וועלעןזיי
ד4ר נעווים ריר איינריירען פשרקעהרט4 .בער שז רו וועסט 4נשרייבען שזש ר4קוטענט און
חתמענען מיט'ן קייזערליכען זיגעל ,רשמ"לסט וועלעןרי סענשט4רען פשרשטעהן חז שזוי מוז
עם בלייבען" .רער קיסרה"ט טשקי שזוי געטהון.
י שטשרק פחר-
וועןרי סענשט4רען ה4בען רערזעהן רעם קיסר'ם ר4קומענט ה4ט ר4םזי
דר4סען .נ4ך רערצו ה"בעןויי אויסגעפונען פון וושנעט ר4ם שמשמט ,אוןזיי זיינען אויך
ר ש איר ,ה4בעןזיי פר4טעסטירט נעגען רעם
געוו4הר געוו4רען שז רער איצטרובלי איזגי
ד4קומענט ,אוןזיי ה4בען צום קיסר גע4:נט" :ווי צזוי פשסט ר4ם פשררי רוימישע קעניג-
רייך ,שזאיין איד ז4ל ה4בען ש נרעסערע רעהווי מיר שלע סענשט4רען?" ה4ט רער קיסר
ינגעשריבען און
זי נעענטפערט" :פילייכט זייט איהר מעהר נערעכט,יבער עז איך
י'חתמ'ט ש ריקומענט 4בצוששפען רי רריי גזרות ,טה4ר איך ר4ך ניט ,לויט רי רוימישע
נע
געזעצען צוריק ציהען שזש דיקומענט" .ה4בען די סענשטירען ווייטער געז4גט:
ע
כ
י
ל
ר
ע
ז
י
קי
"אויב שזוי ,ז4ל רערווייל אייננעפיהרט ווערען רי רריי גזרות ,און דער ר"קומענט ז 54ר4
ז 54רער קיסר ינשרייבען ש צווייטען דיקומענט ,שלם ש ביילשנע צום
ב5ייבען ליגען ,נ4ר
ר4קומענט ,שז רער וו4ם וועט רעם ערשטען ר"קומענט שהינברענגען איןרי שטערט
ערשטען

היב

70

נפלאות הזהר

אגרות המלך תהיינה צמידות יחד שלא
יהיה ביכולת להפריד אהת מהשנית ,ואז
נהיה בטוח שלא יהיה נמצא שןיה כזה
שירצה למסור נפשו לקחת אגרות המלך,
ולהביאן למקום מושב היהודים ,למסור
אותן לשרי מלכות רומי המישלים שם".
הקימר לא חפץ כל כך להתעקש נגד כל
השרים ולבטל רצונם .ויעש ככל אשר
דרשו ממנו שרי המלך.
השר איצטרובלי ,כאשר נודע לו מה
שנעשה לא היה לו עוד עצה לדבר מזה
עם הקימר .ויכתוב לחכמי ישראל אשר
בארץ ישראל איך שעומד הדבר .והודיעם
כי האמנם שפעל אצל המלך להעביר אותן
שלש הנזרות ,וגם נכתב ונחתם 9קודת
הקימר על זה ,אבל השרים שונאי ישראל
היושבים בשער המלך נצחו אותו ,כי הם
הטו את לב המלך כרצונם ,ופועלו אציו
שיכתוב ויחתום פקודה שניה להומיף על
פקודה הראשונה ,שהשליח אשר ירצה
לקחת פקודת המלך ולהביאה אל מקום
מושב היהודים .יבוא ויטול .אבל שרי

ה ם ם ש ל ה א ש ר השליה
יממור לידם פקודת המלך הם ימיתו את
השליח .לכן יש משפט להיהודים לשלוח
שליח לקחת אותה הפקודה מבית גנזי
המלך ,ולהביאה לפני שרי הממשלה אשר
במקום מושב היהודים ,אם אך תשיגו
שליח אשר ירצה למסור נפשו שיה.
ובכן חכמי ישראל הבו עצה על זה .עד
כאן דברי האנרת של השר איצטרובלי.
כאשר באה אגרת הזאתלידי הסנהדרין
התאספו לחשוב עצה על זה .ויחליטו,כי
כאשר רבי שמעון בן יוחאי הוא מלומד
בנמים ,לכן נפל הגורל עליו לשלחו לעיר
רומי .בתקוה שהקדוש ברוך הוא יעשה
לו נס בדבר הזה .אמר להם רבי שמעון
שהוא מרוצהעל זה ,אבלאינו רוצה ןןכת
בלבדו ,כי טוב זכות שנים מן זכות אחד.
נתן רבי שמעוןעיניו על רבי אליעור בן
רבי יומי שילך עמו לעיר רומי .והוא
נתרצה ללכת שמה עםרבי שמעון.וילכו
לדרכם.

בעת שהיו רבי שמעון ורבי אליעזר על

וואו אירען נעפונען זיך ,ז 54מען דעם מענש בשלר אומברענגען ,חזוי נ"ך ווע5ען מיר זיין

זיכער אז דער עך'טמער ד"ק1מענם ו1עם קיינמ4ה 5נים פחרעפענט5יכמ ו1ערען" .דער קיסר
הימ זיך ניט נעק4נמ שמשרק שקענען שמע5ען קענען שלע מענשם4רען ,א1ן ער ה"ם 4ננע-
שריבען ח צוויימען ד4ק1מענם ,שז1י ווידי סענשמ4רען ה4בען נעפ4דערם.
ר' ראובן איז בש5ר פ1ן דעם חלעם נעוו"הר גע1ו4רען .ה"ט ער חו1עקגעשריבען קיין
אריו ישראל ש5עם 411ם אין ר1ים איז פ4רנעק1מען .ש! ערהים משקי גע'פועל'מ ביים קיסר
ער ז4 54נשרייבען ש ד4קומענם 4בצ1שחפען די רריי גזרות ,און דשדורך לוימ נעזעץ ה4בען
אידען ד4ם רעכם צו פ4דערען מען ז54זי
י שרויסנעבען דעם דיקוטענם4 .בער עם איז צוגע-
געבען נעוו4רען ש צוויימען ד4ק1מענם ,שז דער וו4ם וועמ שהינברעננען דעם ד4קומענם צו
די רוימישע רענירוננ ,וואו די אידען נעפונען זיך ,ז 54מען דעם ש5ית בש5ד א1מברענגען.
ש5ז ,4ז54עןרי אידישע חכמים ק5עהרען שן עצה 411ם צו מהון.
די אידישע חכמים היבען זיך פשרזשמע ,65אוןזיי ה4בען בששמימם ,שז שזוי 1וי רבי
שמעון בן יוחאי איז געוואוינם מים נמים,זי
 5מען איהם שיקען קיין ר1ים .ה4פענדינ שז
,
ן
י
י
ז
5
4
ז
ם
ע
ד
נ
דער אויבערשטער וועם געוויס איהם בשהי5פי
ן
ע
ג
י
ר
ק
מ
י
ו
ר
ש
ר
ע
ם
'
ר
מ
י
ק
ד-4
קומענם ווע5כער מהום 4בששפען די דריי 'גזרות .ה4ם רבי שמעון נעז4נם צו די תכמים,
8ז ער בששמעהם4 ,בער ער ווי 5מען ז 54איהם צונעבען נ4ך איינעם פון די חכמי ישרא,5
וויי 5דער זכות פוןצוויי איז ד4ך פ4רם 'גרעמער פון ש זכות פון איינעם .ער ה4ם זיך אוים-
נעק5יבען רבי א5עזר בן רבי יומי ש5םזיין בשנ5ייטערקיין רוים.
י ה4בען נעמשכמ די רייזע קיין ר1ים ה4ם רבי שמעון בשמערקם,
אויף רער שיף ו41םז
יאיז נעווען בשקשנט צו תכמים מים דעם נ4מען "בר ת5מיוןא
חז ש געוויסער גיימם ,וו4ם
די
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האניה בדרכם לעיר רומי ,נשא רבי
שמעוןעיניו לתורן המפינה ,וירא את
חשד שהיהידוע להכמי ישראל בשם "בר
תלמיון" יושב על ראש תורן הספינה
והוא עולה ויורד על התורן בשהוק .אמר
לו רבי שמעון" :מה מובך כאן?" השיב
השד ,שנשלה לעשות לרבי שמעון נם
בעיר רומי .נשא רבי שמעוןעיניו לשמים
ואמר" :רבונו של עולם! להנר המצרית
הזמנת לה המשה מלאכים,ולי שלחת שד!
אבל כיון שרצונך כך אני מרוצה לראות
י שוק אך שתבוא
מעשה נמים אפיילשוראעלל".יד
הישועה לעם
אהר כך שאלרבי שמעון להשד שיאמר
לו איזה נם יעשה שם בעיר רומי .ויענה
השדויאמר" :ברצוניתיא ללכתמידלעיר
רומי .ושם אבוא אל היכל המלך .וכאשר
הקיסר יש לו בת יחידה אלך ואכנם
בבמנה .והיא תצעק ותאמר הביאילי
את החכם שבישראל שנקרא רבי שמעון

ןד

בריוהאי הנמצאבעיר רומי ,ובקשו ממנו
שירפאאותי! וכאשר יתוודעבעיר שרבי
שמעון בן יוהאי נמצא שם ,יאמרו למלך.
והקימר ישלה לקרוא אתכם בכבוד .ואתה
רבי שמעו'ן תבוא ותלהש עליה באזנה
בזה הלשון  -בר תלמיון צא ממנה -
ואני אצא ממנה .אז אתם תבקשו מן
המלך מה שתדצו ,ויתן לכם כרצונכם".
עוד שאל אותו רבי שמעון" :אמור לי
איזה מימן שאדע ברור שיצאת ממנה".
השיבלו השד" :זה לךהמימן .כאשר אצא
ממנה ישתברו כלכלי זכוכית אשר בהדר
ההוא" .אמר לו רבישמעוי" :אם כן .מוב
הדבר .לך ועשה ככל אשר אמרת".
אהר זה נעלם השד כהמם.
כאשר באו אותן שני השלוהים לעיר
.רומי ,שמעו כי העיר כמרהקה ,וכלם
מדברים מן הצרה אשר קרה אצל המלך
לבתוהיהידה שנכנס בה דיבוק ונשתנעה,

והיא צועקת להביא לה חכם ישר14ל

געפינט זיך אויף דער שיף ,און ער משכט זיינע קונצען אויפ'ן זענעל פון דער שיף .כש9ט
זיך שרויף און גליטשט זיך שר4ב .פרעגט איהם רבי שמעון" :וואם טהוסם דו ד 4אויף
דער שיף " ה4ט דער גיימט נעענטפערט ,שז ער איז נעשיקט נעווירען צו זיין בשהילפיג
ד .צוויי אידישע שלוחימ .רבי שמעוןהיט אויפגעהויבען זיינע אויגען צום הימעלזינענדינ
מיט נעוויין" :רבונו של עולם! הנר ,די דינסט פון שרההיט געהשט ש זכיה ,זילסמ איהר
ר ש שד,
צושיקען אויפ'ן וועג פינף מלאכים פשר איהר טובה ווענען ,און צו מיר שיקמטוגי
לזיין עפעם מעשה נסים דורך ש
ער ז4ל מידזיין בשהילפינ! יבערדיך בששטעה איך,זי
ל נעהילפען ווערען".
שד,יבערדים אידישעפילקזי
ניךהיט דבי שמעון געפרעגט דעם נייסט ,ער ז4ל איהםזינעןווי
ם פשר ש נם רע-
דער
נענט ער ד 4צו בחווייזען .היט דער גייסט נעענטפערט" :ביי מיר איז שזוי ינגעפשמט,
איך וועל פריהער שוועק צום קימר'ם פשלשץ ,דירט וועל איך זיך שריינכשפען אין קיסד'ם
ל השלמען אין איין שרייען" :ברעננט
איינציגע ט4כטער ,און איך וועלזי טשכען כהטונע ,זיזי
ן בן יוחאי ,וועט ער מיך היילען!" און ווען מען וועט זיך
שמעו
מיר דעם אידישען
ך דער קיסר געווים בחלד
חכםיםרבטישקי 9ונקטינגעקומען אין רוים,יועטדי
דערוויכען ,שז איהרזי
אייך,זילמ איהר קרחנקע בת מלךאיינרוימען אין אויער דיזע ווערטער  -בן
שיקעןניך
דיפון איהר שדויסנעהן ,און נשכהער וועט איהרשוין 9ועל'ןביים
תלמיון נעה שרויס -וועל איך
קיסר,וויס איהר וועט פשרלשנגען" .היט רבי שבועון ווירער געפרענם דעם נייסם" :זינ
ל ווימען אויף זיכער חז דו ביזטשוין 4רוים פון איהר" .ה4ט דערנייסט
זי
מיר ש סימן מען סימן וועט זיין ,שז ווען איך וועל שרוים פון איהר וועל איך צוברעכען
ר
נעענטפערט" :דע
געפינען ויך ד4דם" .רבי שמעוןהיט ממכים נעווען צו דיזען
שלע נלעזערנע כלים' ,וועלכע
4במשך ,און דערנייסםאיז פשרשוואונדעןגשוירען.
נרויסע לייט ,די אידישע שלוחים זיינעז :4געקומען אין רוים ,ה4בען זיי
ווען די צוויירעדען פון צרה ,וו4ם איז ,געשעהןביים קיסר ,חז ח דיבוקאיז שרייןאין
נעהערט אומעטום
די
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הנקרא רבי שמעון בן יוחאי ,שנמצא
כעת בעיר רומי ,כי אך הוא בלבדו יכול
לרפא אורטה .וכבר נלאו כל רופאי המלך
למצוא רפואה עבורה .ובכן היה מפרמם
רבי שמעוןמי הוא .ומיד נשמע הדבר
בהיכל המלך .וישלח הקיסר סרכבה
כבודה לבקש אותן חכמי ישראל שיבואו
אליו.
ויבאו רבי שמעון ורבי אליעזר ויתיצבו
לפני הקיסר .וישאל הקימר את רבי
שמעון אם אמת הדבר שיש בכחו לרפאות
את בתו .ויענהו רבי שמעון ,כי יכול
לה"ות שבעזרת רבון העולמים ימצא
רפואה עבורה .ויאמר לו הקיסר " :אם
כן תאמר לי מה להכין לצורך הרפואה".
רבי שמעון ,שאין הוא רופא
נהאי
ו
ות בסמי מרפא הנקחים אצל
עפ
יר
ל
הרוכל .אך ירפא אותה בלחש שילהש
לה באזנה ,ותרפא בשלימורע כ* השד
יברח תיכף ממנה .וישאל עוד הקיסר :

"אבל מאין נדע שהשד ברח ממנה ,היוכל
להיחן על זה אות או סימן ש" ךאמר רבי
,טמעוה "זה לכם המימהכי בצאתו ממנה
יהיה בכעם גדול .ובשביל נקמה ישבר
כל כלי זכוכית הנמצאים באותו חדר".
י כדבריך !"
ויאמר הקימר" :לו יה
החדר
וינהנו את רבי שמעון אל
יה באזנה
והל
אש
ששכבה שם בת המלך .וילח
בן תלמיון צא ממנה-ומיד יצא ממנה,וישבר כל כלי זכוכית הנמצאים שם.
והבת מלך נרפאה לגמרי ונעשות בריאה
והזקה כמקדם.
ת
י
ב
ל
כ
המלך שמחו
הקימר עם מרבית
מאד .ויתנו תודה לרבי שמעון ויכבדו את
שני השלוחים בכבוד גדול .אחר כך
אמר הקיסר לרבי שמעון ולחברד רבי
אליעזר" :הרי אני פותח לפניכם כל
אוצרותי וכל גנזי המלך .ואתם לכו וקחו
לכם כל מה שתרצו" .וילכו שניהם לבקש
בגנזי המלך .אבל לא לקחו מאומה ,כי

זייןאיינצינער טאכטער ,און שזזי שרייט מען זאל א1יפזוכען דעם גרויסען אידישען חכם,וויס

מען רופם איהם רבי שטעון בן יוחאי ,וועלכער געפינם זיךאין רוים ,און שזניר ער ,ניםקיין
שנדערער ,וועםזי היילען קענען .הים רבי שמעון נעשיקםזיגען צום קיסר ,שז ער אזזדיס

דער רבי שמעון בן יוחאי,וויס געפינם זיך פונקם היינם אין רוים.
דער קיסרהים בשלד געשיקםני
ט
"
ה
ם
ה
י
א
ך רבי שמעון בן י1חאי און
,
ט
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נעטם ויך אונטעד אויסצוהיילען ויין מיכטעד .השט דבי שמעון געענטפערט ,שו ער פשר-
היפם מים ש נעמליכע הילףזי אויסצ1היילען .דער קיסר ה"ם 1וייטער איהם נעפרענם ,ו41ס
פשר ש מימלען דענקם ער צו נ1צען צ1ם אוימהיילען ,און 'וועלכע זשכען דשרף מען בששמעלען
4נצוגריימען צום היילען .הים רבי שמעון געזינם ,שז ער ברויך קיינע מימלען דערצו,ניר
שז ער וועם איהר איינרוימען אין אויער ש סליינעם שפראהך פון עמליכע ווערטער ,וועם דעך
בייזער נייסם בשלד מוזען גענצליך שרויס פון איהר .ה4ם דער קיסר וויימער געזיגט ,שו
ערווילםגעווילםוויסען שבשווייז עםזי
לזיין קענמיג פשר שלע ,שז דער בייזער גייסם איז
ווירקליך שרוים .הים רבי שמעון געזיגם ,דערבשווייז וועם זיין ,שז שזוי גיךווי דער נייסט
וועם פון איהר שרוים ,וועם ער א1ים פשרדר4ם און נקמה צוברעכען שלע גלעזערנע כלים ,וועלכע
נעפינען זיךאין יענעם זשל.
מעןהים רבי שמעון בן יוחאי אריינגעפיהרם אין דעם זשל וואו די קרשנקע ה"ם זיך
נעפ1נען .און שזויווי רבי שמעוןה"ם איהר איינגערוימם אין אויערדי עמליכע ווערמער -
בן תלמיון געה שוין שרוים! -איז ער משקי בשלר פ1ן איהר שרוים ,אוןהים צובר4כען שלע
נלעזערנע כלים,וויםהיבען זיך געפ1נעןאין דעם זעלבען זשל .די בת מלךאיזניכדעם בשלד
פ"לק"ם געזונרגשוירען שזויווי פריהער.
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קיסרגעזיגם צו רבי שמעון בן יוחאי און צוזיין בשגלייטער רבי אליעזר בן רבי יוסי" :איך

נפלאווע הזהר
אם אשר מצאו שם אנרות המלך על דבר
שלש גזרות הרעות על היהודים ,זאת
לקחו בידם ויבאו אל הקיסר .אמר לורבי
שמעון" :אדוני המלך ! אנהנו לא באנו
לרפאות בעבור כמף וזהב .אמנם זאת
טצאנו; פקודת המלך המובה והרעה
הראשונה והשניה צמודות יחד .ובקשתנו
היא אך זאת ,שהקיסר ישמר מוצא פיו
כמו שאמר לראשונה לבפל אותן שלהש
3זרורן ,וינרנן לנו כועוב וחחום בטבעת
המלך כמו שנכתב בפקודה הראשונה,
להעביר מעם ישראל אותן שלש הנזרורב

8ד

ואנרות המלך שכרעב בהן,
שיוליך הא3רות לארון ישראל לבמל שלש
ה3זרות יהרג שם ,תקרע לפנינו ל3זרים.
ויע'ט הקימר כן .ויכויב להם פקודה
חדשה כבראשונה ,שאותן שלש הנזרות
על עם ישראל במלות .ואותה הפקודה
לקחו עמהם ויודו להקיסר .גם מתנות
יקרות נתן להם הקימר .ויבאו בשלום
לארץ ישראלעם בשורה הטובה שהנזרות
נתבמלו בפקודת המלך .וליהודים היתה
אורה ושמחה.

שכל מי

(ל)

כחות נפלאים הנסתרים בעשבים ידועימ
מעשה ברבי יוסי ובנו רבי חייא מן לו אותן העשבים .אבל האיש לא ענה
החברייא קדישא של רבי שמעון בן להם ואף לא נשא עיניו עליהם .ויאמר
יוחאי ,שהיו מהלכים בדרך אצל בקעה רבי יוסי לבנו רבי הייא שזה האיש
שצמחו בה הרבהמיני עשבים.ויפנעו שם בודאי חרש הוא או מתם שוטה ,וגםיכול
איש אחד שהיה טלקם עשבים באוהה להיות שהוא הכם .וכאשרהיועייפיםמן
בקעה .והם העשבים שמשתמשים בהם הדרך ישבו שם לנוח מעם .וישיטועין
לרפואות .ויקרבו אל האיש מלקם על איש מלקם העשבים ,ויראו שמכל
העשבים וישאלו אוועו לאיזה דבר נצרכים ;:עשבים היה בוררמין עשב אחד שעשה

עפען פשראייך שלע קייזערליכע שטץ-קשמערען און שלע שרכיווען ,נעהט ביידע און נעמטאייך
י ה"בען ג4ר ניט נענומען ,נ4רזיי ה4בען געזוכם און
וו4ס אייך וועם נעפעלען"4 .בערזי
משקי געפונען די צוויי בשוואוממע ד"קוכענמען .דשן ה4בען זיי פשרלשננמ פון קימר ער
לזיי געבען ש נייעם ד"קומענט ,שווי 11י ער ה4ט שליין פריהער נעשריבען ,שז די דריי
זי
נזרות זיינען במל .דער קיסרהיםזיי ד4ם בשלד צוליעב נעטהון .רי שלעכמע ד4קימענ-
י צוריסען ,און דעם ד"קומענם ,שז רי דריי נזרות ווערען יבגעשחשם דורכ'ן
מען ה4בען זי
קייזער'ם בשפעהל ,ה4בעןניי צונענומען ,אוןהיבען שהיים נעברעננםדי בשורה מובה ,שזדי

י נזרות ווערען שוין 4בנעשטפט ,און ליהודים היתה אורה ושמחה.
ירי
()80
די וואונדערליכע קרשפם פון קרייטעכצער.

מיםזיין זוהן רב חייא פון די "חברייא קדישא"411 ,,ם ה4בען מחבר געווען
רבי יוסי
י נענחננען אין ווענ צווישען פעלדער ,ה4בע; זיי נעמר"פען
רעם זוהר הקדוש ,זיינען שמיהל
מענש 411ם ה4ם נעקליבען פטרשידענע קריימעכצעראין פעלד ,וועלכע ווערען נענוצט אויף
ש
י זיינען צדנענשנגען צו דעם מענש און ה4בען איהם נעפרעגט ,צו 411םדי קדיי-
רפואות.
י
ז
טעכצער 'וועדען נענוצט4 .בער דער מענש ה"ם אבילו דעם ק4פ ניט אויפגעהויבען צו זיי,
היבען איהם ניכשם4הל ד4ם זעלבע נעפרענט,
און ער ה4םזי נ"ר נים געענמפערט .זיי
ינ4רנים נעענטפערם .ה4ם יומי נעז4נם צוזיין זוהן רבי חייא ,שז דער
רבי
און ער ה4םז
ןייש טויב-שמומער,ידער ש שוטה4 ,דער אפשרנ4י ש הכם ,און שזויוויזיי
סענש מווויי

74

נפלאות הזהר

ממנו אגודה מיוחדת ,ויכסה זאת האגודה
בעליעצי גפן.
כאשר כלה איש המלקט את מעזטהו
ננש אל רבי יוסי ורבי חייא ויאמר
אליהם" :רואה אני שאתם יהודים.
וכאשר היהודים מפורממים לעם חכם
ונבון ,לכן טני חומל עליכם להצילכם
מרעה .כי רואה אני שנגעתם במין פרח
ארמי ,והארם של אותו הפרח נכנם
י זה תפרח בכם צרעת
בקרבכם ,ועליד
שלשה ימים ,והאנשים יתרחקו מכם .אבל
יש לי רפואה עבורכם ,כי נטצא
באמתחתי שום מדברי ,תאכלו אתם מיד
מן אותו השום איזה שומים ותרפאו" .הם
שמעו לדבריו ויאכלו איזה שומים .אח-,
כך נפל עליהם הבלי שינה וישכבו לישון.
בתוך השינה יצאה מהם הרבה זיעה.
וכאשר קמו משינתםעודהיה איש המקלט

"עתה אני רואה שאתם אנשים גדולים,
ובורא עולם הוא עמכם,כי זה לנם מן
השמים יחשב לכם מה שבאורטה שעח
מצאתם אותי כאן ,וגם מה שנמצא
אצלי שום טדברי שהוא רפואה גדולה
לזה .כי עלידיהזיעה שיצא מןגופותיכם
נפלם עמה גם הארם מז הפרח הארמי

שנכנם בקרבכמא.
אחר כך יצאו שלשתן מן הבקעה והלכו
בדרך אחד .אז אמר להם איש ההוא:
"בלתי מפק שהיה בעיניכם לפלא כאשר
דברתם אלי בעת לקומתי העשבים ולא
עניתי לכם .עתה אגיד לכם טעם
הרבר .כי כאשר אבי היה חכם ומלומד
גדול בכחות הטבע הנמתרים הנמצאים
במיני העשבים ,הוא למד אותי חכמה
הזאת .וכעשר תגיע העת של ביכור
העישבים ,אז,חני מחפש את העשבים
במקום החיא ,ויקרב אליהם ויאמר להם :הירועים לי הנצרכים לרפואות שונווק

זיינען מיי ווי געווען מיעד מון וועג ,האבעןזיי זיך ר4רמ שנירערגעזעצם אבימעל אברוהען.
זיי ה4בען אויך געזעהן ,חז פוןדיגריזעןוו"
ם ערה"מ "נגעקליבען האם ער חרוימגענומען
איין מין קריימעכ'ו ,פון וועלכען ערה"ם געכשכמ ש בחזונרער בינמעלע ,און ה"מרי
ס צוגע-
דעקמ מים בלעמער פון ש וויינשמאק בוים.
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ז"גם מען ,חזזיי זיינען ש קלוג פ"לק ,רשרום ה"ב איך מימלייר
אייך ,ווייל איך זעה
שז ס'איז אין אייך חריין ש גיפמ פון ש בלום ,רורך וועלכען איהר וועם בשלר קרעציג ווערען
אויף רריי מעג ,און מענשען וועלען זיך פון אייך דערוויימערען( .בשמערקונג :עס קען זייז
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ם איז געווען רי בטוואוסמע בלום ,וועלכעם רופם זיך פויזען אייווי ).אבער איך האב
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גרשרעביי
זיי
און האבען גענעסען פעלד-קניבעל .פון דעם זיינען זיי שביסעל איינגעשליפען און היבען
שמשר 2געשוויצם .וועןזיי זיינען אויפגעקוסען איז רער מענש צוגעקומען צוזיי אוןהיט
געז4גט" :איך זעה שז איהר זיים גרויסע 5יים ,און רער אויבעה2מער איז מימ אייך ,וויי5
עם האטזיך אייך געמראפען ש נס ,וואס איךבין גרשרע היינםאין פעלר און ה4ב פונקםביי
סיר פע5ד-קנ"בעל ,וועלכעם האם מים'ן שווייס שרויסגעי"'גם פון אייערע קערפערס דעם שעד-
ליכען גיפם"11 ,ס איו חריינגעצ1יגען אין אייך פ1ן דער גיפמיגער בל1ם".
ניכדעם זיינעז חלעדריי געגחנגען אויףאיין וועג צוזחמען .ה"ם רער פרעמרער מענש
ם ערשמע מאהל צו מיר
צוזיי ,געז4גם :געוויםאיזאייךגעווען ש וואונרער ,ווען איהרה"םדי
גערערט ,און איךהי
ב אייך ג"ר.3ם געענמפערם .חצינר וועל איך אייך ז4גען רי אורזטכע.
ר
ע
ס
י
ו
ר
ג
טזיי ווי מייןפיטער איז געווען ש
געלעהרטער ווע:ען גר"זען-קיטפם,היט ער מיך
ם
י
י
צ
קומם
ם
ע
ן
ו
אויך אויפגעלערנט ריזע חככה .א
ף
י
י
ר
ס
4
:
ו
ן
ע
ז
א
ר
ג
ן
ע
ו
ו
ן
ע
נ
י
י
ז
י
ר
י
ר
אוים-

נפלאות הזהר
ואני מאמפם אלי על כל השנה ,ולכן לא
עניוצי לכם בעת עסקי במלאכתי,יעןכי
הדבור בשעת הלקימה קשה להעשבים
ואובדים כח הנסתר שלהם .ומה שראיתם
שעשיתי אגודה מיוחדת מןמין אחד של
עשבים .אשר כסיתי אותם בעלי גפן .זה
הואיעץ כי אלו העשבים כח הנסתר
שלהם גדול מאד ,ונצרכים לי לגרש שד
רע אשר בא לנור ברחיים הקמון אשרלי,
העוסד אצל הנהר ממוך לביתי ,וזה השד
הרע מתראה לעיני ההמון ביציאתו מן
ארובת העשן אשר על הגנ של הרהיים,
והואמטייל על הבג בתבנית איש עםשני
ראשים ,ובידו הרב :דולה אשרינוף אורטה
לכל צד ,ומפיל אימה גדולה על כל
עובר .ובשביל זה חפשתי ומצאתי אותן
העשבים שעשיתי מהם אגודה מיוהדת.
ובכח אלו העץ2בים לא בלבד שאנרש
לאוחו השד ,אלא גם יהרנ ולא ימצא עוד
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בעולם .דערטה אם תרצו לראות נפלאות
באו עמדי ,ותראו כחות הנסתרים אשר
המביע היוצר בעשבים ידועים .אבל
האנשים אין יודעים אותן האוצרות
והמגולות הנסתרים בהעשבים ".ויסכימו
דבייומיורביחייא ללכרועם האיש ההוא,
וילכו שלשתן יחדו.
בדרך נהג אותם איש ההוא לשדה.
ויחפור שם נומה באדמה .אחר כך הניח
בתוך הגומה מעט עשבים מן העשבים
של האגודה ויכסום בעפר .אחר איזה
רנעים ראו שיוצא משם נחש נדול עם
ראש ארוך .ויקח האיש חבל מאמתחהן
ויאגד בו את הנחש כמו שכופתים גדי.
כאשרראורבייוסיורביחייא מה שנעשה
פהדו מאד וינומו משם .אבל איש ההוא
הרניע את רוהם ואסר להם לבל יפחדו
מאומה ,רק ילכו אתו ויראו נפלאווג
ויקח האיש את הנהש הבדול וישם אותו

י נוצליכע קרייטעכצער צו פשרשידענע רפואות,
נעוושקסען ,זוך איך אוים אין רי פעלהערד
און איך זשכעלזיי 4ן ביי מיר אויף ש נשניוייהר .און דשרורךהיב איך אייך נ4ר נימ
נעענמפערמ11 ,ייל אויב מען רערט בשעת מען קלויבט רי קריימעכצער ,פשרלירעןזיי זייער
קרשפמ .אוןריס "11ם איהרהיט געועהן ,שז איךהיב נעסשכמ ש בינטעל פון איין מין
קריימעכץ ,אוןהיב עם פשררעקט מיט בלעטער פון ש וויינשם4ק בוים,רים איז ווייל איך
דשרףרים בינמעל קריימעכץ צו פשרמרייבען רערסימ ש בייזען נייסט,ווים ה4ם זיך שריינ-
נעכשפם אין מיין קליינע ווטמער מיהל ,וו4ם שמעהמ נ4הענט צומיין הויז ,און 'דער בייזער
ס שטשרט שרוים פון דער מיהל,
נייסמ בשווייזמ זיך 4פטער ,שרויסקריכענריג פון קוימעןווי
אויפ'ן רשך פון דער מיהל,אין ש נעשמשלמ פון ש מענש מימצוויי קע ,5השלטענריג ש גרוימע
השנר ,מימ וועלכע ער פיכעמ אויף שלע זייסען ,און משבט ש נרויסע שרעק
שווערר אין
צוליעב דעם ה4ב איך ינגעזוכמ ריזע קריימעכיו ,וועלכעם וועמ דעם
צו שלע מענשען.
אינגשנצען פשרניכטען .און אויב איהרווילט,
בייזען נייסם ,ניטנ
יראפישהררמרזיעיהבןעןר,י נו4וראואנוריעךרליכע קרשפט411 ,ם רער וזעלט-בשששפערהימ
ר ניט פון רי מייערע
קומטננעמביעמןמאיירן ופושערמיטידענע קריימעכצער4 ,בער מענשען ווייסעןגי
שריי
אוצרות" .רבי יוסי מימ רבי חייא היבען אייננעווילינמ צו זיינע רייר און זיינען מימגע-
נחנגען מימ דעם פרעמרען טענש.
אויפ'ן וועגהימ דער פרעמרער מענשזיי צונעפיהרמ צו ש פלשץ ,אוןהימרירמ אוים-
א רער ערר .נשכהער ה4מ ער רירט שריינגעלעגט שביסעל פון דעם
נעגראנבען ש גריבעל
יןהיט צוריק פשרשימ מימ ערד .עט היט נימ לשנג נעדויערמ ,איז
בינמעל קריימעכץ ,און
שרויסגעקראכען ש גרוימע שלשנג טיט ש נרויסען קץ .5ה4ט דער מענש
דעם גריבעל
נפועןנומען ש שמריקעל אוןהימ רעם שלשנג געבונרען,שזויווי מען בונרמ ש שעפם .רבייוסי
געקריגען ,ה4מ רער שענשזיי בשרוהינמ,זילען קיין שום מורא
מימ רבי הייאהיבע מורא
ע וואונדער .רער מענש
ןן וויימער איהם נ4כגעהן וועלעןזיי זעהןגיי'ס
היבען,נירזייזילע

יט

ין
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על כתפו ,וילכו שלשוען עד שבאו אל בית
אותו האיש ,אשר שם בממוך עמד רחיים
המים שלו.
אז לקח האיש אנודת העשבים ויכתש
אותם מעט כדי שיתרככו .אחר כך כרך
מאותן העשנים סביב לקדקדו של הנחש
וינהנהו כך אל הרחיים .ויקרא לרבייומי
ורבי חייא שילכו אחריר .נם לקח האיש
נר וידלק שם את הנר,כי שם היה חשך.
ויראו והנה הנחש זוחל ועולה על ננ
הרחיים ,ושם נכנס אל רעך ארובת
העשן אשר על הננ .אז נשמע מיד קול
רעש נדול קול פחדים מן המקום ההוא.
ונבהלו מאד רבייומי ורביחייא מן אותו
קול הפראי ,שלא שמעו כזאת מעולם,
וחפצו לברוח .אבל האיש בעל הרחיים
תפם אותם בידיהם וירניעם שלא יפחדו
כלל ,רק יעמדו בשתיקה ולא ידברו דבר

עד שיראו מוף הדבר.
אחר איזה רנעים יצא הנחש מן ארובת
העשן ,וירד מן הננ נפצע בפצעים שהיה
נוטף דם מהם .אז לקח איש ההוא עוד
הפעם מאותן העשבים ויכרך אותם
ממניב לקדקד הנחש כבתחלה ,ושוב זחל
הנחש על הגנ ונכנם בתוך ארובת העשן.
ועוד הפעם נשמע קול רעש כבראשונה.
אבל אחר איזה רנעים היה נראה שיוצא
מארובת העשן זה השד בדמות איש עם
שני ראשים ,ואותו הנחש היה כרוך על
צוארו .ותיכף חזר ונכנם אותו השד אל
תוך ארובת העשן .אחר כך מיד יצא עם
הנחש על צוארו וחזר ונכנם .והיה רץ כך
עולה ויורד עד שלשה פעמים.
אהר 6עם השלישי היה נשמע קול
פראי ומבוהל בזה הלשון" :אוי ,ואבוי
לאמו של ועולעת הרעה הזאת ,אשר

הימ נענוסען דעם נרויסען שלשננ אויףזיין שקסעל ,און שלע רריי ויינען צוזשמען נעגשננען,
ביזזיי זיינען "נגעקומען צו רעם הויז מימ דער קליינער וושסער-מיהל.
ד"רמהימ דער מענש נענומעןדי קריימעכץ,היטזיי שבימעל צוקלשפטזילע
ן ווייך ווע-
רען ,און ה"ט די קרייטעכיו שרומנעבונדעןם שרום רעםקיפ פון שלשננ .נשכהער הימ ער
צונעפיהרמ דעם שלשננ צו דער מיהל ,און רבי יוסי מיט רבי חייא זיינען נ.כנענשננען ביז צו
רער מיהל .אין דער מיהל איו פינסטער נעוון,הימ רער מענש ינגעצונדען ש ליכט איז שבי-
סעל ליכטינגעווירען ,דשן היבעןזיי 'נעזעהן שז דער שלשננ איז שרויפגעקריכען אויפ'ן דשך
פון דער מיהל און איז שריין אין קוימען וויס היט שרויסנעשטשרט פון דשך איבער דער
מיהל .בשלר ניכדעם איז נעהערט נעווידען ש פלוצליננער שרעקליכער יוילדער אויסנעשריי
פון דער מיהל .רבי יוסי מימ רבי חייאהיבען זיך ווירער שמשרק דשרשריקען און היבען
נעוואלמ ש'נטלויפען .יבער דער כחננשהיטזיי יננעכשפמביי די הענר אוןהימזיי ווידער
בשרוהינט,זילעןגיו ניט קיין מורא היבען,ני
ר זאלען שווי"גען שמיל קיין ווירט נימ צו
ריידען ,אוןזילען וושרטען צו זעהןווים דער סוף וועמזיין.
ס'הימ ניט לשננ נעדויערמ ,און דער שלשנג איז שרוים פון קוימען ,און איז שריבגע-
קריכען פון דשך ש צובלוטינטער .האמ דער מענש ווידער נענומען דעם שלשננ און ה"מ
ניכשמיהל שרומנעבונדען שרוםזייןקיפ מימ דעם קריימעמושזויווי פריהער .דשן איז דער
שלשנג ווידער שרויפגעקר"כען אויפ'ן דשך און איז שריין אין קויכחנן פון דער מיהל .ס'היט
ווידער ניט לשננ נעדויערט,הימ מעץ נעזעהן שרוימקריכען פון קוימען דעם בייזען נייממ אין
ש נעשמשלט פון ש מענש מימ צוויי קע" ,9בער דער שלשננ איז שוין נעווען שרומנעוויקעלט
נייממהימזיך געשטשרקטאוןאיז צוריקשרייןאין קוימען.
שרום דעם נשקען פון נייממ.
יים פון קוימען מיט'ן שלשננ שרוםויין נשקען ,און איז ווידעך
עו
דר
דערניך בשלד איז ער ווידער ש

צוריק שריין .דיס זעלבעה"ם זיך ווידערהילט דריימיהל.
ניכ'ן דרימעןמיהלה"מ מען געהערט ש מורא'רינע שמימע סיםדיזע ווערטער" :יך
און וועה צו די מומער פון דיזען בייזען ווירם ,וו"סזיהימ ינגעקליבען פשר איהם דיזעפ
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בחרה למענה מקום הזה" .אחר כך נשמע הנסתרים אשר בעשבים ,לא היו
פתאם קול מפץ נדול ,והרחיים נעקר יראים מו כל מחלה וכל צרה ,וגם את
ממקומו ונשבר לרסיסים .אז היה נראה המתים היה ביכולתם להחיותם .והיו
איך שהנחש עם השד לוחמים ,האבקו שוכחיםעויש בוראעולם המשלם לכלאיש
והתגוששו זה בזה עד שנפלו שניהם על כדרכיו וכפרי מעלליו".
האדץ באין אונים .אבל עוד פרכמו אחרזה נתנורבייוסיורביחייא תודה
והתגלגלו שניהם אל תוך הנהר,
ושם

נצללו ונאבדו ולא נראו עוד.
אחרי כן אמד האיש בעל הרחייםלרבי
י ורבי חייא" :עתה אוכל לאמר לכם,
יוס
ן
ע
י
בכם
שאתם
ן
מ
שהכרתי
כי
חכמי
ישראל ,לכן הפצרתי בכם שתלכו עמדי
לדאות כחות הגדולים דצסתרים ,אשר
המביע היוצר בתוך עשבים וצמחים
ידועים .ואםהייתי מדבר עמכם בתחלה,
כאשר לקטתי אותן העשבים,היו אובדים
כח הנסתר שבהם .וזה דבר המובן,כי
לולי ידעו כל האנשים מאותן כחות

רבה לאיש ההוא ,ונפרדו ממנו והלכו
לדרכם .כאשר באו לביתם מפרו לרבי
שמעדן בןיוחאי כל מה שראו .אמר להם
רבי שמעון" :אין ספק שאיש ההוא הוא
חכם בעניני חכמת המבע .אמנם נצרך
לדעת ,כ* כה הנסתר של כל עשב 3צמח
תולה באותו מלאך הממונה עליו ,שמכה
בו ונותז בו כח לצמוח ולגדל .וכידועת
ענינו בחינתו ומדרגתו של אותו המלאך,
נקל להבין ולדעת כח הנסתר שבכלעימב
וצמח.

4רמ!" און אזוי 11י די שטימעאיז שטיל נעוו"רען איז נעהערט געוו"רען פלוצליננ א שרעק-

לינען קרחך ,אוןדיקליינע וואמערמיהל אויסגעריסעןנעוו"רען פון איהרב"וען אוןאיז
ימט מיט דעםשיחנגזיינען געבליבעןאין דרויסען,
יי
אי
גענצליך צופאלען גע"11רען .דער בייזער ג
ראנגלענדיג ביידע איינער מימ'ן צוויימען ביזזיי זיינען ביידע געפאלען ,אווי ווי מאכטל"ז,
אויף דער ערד ,ה"בען זיך אריינגעהייקעלט אין ווחסער אריין ,אוןזיי זיינען ש:ין מעהר ניט
געזעהן נעיו"רען.
דער פרעמדער מענ':דיכ דערנ"ךגעז"גט צו רבייוסי און רבי חייא" :איךז"ג אייך,

אז נוייל א.ך ה4ב דערקענט אין אייך אז איהר זייט אידישע געלעהרטע ,דעריבער ה"ב איך
אייך ניט 4בגעל"זט,נ"ר איהר ז"לט זעהןוו"
ם פאר גרויסע קרעפטען ה"מ דער 11עלט-בא-
שעפער אריינגעגעבען אין פלאנצונגען אין פארשידענע קרייטעכצער .און ווען איך וו4לט
אייך עפעם געענטפערט ווען איהר ה4ם מיך אננעהויבען פרעגען411 ,לטען די קרייטעכצער
פחרלוירען זייער בחהאלמענעם קראפט .און ד"ם איז זעלבםמפארשטענדליך ,אז ווען חלע
מענשען ווילמען געוואוסט פון די בחהאלמענע קרעפטען ,וועלכע געפונען זיך אין די נריזען,
411למע1זיי ניט קיין מורא געהאט פאר קיינע קראנקהייטען און אנדעיע 9לאגענישען .זיי
ר פארגעסען חז דער וועלט באשעפער רעגירט מיט דער וועלט ,און אז ער בחצ"הלמ
וו"לטעןגי
יעדען מענש לוימ זיין אויפפיהרונג".
מיט חייא ה4בען דעם כאן באדאנקט ,אוןזייזיינען אהיים גענחנגען .אין
רבי יומי רבי
שמעון בן יוחאידי גאנצע מע'2ה .ה"ט רבי '2מעון
דערהיים ה4בעןזיי דערצעהלט פאר
י
ב
ר
יענער מחן חכם אין ענינים פון חכמת הטבע" ,בער מען דארף
א
געז4גמ" :גע11ים איז
די
פון יעדער פלחנצונג און קרייטענץ ,איז אלץ לוימ דעם מלאך,וו"ם ער
וויסען ,אז קראפמ
11 5אקסען".
ניט אריין אדיקראפמ אין יעדעם גרעזעל עםז"
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מעשה נפלא איך שנש א תלמידעני את בתזוגו
מעשה ברבי יהודה ורבי יצחק מן גם אני מבין שאלתך ,שאתה רוצה לדעת
החברייא קדישא של רבי שמעון בן אם גם אני רואה כמוך שזה זיוג מן
יוחאי שבאו לעיר טבריא לרחוץ בחמי השמים .אמת הדבר כי נם אני רואה
טבריא .ויבאו לפניהם שני אנשים כך .אבל מה נוכל לעשות אם רוח הקודש
מחוהבים לדון בדין תורה ,אדות שלנו סותר את הלכה .הלא הם אינם
שהשתדכו ביניהם ועשו תנאים .ויען כי רואים מה שאנחנו רואים .ועל פי דין
מחרוען אחד לא היה לו בדוניא שהבטיח לא נוכל לכופם שיעשו החרענה בלי
סך חמש מאות זהובים לכז רצה לבמל נדוניא,כיוןשעניים הםוכך התנוביניהם.
את השידוך .אחר שמענו שני הבעלי לפיכך יקוב הדין את ההר" .אמר רבי
דינים שאל רבי יהודה לרבי יצחק ואמר יהודה" :ישלי עצה.כי כאשר יש אצלי
לו" :ומה אתה אומר לדין תורה הזה ? ארבע מאות זהובים מעות צדקה עבור
כי הלא על 5י דין תורה אם אינו יכול הכנסת כלה ,אתן להם שתי מאות זהובים
לקיים התנאי אינו יכול לכופו ,והשידוך על נדוניא ולא יתבטל השידוך".
במל ,אבל ".ויאמר אליו רבי יצחק" :אבל! ויקהא רבי יהודה את המחותנים ויאמר
()31
דורך די הייל-קרשפס פון פלשנצונגען איז דער 4רימער ישיבה בחור
נעקומען צוזיי
ן בששערטעןזיונ ,שזויווי דער פסוק ז4נס,
מהשם אשה משכלת.

רבי יהודה און דבי יצחק פון די "חברייא קדישא" זיינען שמ4הל נעקומען קיין סבריא,
י 8
ב4דען זיך איןדי הייסע בעדעד411 ,ם רופען זיך "חמי סבריא" .איז פ4רגעקומען פשרזי
דין תורה פון צוויי מחותנים ,וו4ם ה4בען זיך כהטדך געווען ,תנאים געשריבען .נ4ד ווייל
איינעד פוןזי
י ה4ס ניס געהשס ממלק צוזיין פינף הונדעדס גולדען נדן ,וו4ם ער ה4ס צוגע-
ז4גס ,ה4ס דעד שנדעדער נעוו4לס 4בל4זען דעם שידוך .נ4ך זייעדע מענות ה4ס רבי יהודה
געפדעגסביי דבי יצחק" :נו ,וו4ם ז4נסטו צו דערדין תורה?" ה4ס דבי יצחק נעענספעדס:
"איך פשרשסעה שז דו ווילמט וויסען צו איך זעה ד4ם זעלבע וו4ם דו זעהסס ,שז ד4ס איז 8
י זעהן ד4ד ניט וו4ם
זיוג מן השמים ,איך ה4ב אויך ד4ם בשלד דעדזעהן4 .בעד טזוי 11יזי
מיר זעהן ,און קיין קל.ינע 4רימעלייס זיינעןזיי אויך נימ ,היינסווי אזוי קען כעןזיי הייסען
חתונה משכען 4הןנדןי" ה4ט רבי יהודה נעז4גם :ביי מיד געפינס זיך פיער הונדערס נולדען
י געבעןצוויי הונדערס גולדען און הייסען חתונה משכען".
הכנסת כלה געלד ,וועל איךזי
ה4ס
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רבי יהודה ה4ס שדייננע די
איבעד דעם  0411דעד צוגעזיגסעד נדן ווערס ניס פשדפולס קען נ4ך ק"ז שידוך ניס 4בגעהן.
ווייל אויב מען ה4ס אויםנעדופען אין הימעל "בת פלוני לפלוני" ,משכס מען זיך נ4ד 4ן צרות
מיס יםודים ,אויב מען דעדל4זס ניס שז דער זיוג ז4ל אויסגעפיהדס ווערען ,צוליעב ווענינ
געלד ,ווייל ד4םווי
ם מען ה4ס אוימגערופען אין הימעל מוז ד4ך מקוים וועדען ,שזוי ווי עם
שסעהס אין פמוק
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ש
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זיי
היבען איינגעווילינס ,אוןרבי יהודה ה4סזיי נעגעבעןצוויי הונדערס נולדען פטדנדןזיי ז4לעז
חתונה משכען.
נ4ך זייעד שוועקגעהן ה4בען דבי יהודה און דבי יצחק געשמועםס פשדשידענע טיעפע
ענינים פון זווגים ,שלץ אויף דעם פםוק "מהשם אשה כמטכלת" .ה4ס דבי יהודה נעז4נם צו
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אליהם ,שאין מן היושר לבמל שידוך
בעבור זה שאין כסף הנדונילאפלבומניילאואו.כי
אז אם
אם נכרז בשמים "בתפלוני
ו
מ
כ
ם
י
י
אין האנשים מניחיםשיסת
שנכרז,
הם נורמים לעצמם ולזרעם רק
צרות ויסורים .כי סוף כל סוף הכרוז
שבשםים מוכרח להתקיים .כמו שכתוב

"מהשם אשה משכלת" .וזה דומה לאדם
ההולך בדרך ,שיש לו דרך ישר וקרוב.
והוא אינו רוצה ללכת בדרך הישר
והקרוב ,אלא נופה ללכען אורחות
עקלקלוון ,ווזועה בדרך זמן רב .וסוף כל
סוף הוא שמוכדח לחזור ולבוא אל אוהו
המקום שעמדעליו בתחלה ,וללכת בדרך
הישר והקרוב .ובחנם אבד זמן ואבד כח
וסבל יסורים ,ומה בצע לו .המחותנים
נתרצו להצעת רבי יהודה .נתן להם
שתי מאותזהובים והלכו לעשות החרענה.
לאחר שהלכו כהטם הבעלי דינים היו

רבי יהודה ורבי יצחק מדברים דברי
תורה מעניני זוונים ,ודרשו דברים
נמתרים בהפסוק "בית והון נחלת אבות
ומהשם אשה משכלתא .ולאחר שסיימו
הדרשות אמר רבי יהידה לרבי יצחק:
"נזכרתי מעשה נפלא ששמעתי מאת
ראש הישיבה רבי חני בענין זיונ מן

'

,
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השמים.
מעשה
שהיה כך היה .בעיר "לוד"
ישבו שני אחים ממשפחה חשובה
ומיוהסרנ אחד מהם הצליח בנכסים
ונעשה עשיר נדול .השני לא הצליח
והיהעני נדול .אבל בענין בנים היה
וא
להיפוך .העשיר ל
לו
כי
משה
ח_לו בנים כי אם
בתיחידה צנועה
והעני נתקיים
בו הכתוב "כאשר יענו אותו כן ירבה"
והיו לו הרבה בנים ובנות .והנה בן
הבכור של העני היה בחור מוב סתסיד
ם_בכל המעלווע וחכם נם
בתורה ,ואמחורשולח
בחכמות
תורה למד בהישיבה
.
י
נ
ח
*
נ
ח
ב
ה
א
י
ו
ו
ת
ו
א
רבי יותר
שלרבי
.
ה
ב
י
ש
י
ה
ר
ש
א
כ
ו
מכלבני
הכיררביחני
באותו התלמיד שהוא סובל חרפת רעכ
אצל אביוהעני ,קרא אצלו את דודו
העשיר ,ופעל אצלו שיתן לאותו התלמיד
בן אחיו בכל יום סעודת צהרים לאכול
בביתו .וכאשר לפעמים נפנשו יחדו לעת
האוכלדודהעשירעם אותו התלמיד אהב
העשיר ליכנס עמו בדברים ,הן בדברי
תורה והן מעניני הנהנת העולם ושאר
חכמורק והיה שבע רצון מזה ,כי ראה
שזההתלמידהואכלי מפוארובקי בתורה
ובכל עניני העולם .האמנם שלא פעם

רבי יצחק ,איךהיכ זיך שצינד דערמינט ש ווא1נדערליכע מעשה411 ,ם דער ראש ישיבה
דבי חניהיט שמיהל דערצעהלט 11ענען ש זי1נ מן השמים.
אין שטידט "לוד" זיינען שמ4הל נע11ען צ11יי ברידער פ1ן ש חשוב'ער כמשפחה .איינער
איז נעווען ש דייכער משן ,און דער צוויימער איז נעווען שן ירימאן .דער עושרהיט ניט
ט פשרמ4גט.
נעהשט קיין קינדעד אוימער ש כת יחידה ש צנועה א1ן ש משכלת ו41ם ערהי
יבער דעד ירימשן היט נעהשט נענונ זיהן מיט מעכטער .דער עלטסטער ז1הן ביי דעם
ירימשן איז נע11ען זעהר ש נוטער בח1רש מתמיד בת1רהא1ןא1יךש מ1שלם אין שנרערעחכמות.
ט דערקענט
תודההיט ער נעלערענטביי רבי חני איןזיין ישיבה .און שזויווירב .חגיהי
ט ער גע'19על'ט שז דער בח1ר ז4ל
שז דער בחור ליידט נ1יט א1ן הינגערבייזיין פ"טער,הי
דעם רייכען פעטער .ווען דער בחור פלענט טרעפען דעם
שלע ט4נ עמען איין מ4הלצייטביי
דייכען פעטער אין שט1ב,היט דעד פעטער ש הנאה נעהשט מיט איהם צ 1ריידען ,א1ן שזוי
ווי ערהיט פשרשטשנען ,שז דער בח1ראיז ש טייערע כלי,איז איהם ניטאיינמיהל אייננע-
פשסענדסטער חתן פשרזיין ט4כטער.
פשלען אין נעדשנק ,שז דער בחורווילט נע1וען
ע
ד
י 1וענען דעם4 .בער שזוי 1וי דער פמ1ק
ן
ערהיט שוי אפילו נעמשכט ש שמועם מיטזיי פר1י
ן פר1י ג4ר
"חכמתן המוסכן בזויה" דעםירימשנ'ם חכמההיטק,.ן חשיבת ניט ,ה4טזיי
ז4נט
ך אויף איהם 4נגעבייזערט פשר שזש איינכשל
ניט נעצו4לט הערען דערפ'1ן ,אוןזיהימ זיךני
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אחת שמ על דערעכי זה התלמידראוי
לקחת אותו לחתן עבור בתו היחידה.
וגם כי פעם אחת
סה לדבר עם אשתו
הזאנתי_

אדות הנכבדות
אמנם הלא כתוב
.
"
ה
י
ו
ז
ב
לא חפצה אשתו
"חכמת המסכן
לשמוע מזה .ועוד כעסה על בעלה לאמר:
היתכן לחשוב כזאת לקחת ישיבה בחור
עני לחתןעבור ברטה המלומדת והמשכלתו
ויען כי ראש הישיבה רבי חגי היה
מחשיב טאד את התלמיד הזה ואהב אותו
מאד ,כאשר נודע לו שדודו העשיריש לו
בת יחידה צנועה ומלומדת ,וצפה ברוח
הקודש שהוכרז בשמים ,שזאת בת
היחידה היא זוגו של אורו התלמיד בן
דודה ,לכן חפץ ראש הישיבה רבי חני
למהר ולגמור הדבר למובת תלמידו אהובו,
שיכתבו תנאים שני האחים ,ולא יצמרך
עוד זה התלמיד לאכול נהמא דכסופא
אצל דודו העשיר .וישלח רבי חגי עוד
הפעם לקרוא אליו את האח העשיר,

ויציעלפניו לקחתאתבןאחיולחתןעבור
בתו .ויענהו העשיר ,כי האמנם שגם
הוא עלהעל מחשברע כך ,והוא מצדוהיה

מרוצה לזה ,אבל אשרע שכבר נימה לדבר

עמה אדות שידוך הזה ,לא תחפץ לשמוע
כלל מזה ,כי היא תאבה לקחת את בן
אחיה לחתן ,הגם שהוא אינו בן תורה.
ולכן אינו יודע לשורצ עצווע בנפשו ,כי
אינו רוצה להשבית שלום בית עבור זה.
כמובן לאהיהלרביחגי נחתרוח מתשובה
זו .הוא חשק מאד לקץטווצ מובה כפולה
לאותו התלמיד .אחד ,שלא יצמרך
לאכול נהמא דכסופא .והשנירע למען
לא יתקלקל דרך הישר של אותו הזיוג
כמו שנכרז בשמים .כי לפעמים הנם
שנכרז בשמים "בת פלוני לפלוני" יכול
הזיונ להועקלקל עלידי בחירה החפשית
שניתנה לאנשים .וכאשר אך נתקלקל טז
נתעקש ונועפתל בשני הצדדים ,וצרית
שונות תוצאות מזה ,ולפעמים גם מיתה.
כי סוף כל סוף מוכרח הדבר להסתבב כמו
שנכרז בשמים .ולכך חפץ רבי חגי
להשתדל בזה בשביל אהבתו לאותו
התלמיד שלא יתקלקל זה הזיוג שנכרז
בשמים ,רק שיוגמר הדברבכי טוב בדרך
הישר.
ומה עשה לזה רבי חני? הוא קרא
לאותר תלמיד אהובו לחדר מיוחד,

צו וועלען נעמען שן 4רימען ישיבה בחור פשר שן איידעם.
דער ראש ישיבה רבי חגיהיט דעם בחור זעהר ליעב געהשמ ,און ער ה4מ געוואוסמ שז
דעם בחור'ם מעטער ה4מ ש השוב'ע בת יחידה .און נ4ך דערצו הטמ ער ד4ס אויך געזעהן,
שז די בת יחידה איז דעם בחוד'ם ריכמיגער זיוג מן השמים ,ה4מ רבי חני נעשיקמ רופען דעם
ל נעפען
רייכען פעמער ה4ט איהם נעז4נמ ,שז עס וו4למ געווען זעהר ש נלייכע זשך ,ערזי
דעם ברודער'ם זוהן פשר  8חתן .ה4מ דער עושר געענמפערמ ,שז ד"ם זעלבע איז איהם
משקי אויך שוין נימ איינמ4הל איינגעפשלען ,און שז ער ה4מ שוין 'געפרובט משכען ש שמועם
ווענען דעם טיםזיין ווייב ,טבערזי וויל ג4ר נים שפילו הערען דערפון .זי וויל נ4ר נעמען
פשר ש חתן איהר'ס ש ברודער'ן זוהן ,וועלכער איז ניט קיין בן תורה .און אויכ "נמשכעי ש
מחלוקת אין שמוב .דער שלום בית ז4ל רשדורך צושם'ערם ווערען,וויל ער אויך נים.
רבי חגי ה4ם פון ידיזען ענטפער ניט געהשמ קיין נחת .ער ה4ם 4בער געוו4לם זעהר
ש מובה מהוןזיין ליבען תלמוד ,שז דער אמת'ער זיונ ז4ל נימ פשרדרעהמ ווערען .ווייל עם
ק4ן זיך שמ4הל משנען ,שז שפילו ש זיונ וו4ם איז אויסנערופען געוו"רע! אין הימעל ,קען
דורך מענשען פשרדדעהמ ווערען ,און עם קען ז4גשר ציות שרויסקומען דערפון ,ביז וושנעם
עם דרעהם זיך צוריק אוים שזוי ווי ס'איז אויסנערומעןגעווירען אין הימעל .רשדורך ה4ם
רביחגידי זשךניט טבנעלזטפון נעדשנק,אוןער ה4ט נעקלעהרםעצותווישזוידי זשךשרורכ-
צופיהרען אויף  8גלייכען וועג.
ה4מ רבי חגי שרייננעפיהרם דעם ליבען תלמיד אין ש בשזונדער חדר ,און ה4ם 4נגע-
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וישאלהואיך הוא מדר האכילה שלו בבית בחשיבות ובידידות בעת שהיא בלבדה
דודו העשיר ,אם הוא אוכל לבדו או יהד "ז
עם כלם .גם איך הוא יחם בתו היחידה
של דודו אליו ,אם היא מדברת עמו שעמדת עמה תחת חופה וגם קדשת אותה
לפעמים ,ואם לפעמים היא מגשת אליו במבעת קידושין ,ובכן אולי נכון הדבר
המאכל .תמצית הדבר אם הוא מרגיש שיתקיים החלום כמשמעו ,ותתרצה
שהיא מתיחמת אליו בידידות ושהיא לעשות עמך התקשרות בהבפחה להיות
מחשבת אותו בכבוד .על זה ענה לך לאשה ,אף אם הוריה לא יתרצו לזה.
התלמיד ,נכון הדבר שהוא מרגיש בה וכאשר תשמעמפיה שהיא מסכמתעל זה,
כי
אליו בידידות ובחשיבות ,כ* תקח ממנה מבעת ותקדש אותה כדרך
התיחמות
היא תשיםעין ש מאכלו שיהיה בעתו .שמקדש חתן את הכלה .האמנם שעלפי
והרבה פעמים היא בעצמה מגשת אליו דין אין ממש לקידושין כאלה ,אבל מכל
המאכל ,וגם היא שואלת אותו כמה מקום איזה קנין והתקשרות יקרא לזארנ
י הוריהאיןיודעים הלכה,
פעמים מה נשמע אצל אביו דודה ,אם ועודיותריעןכ
העניות שוררת עוד כל כך בביתם .זאת יחשבו שזה קידושין גמורים ,ויה*ה
תחלתו באונס ומופו ברצון ,ויתרצו אחר
אומרת שהוא אצלה בכבוד ובחשיבות.
ויאמר אליו רבי חגי" :אם כן הדבר כך לעישות חתונה בכבוד" .התלמיד
מה שתעשה ,אך שמע לדברי .הבפיח לרבו שיציית ויעשה כדברי רבו,
איעצךבני
כאשר תראה לפעמים בעת האוכל אם אך השם יתברךיהיה בעזרו.
והוא,
אחר איזה ימים הגיעה עת הנרצה.
שהיא תגיש לך המאכל ומדברת אליך
בבית ,ה*א שעת הכושרשתציע לפנ*ה
כדברים האלה :באשר שראית בחלום

הויבען איהם אויסצופרעגען11 ,י שזויזיין עמען נעהמ ר"רמ צו בייםרייכען פעמער ,און 11י
י שס"ה 5מימ איהם ,און צו
שןו איז בשציהונג פוןזיין בת יחירה צו איהם ,צו רערטז
ילשננמרי איהם שמ"הל ר"ם עסען .בקצור הייממ עם ,צו בשמערקמ עו -אין איהר ש
רער
זי
איהם .ה"מ דער בחור רערצעהלמ פשר רבי חגי ,שז ער בשמערקמ ווירק5יך
פריינרליכקיימ צו
5זיין צו רער ציימ ,און
ש פריינרליכקיימ פון איהר צו איהם .ז הימ זיין עסען עםז"
יםר"ם עסען ,אוןזי מרע;מ איהם "פמער,וו"ם עם
ווען מ'איזנ"ר מעגליך רערלשנגמזי איה
ם "רימקיימ איז נ"ך של'; טווי גרוים .פון רעם ש5עם
הערט זיך בי זיין פ"מער ,צו ר"
יר ,שז בשציהמזיך צו איהם זעהר פריינר5יך.
פשרשמעהט ע זי צו רעם בחור שזוי גע":גט" :אוינ שזוי ז54סטו מיך פ"5גען,וו"ם
דשן ה"מ
זיגרעבןי .חגויוען רו וועםמ ר"רט עפען ,אוןרי בת יחירה וועמ ריר רער5שנגעןר"ם
איך וועלרי
נימזיין ,און שז רו וועסמ זעהן ,שזזי רערט מימ ריר
מ
ע
ו
ו
ר
ע
ר
ע
ד
נ
ש
י
י
ב
ר
ע
ר
ן
י
י
ק
עסען ווען
באשר שז שזוי עםה"מזיך ריך נע'חלומ'ט,
11י
גומהערצינ ,ז"5סמו איהר סשכען ש פיר'ט5שג,
געהשמ5"11 ,מ פילייכמ משקי גלייך נעווען ,שז איהר ביירע
שז רו ה"ממ מימ איהר חתונה
ווען עלמערעןז"5ען רערפון נימ צופרידען
ר
ש
ג
"
ז
,
ן
ע
ב
"
ה
י
ר
ו
ז"למ אייך פשרבינרען חתונה צ
איהר שר"בנעמען ש פינגערעל ,און
ו
מ
ם
ל
י
ז
ף
י
ו
ר
ע
ר
י
י
ב
ן
ע
מ
י
מ
זיין .און אויבזי וועמ איינש
פינגערעל כדת משה וישראל" .בוו"הל על פין רין
ז"לסמ מקרש זיין מימ רעם זעלבען
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כאשר בא התלמיד שמה לעת האוכל
היתה היא לבדה בנית .ואחר האוכל
נכנם התלמיד עמה בדברים ,וישאל אותה
אם היא תתרצה להשיא אליו ,וימפר לה
שכך חלם לו איזה פעמים שקידש אותה
תחת חופה .והיא ענתה לו ,כי באמת
נם היא לא פעם אחת חשבה כך .אבל
מה תעשה כי שומעת היא מאטה אשר
ברצונה להשיאה עם בן אחיה .ומצדה
תחפץ יותר אותד לחתן,יען כי הוא בן
תורה והשני אינו בן תורה .אז אמר לה
התלמיד" :הנה אם כו' אם בלבך לקהת
אותי לחתן,ישלי עצהעל זה .את תשאלי
לי מבעת שלך ואני אקדש אותך בפבעת
שלך כדרך שמקדש חתן לכלה ,ואחר כך
תם9רי לאביך ולאמך מה שנעשה ,ושז
יתרצו ממילא לעשות התונה" .הבת
נתרצה לדבריו ,אך כאשר ידעה שנצרך
עדים לקידושין שאלה אותו ואמרה:
"מוב הדבר ,אבל מאיו נקח עדים
לקידושין האלה ?א ויאמר לה התלמיד
בדרך חידוד" :הלא נקח לנו לעדים את

חבית המים העומדת כאן ונם את האש
הבוערת על הכירה ,ויהיו לנו אש ומים
לעדים נאמנים על הקידושין" .ותמכים
הבת לדבריו .ויקח התלמיד מבעת שלה
וקידהם אותה כדרך שמקדש חתן לכלה
בפני אותן שני העדים אש ומים.
ויהי ביום המחרת ,ותם9ר הבת לאמה
ולאביה שיברכו אורטה בברכת מזל מוב,
יען כי בן דודה קידש אותה אתמל בעת
האוכל עם מבעת כדת משה וישראל.
כאשר שמעה האם דברי בתה חרה אכה
מאד ,וממנה הכעם בחיקה .וכאשר בא
התלמיד לעת האוכל ,והנה תחת ברכת
מזל מוב כיבדה אותו אם הבת במרימת

לחי והלחיים

והשליכה אותו החוצה,

ופקדהעליו שלא ידרךעודעל מפתן פתח
ביתה .הבת ברחה בבכי לחדר אחר.
והאם רצה לבית הרב שבעיר לשאול
שאלה על אותן הקידושין .והרב פסק
שעלפידיןאין ממש לקידושין כאלהואין
צריכה ממנו גמפמורין כלל .מובן מעצטו
שהתלמיד לא התראה עוד בבית דודו

נעווען ביים עסען אויסערזייביידע .ה4מ דער בחור פשרפיהרמ מיט איהר ש שמועם ,צו
וי 5411ט געוו54מ ווערען זיין כ5ה ,אפי5ו ווען די ע5מערן ז54ען זיין דשנעגען דעם שידוך,
י נע-
און ער ה4מ איהר אויך דערצעה5מ שז ער ה4מ נעה4מ וועגען דעם שזש ח5ום .ה4מז
ר
ע
ענמפערמ ,שז איהר איז אויך שוין ד4ם נימ איינמ4ה 5אייננעפש5ען צו מרש'כמען4 ,ב זי
י רעכענמ איהר צו נעבען פשר ש חתן איהר ברודער'ן
הערמ ש5ע מ4ה 5פון איהר מומער ,שזז
י בעסער גע5411מ ש חתן ש בן תורה .דשן ה4ט דעד
זוהן4 .בער פון איהר זיימ 5411מז
בחור צו איהד געז4נמ" :אויכ דו ווי5סמ ,ה4ב איך שן עצה דערצו ,ב4ךנ מיר ש פינגערע5
פון דיינע פיננער5עך ,ווע 5איך דיך משדש ויין מימ'ן פינגערע ,5שזוי ווי ש חתן איז מקד,ש
ש כ5ה .דערנ4ך וועסמו ד4ם דערצעה5ען דיינע ע5מערען ,וועמ שויןזיין ש פשרפ54ענע זשך,
אוןזיי ווע5ען שוין מוזען בששמעהן" .די מיידע 5ה4מ 4בערי 4נעוואוסמ שז עם דשדףזיין
עדותביי הוווטין ,ה4מ זי צו איהם געז4גמ" :י 4נומ4 ,כער ווער וועמ זיין עדות צו די
קדושין?א ה4מ דעד בחור 2עז4נמ שווי ווי אין שפשם" :ל4ז מען נעמען פשר עדות ד4ם
פעסע 5וושסער ,וו4ם שמעהמ ד 4אין שמוב ,און אויך ד4ם פייער 411ם ברענםזיך ד 4אויפ'ן
י שזוי משדש געווע; כדת
קוימען" .זי איז אויף דעם ש5עם בששמשנען ,און דער בחור ה4מז
כהטה וישרא 5פשרדיצוויי שטומע עדות ,ד4ם פעסע 5וושסער און דטס פייער פון קוימען.
צומ4רנענם ה4מדי בת יחידה דערצעה5מ פשר איהרע ע5מערען ,שז איהר קוממ ש מז5
מוב ,וויי 5דער בחור ה4מזי מקדש נעווען כדת כהשה וישרא .5די מומער איז שריינגעפש5ען
אין ש נרויסען כעם אויף מ4כמעד,און ווען דער בחוראיו נעקוכען עסען ה4מ ער ,שנשמשמ
מז 5מוב ,בשקומען אויסנעפשכהטט און שדויסנעוושרפען פון די מוהמע ,און זי הטמ איהם
מ4כמער איז מימ ש געוויין
פשרז4נמ ,שז מעהר ז4ל עד איהר שווע 5נימ איבעדטרעמען.
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העשיר .ועוד צרה יותר גדולה ,שאם מעבר לים .כי הוא מרגיש בעצמו שברוב
הבת התחילה לפרסם הדבר ולבזות אותו חכמתו והשתלמותו גם בלימודים אחרים
בפני כל שזה התלמיד הוא נוכל וימאי ובשפות אחרורע יכול לקוות בעזרת השם
ואינו בן תרבית כלל .ולכך היה בוש יתברך ששם בהוין לארץ יגיע לממרה
התלמיד להתראווןבפני אנע)ים,ועודיותר מובה .אמנם עתה עומדת לפניו דאגה
בעיני חבריו תלמודי הישיבה ש- 4ביח:י .הראשונה ,מאיז יקח כמף על הוצאות
כאשר נוד; לרבי חגי א-טר נעשה הדרך .על כל פנ*ם נחו*ן לו הוצאות
נעצב מאדעל כל זאת .התלמיד אליו הראשוטת של הנמיעה על האניה.
בלאמ ויספר לו בדמעות ,איך שעד עתה וינהם רבי חגי את תלמידו ,וידבר על
היה לו על כל פנים מזון סעודה אחת בכב לבו שלא יבכה רק יתחזק ויתאמץ,
םיאכול לשובע ,ועתה "בד נם זה .והמכים לחפצו כי כעת מומב שיסע מן
יי
אהרי כן אמר התלמ,ד אל רכי ,הנק העיר ,והבם"חושבודאי השםיתברךיהיה
כאשר הוא רואה שאינו מצליח כלל בעיר בעזרו שיצליח .אמנם הזהירו שלא
לוד ,ונוסף על זה שעתה נעשה למשל יתקשר עצמו בשידוך אהר,יעןכי הוא
דלשנינה בפי כל ,וא*נו יכול להתראות יודע ברור שכתדודוהיא בתזוגו שהוכרז
בין אנשים ,וכאשר אמרו חז"ל "מאן דביש בשמים "בת פלוני לפלוני" .והומיף לאמר,
ליה בהאי מתא ליזיל במתא אחריתא" כי הנם שעל פידיואין ממש לקידושין
לכן החלים בדעתו לצאת להוץ לארץ כאלה ,אבל מכל מקום איזה קנין
חרר .נ4כהעראיזרי כוסער נעל4פען פרעגען ש שאלהביים שמ"רטם
שנטל"פען אין שן שנרע
ים ,שז שזעלכע קירו'ט.ןהיבען ל:יט רעם אירישעןריןקיין וועררע ניט.
רב ,ה4ט רער רב געזץ'ג
זעלבםטפשריטםענדליך שז דער בחור ה4ט 'טוין כעהך ניט נעס4רט שריינקומען צוזיין רייכען
פעטער .אוןנ"ך ש נרעשערע צרה,וו"םרי כוהכע ה4ט איהם בשזירעלט און מפרמם נעמשכט,
שז ער איז פשוט ש הולטשי ,ש 'טשדלשטשן .און רער בחור ה4ט זיך נעשעהסט פשר מענשען,
ך טעהר פשר זיינע חברים ,רי אוינע; אויפצוהויבען.
אוןני
חני איז פון רעם ש~עם געוויהר געווירען ,און ער ה"ט געהשט גרוים קרענקוננ
ט ער כיטש געהשט עסען,
דערפוןר.בי דער בחורהיט פשר איהם געוויינט ,שז ביז היינטהי
און שצינרה"ט ער שוין ר"ם אויך פשרלוירען .דער בחורה"ט ווייטער געז4גט ,שז שזוייוי
שט"רט "לור" איז ער ניט מצליח ,אוןנ"ך רערצו שעהמט ער זיך צו
ער זעהט ש'ז ר 4אין
דער תלמור ז"נט "מאין רבי'ט ליה בהאי מתא ליזיל
ן
ו
א
,
ן
ע
ש
קוכען צווישען טענ
י
ו
ו
שז
הוםיאיז 'טיעכט אין אי.ן שט"דט,ז"ל ער געהן אין שן שנדערע
ם אי
י
ו
ו
במתא אחריתא" ,רער
ל שוועקפיהרען מעבר ליםקיין חוץ לארץ,
י
ז
שט4רט .רשרורךה"ט ערביי זיך 4נגעפשפט ער
ער שפירט זיך שז לויט זיינע קענטניפען און פעהיגקייטען וועט ער סיט'ן אויבער-
ווייל
ביי
קענען צוקומען" .בערפ"רלויפיג אי :די צרה ,וואו
שטענם הילף ד4רט גיכער עפעם צו גוטעס
ערשטע הוצאות"11םרי שיף רייזע רשרף
אויף הוצאות,כ"טיט צו השבען רי

כי

ב"

נעמט מען געלד

ק4סטען.
געיטטשרקםזיין השרץ .ער ה4מ איהם נעז4נט,
רבי חגי ה4ט רעם בחור געטרייסט און
צייט שוועקפ4הרען ,און שז ער פשד-
שזפירלויפינ איז גשנ'ו נלייך ער אויף ש

זי
יער איהם געוו4רענט ,ערז"ל ר"רטקיין
יע
הק
לן .רערבישיטי
ט
ה4פט שז ער וועט געוויפ מצליחזיי
שז זיין פעטער'פ בת יחידה איז זיין ריכטינער
,
ט
פ
י
י
ו
ו
ר
שנדערען שידור ניט טהון ,ווייל ע אפילו שז על פי דין איז עם ניט קיין קירושין" ,בער
זיונ מן השמים .און נ4ר רערצו אייב
פשרה4פט ער שז השגחה העליונה וועם איהם
י
ר
ם
ו
ר
ש
ר
ד"ך עפעם ש קנין.
איהם גע'טשפט געלר אויף הוצאות,
צעולריכקל 5בנרעינםנעאיןזאעיןם ש גוטען סעטד .רבי חגי ה"ט
פש-
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והתקשרות יקרא לזאת .ילכן הוא בטוח הכפיל דבריו לאמר ,כי הנם שעל 9ידין
שההשגחה העליונה תביאהו בחזרה לעיר תורה אין ממש בקידושין כאלה ,אבל
לוד במצב פוב .ויאמף רבי חני עבורו מכל מקום איזה קנין והתקשרות יקרא
כמף על הוצאות הדרך ,ונתן לו הכמף .לזאת .והזהירו שבכל יום יחזור בפיו
ובעת ברכת ה5רידה הזהירו עוד הפעם אלה דבריו האחרונים למען לא ישכח ולא
שיעמוק בתורה בכל עת שיוכל ,ושלא יתפתה לשידוך אחר .וישקתו ויברכהו
יוזקשר עצמו בשידוך אחר .ועוד ה5עם בהצלחה .וימע משם.
(לב)
מה 9עלו שני העדים אש ומים לבעבור הרימת השידוך.
הן עתה נניח להתלמיד שימע בדרכו שעבר איזה זמן ,נת9תתה הבת בש
על היבשה ועל הים ,ונם5ר מה שנעשה כרחה להמכים ולומר ,רוצה אני לכתוב
אצל הדוד העשיר .כידוע שאשתו חפצה תנאים עם בן אחי האם ,כי לא יכלה
דוקא לקחת לחתן עגור בתה את בן למבול עוד להתיצב נגד רצון הוריה .ולאט
אחיה שאינו בן תורה ,וכאשר אך נודע לאם שכחה את החתן הראשון .ויכתבו

בעיר שבן הישיבה נמע לחוץ לארץ ,תנאים עם החתן השני ,ועשו זמן חתונה
התחילה האם להשתדל בכליום לדבר על בשמחה וששון.
לב בתה ,שתתרצה לקחת לחתן את בן ויהי היום ,זה היום זמן המוגבל
אחיה ,ולא תעשה עצמה בחנם כעגונה ,להחתונה .והנה בלילה שלפניו נעשה
כי הוא בן הישיבה בלי מפק יקח לו שם רעש ורוח גדול עם גשם שוטף חזק מאה
אשה אחרת ולא יחזור עוד לעולם .לאחר שנקרא שבר-ענן .ומבול מים ירד מן
און ה4ם איהם מימגענעבען זיין ברכת הצלחה .דערביי ה"ם ער נ4כשמ4הל איבערנע'חזר'ט
די ווערמער" :שז אויב אפילו על פין דין איז עם נים קיין קירושין4 ,בער על כל פנים איז
עס ד4ך עפעם ש קנין .ער ה4ם נ4ך 4נגעז4נם דעם בחור ,שז די לעצמע ווערמערזיינעזיל
ער זיך גוט איינ'חזר'ן ,כדי ער ז4ל נעדענקען נים צו ל4זען זיך ד4רם שמ4הל איבעררייוען
צו מה4ן שן שנדערן שידוך .דער בחור ה4ם זיך מיטזיין רבי'ן געזענענם מים נעוויין און
איז שוועק נעפ4הרען.
()32
 0411ה4בעןדיצוויי עדות אש ומים 4בגעמהון וועגען דעם שידוך.

שצינד וועט מען ל4זען דעם בחור 49הרען אויפ'ן ים ,און מען וועט דערצעהלען
ה4ט ד8 4שסירטביי דעם רייכען פעמער .די רייכע מיהמע ה4מ געשרביים מעשים ,שז די
מ4כמערזי
ל פשרנעסען פון דעם "רימען ישיבה בחור .זי ה4מ איהר אייננערעדם ,שז שזוי
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סיי 11י שוועק-
שזויווי
נעפ4הרען מעבר לים ,שלז 4דשרף מען זעהן בשלד צו שרייבען תנאים מים איהר ברודער'ן
י משקי אויס-
זוהן ,און דערנ4ך מען אין ש קורצע ציימ חתונה משבען .און שזוי ז
נעפיהרמ .די בת יחידה ה4מ ניט נעהשמ די מומה צו שמעלען ש שמשרקען ווידערשטשנד
י ביסלעכווייז פשרנעמען
איהרע עלמערן .און ס'איז פשרבייגעגשנגען ש שמיקעל ציים ה4מז
פון דעם 4רימען ישיבה בחור .מען ה4ט תנאים געשריבען מיט איהר ברודער'ן זוהן ,געמשכט
ש זמן חתונה ,און ס'איז געווען שמחה וששון.
משכםזיך 4בער ש מעשה,שז 18נקםאין דער נשכמ פשר דעם ה81ה מ4נ ,ה4טזיך נעמשכמ ש
שרעקליכער שמורמווינד ,און פון ש וו"לקען בר4ך איז פ4רגעקומען ש שמשרקע פשרפלייצוננ,
0411
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ההרים ועבר דרך העיר לוד .עבר ושטף יום החתונה פרצה אש פתאם ונעשה
את בית הכלה ונפל הבית .זרם המים שרפה .ובית ההדש של אבי הכלה נשרף
הציף הכל ,ורק האנשים נצלו בעור עם כל רכושם ,גם בגדי הכלה נשרפו,
שיניהם כמו בדרך נם.
ועלפי נם נצלו האנשיםעירום ועריה.
כמובן אשר מן החתונה לא היה מדובר
לאחר השרפה שוב שכחו מן החתונה,
עוד .אבי הכלה נעשה עני ,והיה צריך והתחילולחשיב איך להנצל מחרפת רעב,
לדאג קודם על דירה ועל פרנסה .והתחיל ואיה להשכיב ראשם בלילה .אבל גם
להשתדל אצל ידידיו ואוהביו שיעזרו לו עתה המלועליהם אנשיהעיר בהשתדלות
שיוכל לבנות בירמ וגם שיוכל להתפרנם .אוהבים וידידים לעזור להם מגודל
ויעןכי היה מכבר אדם חשוב בעיר ובעל הרחמנותעליהם,כי זאת צרה שניה ,וגם
מובה ,עזרו לו רבים להקימו על רגליו צרת הבושה מהשבתת החתונה .לכן
בגמילת המדים .ובכבדות גדולה התחיל הרבה אנשים עזרו להם שיוכלו לחזור
להתפרנם ,גם עלתה בידו לבנות את ולבנווע את הבית ושיוכלו להתפרנם.
עבראיזה זמן ו,טוב התחילר לחשובעל
ביתו.
עבנ זמן גדול והנה התחילו עוד לדבר דבר החתונה .האמנם שאבי הכלה הציע
מזמן חתונה .המחותנים נועדו יחדו פעם אחת בביתו שאין לו עוד חשק כלל
והגבילוזמו חתונה פעם שנית .אבל הנה להכין על זאת החרענה ,כי הוא רואה
צרה אחרת .כי באותו הלילה שלפני בזה אצבע אלקים פעמים ,ויכול לומר

דים

נשנצע הויז פוןדי כלה'ם עלטערען איז פשרפלייצט געוו"רען ,און איז פלוצ-
פון וועלכען
לינג אייננעפשלען .די כוענשעןזיינען ניצולנעווירען שזויווי דורך ש נם",בער דאם פשומענ
מימ שלע מלבושים איז שוועק מיט'ן שטר"ם וו8מער.
זעלבםספשרשטענליך ,שז פון ש חתונה איז שוין קיין רעדע ניס געווען .דער רייכער
ט "ננעהויבען שרבייטען דורך פשרשידענע מיטלען,
ברורער איזירים נעווירען ,און ערהי
ערזיל קענען פרנמה היבען ,אוןז"ל קענען צוריקזיין הויז אויפשטעלען .מענשען ה"בען
אויף איהם רחמנות בשקומוגן .ווייל ער איזד"ךפירט געווען ש חשוב'ער מענש אין שטידט,
און היבען איהם שרויסנעהילפען מיט נמילת חסדים ,און דורך גרויסע שווערינקייטעןאיי
זייגעלוננען צוריק אויפצושסעלעןזיין הויז .מען האט איהם אויך נעשטיצס וועגען פרנסה,
איהם
זיך בימלעכווייז צוריק אויף די פים געשטעלט.
ביז ער
פשרביינעליפען ץ שטיק צייט,היבעןזיישוין ווידערינגעהויבען שמועסען ווענען
מ'איז
היבען געמשכט אויף ש בשיטטיממע צייט ש נייעם זמן חתונה .איז ווידער
ן
ו
א
חגעשחעתוהנןה,ח צרהז.יי אין די זעלבע נשכטווים צומירגענם איז געווען בששטימט דער חופהמיג
האמ אויטגעבר"כען ש שרפה ,און דאםנייע הויז איז פשרברענטגעווירען מיט'ן גשנצען פשר-
מענ ,די מענשען זיינען קוים שרוים מיט' לעבען.
איןן זינען געהחטרי חתונה,נ"ר מעןה"סיננעהויבען
נ"ךדי שרפההיט מען שוין ניט
צו רשטעווען די חשוב'ע פשמיליע,ז"לען ניט איננשנצען אונטער-
ווידער קלעהרען ווי שזוי
דורכנענומען ,שוין ש צווייטער גרויפער אומגליק ,און
ן
ע
ד
ע
י
ש
ס
י
נעהן .דיס רחמנות ה
חתונה .מענשען ה"בען ווידער פשרלעגס ש גרויסען
ן
ו
פ
נ
נ
ו
מ
ה
ע
ך דערצו ד"ם פשרש
די
ני
ערז"ל קענען צוריק אויפשטעלען זיין הויז ,און
כח ,אוןזיי ה"בען איהם שרויסגעהילפען,
זאל קענען ווייסערהיבען פרנמה' .שטיקעל צייט ,ה"ט כען שוין ווייטער ינגעהויבען
'2איז ווידער פשרבייגענשנגען ש
ט אפילו נעפרואווט משכען ש בשמערקונג
י
ה
ר
ע
ט
י
פ
ר
מרשכטען ווענען חתונה מ8כען .רע
ש 'טטר"ף פון הימעל ,איינמ"הל מיס
פשר,יין פרוי מיס זיין סיכטער ,שז ער זעהמ דערביי

היס
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באנו באש ובמים ,תחת אשר סטרה
אשתו בידיה על פני ת ל םי ד
הישיבה פעמים .לכן אמר כי אולי נכון
לבטל זה השידוך ,ולחשובאיך להביא את
החתן הראשון ולחדש ולחזק את השידוך
י הלא הוא בן תורה ובן חכם,
הראשון,כ
ונם כי הלא קידש את בתו בטבעת

קידושין.
אבל דבריו לא הועילו מאומה .רק עוד
רנזה וכעסה אשתו עליו ,על שהוא זוכר
עוד את בן הישיבה העני .ומלבד הכל

הלא זה ברור כיום שנאבד ולא נשמע
מאומה זה זמן רב .ואין ספק שהוא כבר
נשא אשה בחוץ לארץ .וכאשר ראה
אבי הכלה שדבריו כדברים בטלים הם
באזני אשתו ,לכן היה מוכרח להסכים
שלא לבטל את השידוך עםבןאחי אשתו.
ושוב הנבילו פעם שלישית זמן התונה.
עתה נניח אותם להכין על החתונה,
ונתחיל לספר מה שאירע בדרך עם
התלמיד של הישיבה.

(לנ)
הצרות שסבל תלמיד העני על האניה בדרך.
כידש אשר לנסוע לחוץ לארץ היה ולא החסירמדייום ביומו מלהניהתפילין
צריך אותו התלמיד לנסוע נסיעה ארוכה ולהתפלל בכונה ,ואחר כך ישב ללמוד
על אניה .וכאשר זה התלמיד היה ירא תורה ,פעם בספר ופעם בעל פה ,ולא ישב
שמים נדול ומתמיד בתורה מנעוריו ,לא לבמלה .וכאשר על האניה הזאת לאהיו
היהיכול להפרדמן התורה נםעל האניה ,כי אם עוד שלשה יהודים ,והשאר היו

וושסער ,ד"ם צוויימע מ"הל מים פייער .ערקין ריכטינ ז"גען
שז פשרדי צוויי פעכהםוו"םזיין פרוי ה"ם נעגעבען דעם ישיבה בחור ,ה"בעןזיי געקר"גען
בשציהלםצוויי פעטש פון הימעל .שלז",ה"ם ער פ"רנעלעגם .שז אפשרוו"לם געווען ש פלשן,
מעןז"ל דעם שידוך"בל"זען ,און מעןז"ל צוריק טרשכטען וועגען דעם עו,שמען שידוך מים
זיין ברודער'ן זוהן .ער איז ש נרוימערבן תורה ,און ערה"םד"ךפ"רםזי מקדש געווען.
"בערזיין פרויהים זיך נ"ך גום "ננעבייזערם אויף איהם ,פשרוו"ס ער דענקםנ"ך
שלץ ווענען דעם "רימען יושיבה בחוד .און נ"ך דערצו איז ד"ך שוין צוויי י"הר פשרביי
וו"ם ער איז פשרפשלען נעוו"רען ,שזויווי ש שטיין אין וושסערשריין .דער כהשן ה"ט נים
געהשםוו"ס צו ענטפערען שקענעןדי לעצטע ווערטער פוןזיין פרוי .ווייל דער אמת איזד"ך
פ"רם שזוי ,שז שוין בשלדצווייי"הר פשדביי,ווים מען הערםג"ר נים פון דעם בחור .ווייזם
ד"ך אוים שז ער ה"ם שוין פשרגעסען ,און ער ה"ם שוין געווים ערניץ חתונה געהשם .און
דשדורך ה"ם דער משן געמוזם איינשטימען מעןז"ל חתונה משכען מים איהר ברודער'ן זוהן.
אוןזיי ה"בען טשקי ווייטער בששטימם ש דריטעזמן חתונה .שצינד וועם מעןזייאיבערל"זען,
ז"לען זיך צונרייטען צו דער חתונה ,און מען וועם דערצעהלען ,וו"ם מים דעם בחור האם
"באנו באש ובמימע .און

פשמירם.

()33

וו"ס ה"ם פשסירם מים דעם בחור אויף דער ויף ?
קיין חוץ לארץ ה"ם דער בחור נעמוזם משכען ש לשננע רייזע אויף ש שיף .און שזוי
ווי דער בחור איז געווען ש פרומער ,און אויך ש שטשרקער מתמיד ,ער"שם פריש שוועק פוןדי
גמרא ,ה"ם ערנים פשרפעהלם שלעט"נ צו דש'וונעןאיןדי תפילין .און ערה"ם אויך איסער
געלערענט תורה ,שמ"הל אין ש ספר און שמ"הל אויםווענינ .אויף דער ויף איז יבער
איננשנצען נעווען דריי אידען ,און די איבעריגע דייזענדע זיינען שלע געווען נוים ,אוןנ"ך
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כלםגוים רעים עמלקים רשעים ,ולאיכלו
לסבול סה שהתלסיד היה עוסק בתורה
ותפלה והניח תפילין ,ונעשח בעבור זה
כקוץ סונד בעיניהם ,לכן עשו קשר
ביניהם להשליכו בים .האסנם שהיה שם
איזה גוים טובים שהתאחדו עם שלשת
היהודים להיות צד אחד לבלועי תת
לעשורצ רציחה כזאת .אכל צד הרע היו
הרבים ,ונעשה סחלוקת נדרלה על האניה,
וגברה צעקת הרשעים שצעקו" :רדו!עעם
יהודי הארור! ילך אל הדגים שבים
הצעקה הגיעה לאזני השר מנהל
האניה ,ו~היה נראה לאינו שונא ישראל,
י איזו סכהטלה או
ונם שהיה ירא,כיאי
סלכות תדרש ססנו דם אותו היהודי ,לכן
ניסה להרגיע רוחם של המון הרשעים
3ד3רים מו3ים ,אבל דבריו לא נשמעו
באזניהם .טז 3פל אותו השר על עצה
הזאת .התחיל לדבר לפניהם שגם הוא
שונא את היהודי הארור הזה .אבל
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להשליכו בים על לא דבר,כי אם בשביל
זה שהוא יהודי .זאת לחמא רטקשב לכל
האניה הזארע והים ימער עלינו ויבלע
אות
אהדנועלכלנו יעןכי מלפנים היה יהודי
אניה מוערה ,ושמו יונה הנביא
שהציל אתהאניהעם הרבהאנשיםמןנלי
הים הזועפים ,בזה שטסר את נפשו וצוה
להשליכו היסה .ועתה אם נשפךבידינו
דם יהודי נקי כפים להשליכו בים ,עוד
יכול הים לנמול לנו רעה תחת רעה,
לבעבור שאנו נומלים ליהודים רעה תחת
מובה במקום ההואשיונה הנביא ממר את
נפשו והשקימ אתהיםמזעפו .אבל כאשר
אני רואה שסרבית הנומעים בזה שונאים
אותו ,ואין ביכולתכם לסבלו ,ובםכי ירא
אני סן רצח סתרעל האניה ,לכן ארניעה
את רוהכם בזה .הן לא רחוק סכאן נמצא
אי קמן ארין ציה כמדברבאיןישוב של
אנשים ,אמע עם האניה לאותואי השמם.
ושםנניה אתהיהודי הזה על נורלו,אולי

וו4ס פשר ש נוים ,כמעט שלע שלעכטע גוים ,ריכטיגע רשעים עמלקים .און ד4ם  0411דער
בחור ה4ט שלע ט4ג געדשווענטאין תפילין און ה4ט אויך געלערעגט ,ה4ט ד4ם שטשרק אויפ-
נערעגטדי בייזע גוים ,אוןזיי ה4בעןזיך נעבונטעוועט ז4לען דעם בחוראין ים שריינוושדפען.
ס'ה4םזיך נעמשכט ש גרויסע קריעג וועגען דעם צווישעןדי רייזענדע ,ס'איז ד4ךגעווען עטליכע
נוים ניט קיין שלעבטע ,און אויךדי איבעריגעדריי אידען וו4םהיבען זיך שקעגען געשטעלם
ניט צו דערליזען .יכער דער המון רייזענדע ,וועלכע זיינען געווען זעהר פיעל ,ה4בען נע-
ל ער געהן צודי פיש!".
השלטען איןאיין שרייען" :נידער מימ דעם פשרשילטענעם איד!זי
דער נעשריי איז 4נגעקומען צום שיפם-קשפיטשן ,וועלכעו איז נרשדע ניט געווען קיין
שנטיסעסיט ,און בשזונדער ה4ט ער מורא געהשט ,שז וועלכע רעגירונג קען ניך דערניך
פ14דערע 1פון איהםזיין בלוט .ה4ט ער געשרבייט מיט שלע כחות צו בשרוהיגען דעם בייזען
המון4 ,בער ר4ם איז איהם ניט געלונגען .דשן איז ער געפשלען אויף שזש עצה .ערהימ
צו נעז4גט ,שז מען ט4ר נימ נעמען נלשט שן אומשולדיגען מעניט און שריינוושרפען אין
ט שמ4הל גערעמעט ש שיף מים
ים,זיני4ך דערצו ש איד ,וו4ס ש איד מיט'ןנימען "יונה"הי
ם ער ה4ם שליין געהייסען מען ז4ל איהם אין ים שריינוושרפען,
פיעל מענשען ,דורך דעםווי
בשעת ש גרויסען שטורם ווינד .שצינד אויב סיר ז4לען שריינוושרפען אין ים שן אוכה12ל-
נ4רווייל ער איז ש איד,ווילט ד4ם געווען ש גרויסעזינדפון אונז ,שלז 4ט4רען
דיגען איד,
 ,שז איהר וועטאייך אויףקיין פשל ניט בש-
ך
י
ד
שזויווי איך זעה
.
ן
ו
ה
מ
ט
י
נ
מיר ר4ס
מורא עם ז4ל זיך ניט געפונען צווישען אייך ש בשהשלטענער
ך
י
ו
א
רוהיגען ,און איך ה4ב דעם איד שטילערהייט דערשטעכען ,שלז 4איזמיין עצה שזוי :איך
מערדער 0411 ,קען נ4ך
ר ש קליינער אינזעל ,ניט קיין בשזעסענער פון
י
ג
ווייס שז ניט ווייט פון דשנען געפינמ זיך
דעם אינזעל ,און וועל דעם אידדירט שריבל4זען4 .בער
מענשען ,וועל איך פיהרעןדי שיף צו

ניר
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ינצל עלידי ספינה אחרוצ וידנו אל תהי

בו.
ויהי כאשר שמע המון הרשעים את
דברי שר האניה ניאותו לזה .ועוד באותו
היום הניעה האניה אל חוף אי השמם,
ויקחו את התלמיד וינהגוהו בחזקת היד
על האי .הוא בכה ויתחנן להם לאמר ,מה
חמאי ומה פשעי .אבל אמומה אזנם
וערלה לבם כה2מוע לדבריו ,רק עהד שחקו
ממנו על צרתו .נתנו לו כל חפציו ,ורבים
מהם העניקו לו עם להם וסים וגם פירות,
ועוד חפצים נחוצים לו .ושר האניה נתן לו
קשת עם חצים ,ויורהו איך לירות ,ואמר
לוכי כאשר אך יהיה נראה לו שאניה
שטה בים ,אז יורה בקשת ,נם יעשה אש
ועשן' למען תשמע ותראה האניה ,ותקרב
כאן להצילו .ויפרדד ממנו.
התלמיד נשאר נלמוד על אי השמם.
התחיל ללכת ולתייר את האי ,אבל לא
מצא שם כל רושם של אנשים ,רק עופות

השמים צללו באזניו ,וגם איזו היות
קמנות רצו פה ושם .ואך איזו עצים
נדולים ועבים מנדלי אגוזים הגדולים
המובים למאכל מצא שם ,ועשה לו מקום
לשבת עם חפציו תחת פבכי העץ .אכל
ושתה מעמ רק למען החיות את נפשו,
ועמק בתורה ותפלה ,ויתפלל בדמעות
שהשם יתברך ירחםעליו וישלחלו ישועה
שינצל מן האי השמם הזה .גם למד עצמו
לטפס על העצים הגבוהים .אולי יראה
אניה שטה על הים ,אבל תוחלתו נכזבה.
כך השחיר שם התלמיד אתימיו איזה
שבועות ,עד שכלה אצלו המזון שהיה לו
מן אניה .והתחיל להתכלכל עם האגוזים
י נמאסו לו
בלבד ,והיצר לו מאד ,כ
האגוזים מלאכול .והתחיל עוד ללכת
ולבקש ,אולי ימצא עוד איזה מין פרי או
צמח שיהיו מובים למאכל .והנה מצא
שיהים קטנים שנדלו עליהם פירות קטנים
אדומים כמו נדגדניורב ולהשקם צמאונו

מעמ ווערען ,,שז שן שנדער שיף וועמ פשרבייפיהרען און איהם אויפנעהמען.
ך אין
דער המון איז קוים בששמשנען אויף דעם פירשישג פון שיפם-קשפימ6ן .אוןני
נ איז שוין נעבאך דערירימער ישיבה בחור נעווען איינזשם אויף  6קליינעם
דעם זעלבעןמי
ווילרען אינזעל .פ6ר רחמנות ה"בען פיעל רייזענדע איהם מיטנענעבען לייבלעך ברוים6 ,
בימעל פרוכם מים שלע זיינע זשכען .און דער שיפס-ק6פימשן ה"מ איהם נעשענקם ש בוינען
פים ש בימעל פיילען ,אוןהים איהם אויסנעלערענם שימען ,כדי 6ז אויבנ"ר עם וועם זיך
ל ער שימען און משכען  6פייער,
איהט דשככען פון ווייטענם שז ש שיף שווימם אויפ'ן ים,זי
קעןזיין שז רי שיף וועמ דערהערעןירער דערזעהן ,וועםזי צושווימען צום אינזעל און וועם
איהם אויפנעהמען ,וועם ער נערעמעם ווערען.
דער בחורהימ זיך אומגעקוקם אויף דעם אינזעל ,און ערהים דירם נ"רנים נעפונען
קיין צייכען פון מענשען,ניר ששרשידענע פויגעל און קליינע פ6רשידענע חיה'לעך היבען
דירם נים נעפעהלט .ער ה"ם ד"רם אויך נעפונען 6ביסעל שלמע בוימער מים גרויסע ק"קוס
נים ,וועלכע זיינען גומ צו עסען .דער בחורהים ד"רם זעהר ווענינ נעעסען ,כדי רי שפייז
ם זיך געמשכם 6ן שרם אונמער
ווים ערהימ געה6םזיל איהם נים בשלר אוימנעהן .ערהי
ם מתפלל נעווען בדמעות
 6בוימווי צו פאיביענגען .דירם ה"ם ער נעלערענם תורה אוןדי
ל איהם צושיקען עפעם  6רעמונג ,ער זשל בשלום 6רויסקומען פון
שליש ,דער אויבערשמערזי
רעם וויממען אינזעל .ערהים זיך 6לעמינ שרויפנעכ6פמ אויף  6הויכען בוים ,פילייככו

וועם ער דערזעהן ש שיף ,יבעריהן ערפילנ.

דער בחורהים שזוי יבגעשוושכמ מעג און נעכם עם5יכעוו"כען,ביז רי שפייז איזביי
איהם אוימגענ6נגען ,רשןהים ערזיךינגעהויבען צו רערנעהרען מים בלויז טשטום ניס .רשס
איז איהםיבער נמאםגעווירען,הים ער נעווכם אויב עס ווטקסם ניםדירם עפעס 6ן 6נדער
פרוכם ,וועלכעם מען קען עמען .הים ער אוימנעפונען אויף נידערינע בוימלעך ש מין קליינע
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ורעבונו אכל אותם לתאוה ,וערבו לו מוחרים ,אנשים מובים ,תתן אותות
בשעת האכילה וישמח בהם .ויהיבלייה וסימנים ,ותקרב לכאן ותקחך ,ותמע
הרניש על גופו כמו דקירה ונשיכה ולא עמהם בלי אימה ופחד ותניע למחוז
יכוללישון .וכאשר האיר היום ראה שכל חפצך בהצלחה .ובדבר הצרעת תדע כי
גופו מכוסה עם צרעת ממארת ואבעבועות זאת המכה היא רפואתך וישועתך .ואתה
גדולורע אשר כאבו לו מאד.
תלך ותחפש עוד על האי רתמצא שיחים
,
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אז פרץ התלמידבבכי ג
נשא
ו
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נ
י
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ם
י
ר
ח
א
ם
י
נ
מ
ק
המגדלים גם כן גדגדניורע
לשמים ויזעק" :רבונו של עולם! האם לא אבל לא אדומיםכי אם לבנים .תאכל
די צדותי שאני עומד למות מרעב ומצמא ,מהם ותרפא מיד .הצרעת תעלם מגופך
ואף גם לקבר ישראל לא אבוא ,ועתהעוד ותתכמה בעור חדש ויפה ,כמו עור של
נוסף לי כאב וימורים גדולים למות ילד קמון .אמנם תזכור לקחת עמך הרבה
כמצורע!" ויבך עוד עד שנפל על הארץ מן אותן גדגדניות הלבנים .וכאשר תבוא
בשלום לעיר גדולה שם תתישב ושם
באין אוניםויישן בתרדמה.
ה
ל
ו
ד
ג
ה
ע
ו
ש
י
,
ה
י
ל
צ
ת
א
ו
ב
ת
ו
א
י
ב
נ
ה
בחלומו התגלה אליו אליהו
לך
שידי
ואמר לו" :רנדע שתפלתך בקעה רקיעים ,אותן גדגדניות הלבנים .אבל זכור ואל
ונתקבלה תפלתך לפני כמא הכבוה ואני תשכח את בוראך להיות ירא שמים
נשלחתי אליך לבשרך ,כי בא הקץ ולעסוק בתורה כפי יכולתך .ולא רנהיה
לצרורניך ולא רנסבולעוד.כיביוםהשלישי בכלל של הפמוק "וישמן ישורון ויבעמ".
רנראה מרחוק אניה שמה בים עם אנשים
רוימע קחרשען .דורשמינ איז ער געווען ,ה4ם ער נעעסען פוןדי פרוכס.
פרוכם,חזויווי
ביינחכט ה4ט ער דערשפירט ש ביימונג איבער'ן נשנצען קערפער .און ווען עראיז אויפגע-
דער פריה ,האט ער דערזעהן שז רער גשנצער קערפער איז בשדעקט מימ קרעץ
שטשנען אין
און נעשווירען ,וועלכע ה4בען איהם שטשרק וועה געטהון.
ער ח4ט אננעהויבען זעהר שטשרק צווויינען אוןשרייעז" :רבונו של עולם! ניט נענוג
דץ פאר צו שטשרבען פון הונגער ,און אפילו צו קבר ישראל ניט צו קומען,
וואם מיר שטעהטזאל איך נ4ך שטשדבען ש מצורע!" ער האט חזוי פיעל נעוויינט ביז ער
היינט פשר וואם
איז שנידערגעפחלען ש פער'חלש'טער און איז איינגעשלאפען געווארען.
בשוויזען אליהו הנביא און האט צו איהם שזוי נעז4נט:
אין שלאף האט
זיךתפצלוהאמייהטםדיינע טרעהרען האבען דעם הימעל נעשפשלטען .אוןדיין
ן
י
י
"זאלסט ווימען שזד נעווארען פשר'ן "כסא הכבוד" .איךבין געשיקטבעוו4יען דיר אנזאנען
תפלה איז אננענומען 11עמט 1שוין ניטליייען .אין דריטען טאנ וועט וא פשרבייפ4הרען ח
די בשורה ,שז מעהר אינזעל ,זאלמטו 11ייזע 1ש צייכען ,וועט די 'שיף צוקומען און דיך
שיף ניט ווייט פון יעם
ה4בען .און ווענען דיין צרעת ז54סט 1ווימען חז
אויפנעהמען ,ז4למט ג4ר ניט קיין מורא
ישועה .זחלמט געהן זוכען אויף רעם אינזעל ,וועמטו
די
מכה ושונעיטערדעירניבררעערניגגעעןדביוימרליעכךט,יגעאויף וועלכע עם 11שקסע 1אויך שזעלכעקליינע 0רוכטויי
געפונען
וויימע .זאלסטו עסעןפוןדיוויימע קשרעען ,וועסטו
יזיינען ניט רויטע נ4ר
קשרשען4 ,בערזי
11ערע ,1אוןדייןקעיפער וועט בשקומען
ד געהיילט ווערען .די צרעת וועט פשרש11אונדע1
בנל
קינד .אבער נערענק ,זאלמט אפריימען 10ן די ווייסע
ן
י
י
ל
ק
ש
ט
י
ו
ה
ששנייע שעהנע וויביי
,4,ממ ל0,נעיו ,ס,מי'ה האן ח ו~עססיימוו א'ו  8וח'סוי

5:י;עמ,

,:ג:י

א"

..,

צו נעהן ווייטעראין גוטען וועגשזויוויביז היינט".
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(לד)
אניה מן אי השמם.
איךניצל תלמיד העני
התלמיד הקיץ בהטנתו ויזכר הימב את הראשונה .והצליח בזה,כי הכירה האניה
חלומו .הוא רץ מיד לבקש את השיחים את המימנים והתחילה להתקרב אל האי
האחרים עם נדנניות הלבנים .ביקש ומצא ,השסם .ובזמן קצר הניעה האניה אל
וכאשר אך ראה אותם אכל סהם ,והרניש החוף .דזאת היתה אניה אמלקית עם
כי שקם כאב הצרעה .ולמחרתו בבקר הרבה מוחרים ,יותר יהודים סאינם
ראה שהצרעת נעלם כלה ,ונם שנתכפה יהודים .וכאשר התלמיד שהיה מכיר
נופו בעור חדש ויפה כמועור הילד .עוד בשפת אמלקית פיפר להם איך שבא
בו ביום התחיל להכין עצמו לדרך .אפף לכאן ,חמלו כלם עליו מאד ,והחיו את
הרבה מאותן נדנדניות הלבנים ויחבש נפשו באכילה ושתיה .נם שר האניה חמל
אותם באמתחתו ,כי האמין לבשורת עליו ,ויקחהו על האניה בלי כל ועשלומין,
החלום שבמשך שלשת יסים יעזוב את וימע עמהם.
אי השסם.
בעיר נדולה בארץ אמליא התישב
ם
ו
נשא
ד
י
מ
ל
ת
ה
,
ד
י
מ
ל
ת
ה
את
ם
נ
ץ
ו
ל
כ
ויהי בי השלישי
התפרמם לרופא מיני
עיניו וירא מרחוק ראש הורן אניה אשר צרעת .וכאשר הרפואות שלו הועילו
שמהבים .אז עשה כל התפעלותונתן כל ועמיד נתפרמם לרופא מומחה ,והתחיל
המימנים ביריה מן הקשת דבאותות של לאמוף כפף ולהתעץצר .ביום היה רופא
אש ועשן ,כמו שהורהו שר אניה חולים ,ובלילה עפק בתורה .כך עברעליו

ש

(ה

ווי שזוי איז דער בחור נערעמעמ נעוו4רען פון וויסמען אינזעל.
רער בחור איז בשלר אויפגעקומען און ער ה4מ שלעם נומ נערענקמ .ער איז משקי בטלד
נעל4פען 4פזוכען רי בוימלעך מימ רי וויימע קשרשען .שזוי ווי ער ה4מזיי דערזעהן ה4ט
ער פוןזיי נענעמען .און ה4מ משקי בשלר 4נגעהויבען שפירען  8רערלייכמערוננ .ווען ער
איז צומ4רנענם אין דער פריה אויפנעשמשנעןהימ ער דערזעהן אויףזיין נשנצען קערפער ש
נייע שעהנע יוננע הוימ ,שזויוויביי  8קינר .נשכהער ה4מ ער 4ננעהויבען זשמלעןרי וויימע
קשרשען מימ צו נעמען ,און ה4מזיך מימ שלעם צונענריימ צו פשרל4זען רעם וויממען אינזעל.
אויפ'ן ררימען מ4נהימ דער בחור דערזעהן פון דערוויימענם  8שפיץ פון  8זענעל בוים,
ה4מ ער פשרשמשנען שז ר4רמ מוז פ4הרען ש שיף .ער ה4מ נעמשכמ פייער ,ה4מ עמליכע
מ4הל אוימנעש4מען און ה4מ שלעם נעמהון וו4םני
ר מענליך ,יענע שיף ז 54בשמערקען שז
ף
י
ש
ר 4נעפינמ זיך  8מענש .זיינע צייכענם זיינען איהם נער4מען .רי ה4מרי
ם ב-8
מערקמ אוןזי ה4מ 4ננעהויבען צו דערנעהענמערען זיך צו דעם אינזעל .מ'ה4מ נימ לשננ
נעדויערמ ,אוןרי שיף איז צונעקומען צו דעם וויממען אינזעל .ר4ם איז נעווען  8אימשליע-
נישע שיף .ר4רמ איז שוין נעווען מעהר אידען ווי נוים .רי שיף ה4מ איהם אויפנענומען
4הן בשצ4הלעכץ ,ווייל ער ה4מ נעק4נמ רי אימשליענישע שפרשך ה4ט ער דעם שיפס-קש-
פימשן רערצעהלמ וו4ם מימ איהם ה4מ פשמירמ .שלע ה4בען אויף איהם גרוים רחמנות
בטקומען,זיי ה4בען איהם וערשוויקמ מימ עמען און מרינקען ,און ערהימ 4בנערייזמ קיין
אימשליען.
אין ש גרייסע אימשליענישע שמ4רמ ה4מ זיך דער בחור אייננע4ררעמ ,און ער ה4ם
זיך איימנענעבען פשר  8רופא וו4ם היילמ שלערליי צרעת מימ היימישע רפואות .רי זשך
ל די רפואות ה4בען אומעמום נומ און נעשווינד
איז מפורמם נעוו4רען זעהר שמשרק .יויי
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זמן נדול קרוב לשנתים ימים מעת שנסע יקרא לזה .ונם היה לו אמתה גדזלה
מעיר לוד .האמנם כי שם הציעו לפניו בברכת והבטחת רבו ,שבודאי השנחה
הרבה שידוכים ,אבל לא אבה לעבור על העליונה תביאהו בחזרה במצב מוב ,לכן
הבמחתו להרב אהובו רבי חגי ראש לא ר)וה לשסהע סכל שידוך ,ואמר שהוא
הישיבה ,שהבטיח לו שלא יעשה שידוך בעל אשה בארץ ישראל .והיה ממתין
אחר .ותמיד היה מחזר ב9יו דברי רבו ומצפה לישועה גדולה על 9י איזו מבה,
האחרונים ,שהגם שאין ממש בקידושין אשר יבין כי באה העת לחזור לארץ
כאלו ,מכל סקום איזה קנין והתקשרות ישראל במצב מוב.
(לה)
איך באה ישועה הגדולה לתלמיד העני.
ויהי היום ,והנה נת9רמם בארץ אימליא שיחזורלעירו במצב מוב ובכבוד .ויכחוב
שהקימר הולה על מהלת צרעת ,וגם שכל א:רת אל הקימר שיש ביכולהו לרפא
רופאי המלך לא מצאו לו מזור ותרופה .מחלת המלך בשלמות .מובן מעצמו
נם זאת נתפרמם פקודת הקימר ,שהרופא שפקודת הקיסר יצאה דחו9ח להביא
אשר ועעלה בידו לרפא מחלת הקימר ,אותו הרופא אל היכל המלך .הוא לקח
לו במתנה חצי המלכות .כאשר עמו רפואה האמיתיתויסע אלהעיר אשר
הניעה השמיעה לאזני אותו התלמיד ,אז בה היכל המלך.
הבין שזאת היא מבה לישועועו הבדולה ,הקימר קבל את 9ני התלמיד הרופא

ינתי

נענצליך אויסנעהיילט חלערליי צרעת .ער הים 4ננעהויבען זשמלען נעלד און איז רייך
נע411רען .ד4ס ה4ם שווי געדויעדט גשנ'ו לשננ ,ביז עם איז שוין בשלד נ"חענט נעווען צו

נטנצע צוויי י4הר ,זינט עד איז שוועק פון דער היים .ביימ4נ איז ער נעווען דיקט"ר און
ביינפכם ה4ם ער תורה נעלערענם .מען ה4ם איהם ד4רם פ4דגעשל4נען פיעל שידוכים.
יבער ער ה4ם נים געוו4לם ברעכעןזיין ליעבען רבינ'םינז4נ .און רבי חני'ם לעצטע ווער-
מער ה4בען משקי נימ אויפנעהערם קלינגען אין זיינע אויערען .שז אויב אפילו ד4ם איז
נים קיין ריכמינע קידושין,יבער ד4ך איז עם ניט ווענינערווי ש קנין .און אויך וו4ם רבי
י השגחה עליונה וועם איהם נעווים צוריק ברעננען אין 8
ה4ם איהם פשרזיכערט ,שז
ט נעוושרם ביז וושנען
חננוימען באהטמשנד .דשדורך ה4ם עדר שלע שידוכים ענמזשגם ,און ערהי
עד וועם שוין שליין פשרשמעהן דעם נומען בששטשנד 411ם ער דשרף בשקומען פשרזיין נרוים
פלשנעניש.

()85
די נרויסע ריכמינע הילף איז יננעקומען צו דעם בחור.

דשן איז נעהערם נעוו4רען ש קלשננ ,וועלכעםאיז מפורמםגעווירען שלע מ4הל שמשרקער,
8ז דער אימשליענישער קענינ ליידעט פון  8צרעת ,וועלכעםדי ד4קמוירים קענען איהם ניט
אוימהיילען .און רער קייזעך דאט בשקשנט נעמשכם זיינם  8בחפעהל .טז וועלכער ד4סם4ר
פון זיין צרעת ,וועם ער איהם שענקען  8השלבע מלוכה .דער
עס וועם איהם אויסהיילעו
בחור איז פון דעם נעוו4הר נעווירען .ה4ם ער שוין פשרשמשנען שז ד4ם וועם איהם משקי
ישועה ,און ער וועם דורך דעם קומען צו  8נרויסען נוטען בששמשנד,
ם בשלד שוועקנעשריבען 8
בדרוערנךנע'ןוועדליכעןריעכרמינועועם קענען שהיים קומען בכבוד גדול .ערהי
קען זיך אונטערנעהמען איהם נענצליך אוימהיילען פוןזיין צרעת.
בדיעף צום קייזער ,שז ער
זעלבםםפשרושםענדליך שז מען ה4ט בשלד נ4ך דעם בחור נעשיקם .ער ה4ט מימנענומעןדי
ריכמינע דפואה און איז צום קייזעריבנעפ4הרען.
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בכבוד גדול,כייען שהיה מלומד בהרבה
שפות עשה רושם מוב ,ומצא חן ושכל
מובבעיני כל רואיו .כמובן התנהג כדרך
הרופאים .נכנם עם המלך לחדר מיוחד
להועבונן במחלועו ,והבמיחו כי בעוד
שלשוע יסים הצרעת תעלם ממנו כלה,
ועוד יתכמה בעור חדש ויפה כעור ילד
קמן .הקיסר עם כל מרבית ביתו שמחו
על דבריו .ואך רופאי המלך שלא יכלו
לרפאוועו לא האמיע לדבריו ,והביטועליו
בשחוק על שפתם .התלםיד הרופא
התחיל ליוען רפואווע שלו להקיסר ,והוא
הרגיש מיד ביום הראשון שמחלוקי
נשברה ,כי הכאב עבר חלף לו .וביום
השלישי לא היה עוד כל רושם מן מחלוע
הצרעת ,כי כל גופו נתכמה בעור חדש

יקירי! בלי מפק אתה שסעת הבמחתי,כי
חצי המלכות ינתן לזה אשר ירפא את
הקיסר .ועתה עליך לברור לך איזה חצי
הסלכות מובבעיניך לקחתו .וכאשראני
רואה חכמתך בטוה אני כי תדע ותבין
איך לנהל המלוכה .ומלבד כל זאוע אם
עוד אינך בעל אשה תברור לך אחת
מבטתי היפות לאשה ,כי כלנו אוהבים
אותך מאד".
אמנם אך תורתו ויראתו הקודמת
להכמתו עמדה לו לעמוד בנמיון גדול
הזה .ויען התלמיד הרופא ויאמר אל
הקיסר" :אדוני המלך! ראשית דבר אני
נותן תודה רבה אל הקיסר על חסדו
עמדי .אבלאינני רשאילהעלים דבר מאת
הקימר,כי יהודי אנכי מעיר לוד אשר
במדינת פלשתינא ,ויש לי שם אשה גם

ויפה כעור ילד קפון.
א
פ
ר
נ
ר
כאשר ראו שהקיס
באמת
,
ם
י
י
ח
ב
ו
ש
ע
ם
ד
ו
ע
ואני מתגעגע
אבותי
להתלמיד הרופא כבוד נדול בהיכל המלך .לראעתם בקרוב .ואך מן השסים נסבב
ולבמוף אמר לו הקימר" :ידידי אהובי שאבוא לארץ הזאת בשביל לרפא את

ביים קייזער איז רער בחור אויפגענומען נעוו4רען בכבור נרול .ער ה4ט נעמשכט זעהר
ש נוטען איינררוק און ה4ט נושא חן געווען ביי יערען ,ווייה מען ה4ט נעזעהן שז ער סען
רעיען אויף עטליכע שפרשכען ,איז קענטינ געווען שז עראיז ש הויך געבי5רעטער מענש .ער
איז שריינגעקומען צום קייזער ,ה4ט איהם בשטרשכט ,און ה4ט איהם פשרזיכערט ,שז צייט
י פריהער .ש5ע ה4בען
רריי טעג וועט עפזיין פ4לק4ם געזונר ,נ4ך מיס ש שעהנערע הויטיו
זיך זעהר פשרוואונרערט אוי4זיינע רייר ,אוןרי נרויסע ד4קטוירים וו4סזיינעןרערביי נעווען
ה4בען מיט ש שמייכע 5אויףרי 5יפען איהם 4נגעקוקט ,ניט ג5ויבענריג זיינע הבסחות4 .בער
ער ה4ט זיך נעסהון וו4ס ער ה4ט גערשרפט טהון; און בש5ר נ4ךרי עה2טע רפואה ה4טשוין
רער קייזער 4ננעהויבען שפירע) ש בעסערונג .און אויפ'ן רריטעןטיג איז שויןגי
ר ניט
געווען צו רערסענען ,שז אויף רעם קערפער איז שמ4הל ש צרעת געווען,וויי 5ש שעהנע יוננע
הויט ה4ט בשדעקט רעם קייזער'ס קערפער ,שזויוויביי ש ניי-נעבוירען קינר.
,
ר
ע
ז
י
ס'איז ניט צו בששרייבען דעם כבור וו4ם רער בחור ה4ט בשקומען פון קי
ן
ו
פ
רי קע-
:
ט
נינען און פון ש5ע הויפסלייטע .אום ענדע ה4ט רער קייזער צו איהם געז4נ
ן
י
י
מ
"
סייע-
רער פריינר! שזוי ווי רו ווייסט שז איך ה4ב צונעזשגט ש השלב קענינרייך צו דעם וו4ס
וועס מיך אויסהיי5ען .ש5ז 4ק15יב ריר אויס ווע5כע הע5פט קענינרייך ריר נעפע5ט בעסער,
און אויב רו ביזט נ4ך ניט פשרהיירשס קענמטו ריר אויסקלויבען איינע פון מיינע פרינצעסענס
פשר ש פרוי".
ק
נ
ש
ד
:
ר
ע
ז
י
י
ק
!
ך
5
מ
ה
ס
נ
ע
ט
ש
ר
ע
ה4ט
ם
ו
צ
דער בחור
איך זעהר
געענטמערט
"שרוני
רעםקייזער משרזיין גנשרע4 .בעראיך מוז רעם קייזער ז4געןרי וושהרהיים ,שז איךבין ש איד
פון שט4רט "5ור" אין פשלעסטינש ,איך ה4ב שוין ר4רם ש פרוי .מיינע עלטערען זיינען
אויך ר4רט אין "5ור" .און ר4ם איז נ4ר פון הימע 5שזוי צונעגרייט געוו4רען ,איך ז4ל
פשר45זען מיינע ע5סערען און מיין פרוי ,שהערצוקומען היי5ען רעם קייזער ,ווע5כעם קיינער

נפלאווע הזהר

הקימר .ועתה כי מלאתי שליחותי חפץ

אני לחזור לנמוע לעיר מולדועי .ובאם מ-ב
בעיני הקימר לתתלי מתנה ,אינני רוצה
חצי המלכות .ורק שתי בקשותאני מבקש
מאתהקימר .אחת ,שהקימריבטיחלי שלא
ילחץ אוע בני עמי היושבים במדינות
י גזירות רעות ,רקיהיה להם
המלך עליד
וכות שוה כמו שאר אנשי מדינותיך.
והשנית אני מבקש עבורי .כי כאשר
מלכי 9לשתינא ואיטליא הם משפחה
אחתויש בלתי ספק התקשרות שלנימוסי
המלכות ביניהם ,לכן בקשהי שיצא
דבר מלכות שהעיר לוד עיר מולדועי
ועבוען לי במחגה להיותה אהוזת נחיתי,
ושאשיג מן הממלכות תואר הכבוד של
שר נוברנמור להיווע לי משפמ הממשלה
בעירי כרצוני .ועל דבר נסיעתי לעיר
מולדועי אבקש שהקיסרישלחני לארצי עם
אניה כבודה המיוחדת לשרי המלכות,
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וינתןלי מאה אנשי חיל מן צבא המלך
ללות אותי לעיר לוד ,ואחרי כן אשלחם
בהזרה על אותה האניה .וכל זה יהיה
נעשה בהוצאות אוצר הממשלה".
ארטוהי,אמארוכלאלילואמהרקימר" :הלא אם יהודי
עליך שאועה כמו אלישע
הנביא ,אשר ריפא לשר צבא נעמן
מצרעהו .ועל דבר הבקשות שלך אוכל
לענווע לך אדות בקשה הראשונה.כי מעת
ישבתי על כסא המלכווע עוד לא יצאה
ממני נזרה רעה מיוחדת על עם ישראל.
ואני מבמיחך כי כך אתנהנ תמיד ,לתת
זכות שוה לכל נועוני מלכותי בלי הבדל
דת ולאום .ועל דבר בקשתך השנית,
האמנםכי נפלאוע היא בעיני אשר מן
חצי המלכות תברור לך רק עיר אחת
שהוא דבר קמון .וזאת תזכירני עוד
משפתי אלישע הנביא ,כי אחר שריפא
לשר הצבא נעמן לא חפ'ן לקחת מסנו

ב שויןמיין מיסי 14ערפילט ,דשרף
איז ניט אומ'2טשנד ד4ס צובשווייזען .שצינד שז איךהי
איך צוריק שהיים פ4הרען אין סיין נעבורטם שמידט .און אויב דער קייזער וויל סיר טהון
ש ננשדע צו געבען ע9עם ש טתנה פש'רלשננ איך ניט קיין השלבע קעניגרייך .נ4ר איך
פשרלשננ פון קייזער צוויי זשכען .עריצטענם,זי
ל דער קייזער סיר צוז4נען ,נים צו ל4זען
פשרפילנען די כ!ענשען פון מיין פ4לקווים געפונען זיךאין קייזער'ם קעניגרייך .צווייטענם,
פשרלשנג איך ,שזוי 11י די קענינרייכען פון פשלעסטינש און פון איטשליען זיינען פשרוואנ-
דערט און פשרקני9ט איינער מיט'ן צווייסען .ז4ל ווערען בששמימט פון די ביידע רעגירונגען
שז די שמידם "לו'ד" ווערט מיר געגעבען שקם מיין אייגענששפם ,איךזי
להיבען דעם טיטול
נובערנשטיר פון שטידט "קוד" .און רעך קייזער ז4ל מיך שהיים שיקען מיט ש בשזונדערע
ל מיר מיטגעבען הונדערט זעלנער .וועלכע זילען מיך בשנלייטען ,ביז
שיף פשר מיר ,אוןזי
איך וועל שהיים קומען ,נשכהער וועלעןדי זעלנער צוריק פ4הרען פימדי זעלבע שיף".
דער קייזער ה4ט געגעבען שזש ענטפער צום בחור" :אויב איהר זייט ש איד ,קעו איך
אייך ז4גען שז איהר זענט דער צווייטער "אלישע" דער נביא,וויםהיט אויסנעהיילט דעם
נרויספירשט נעמן פון ש שרעקליכען צרעת .שצינד וועבען אייערע צוויי בקשות ,קען איך
אייך ענטפערען אויף די ערשטע בקשה ,שז זינד איךבין שרויף אויפ'ן טר4הן ,ה4ב איך נ4ך
נימ שרוימנעגעבען קיין אויסנח,הם גזרה בשזונדער פשר'ן אדדישען פילק .און איך פשרזיכער
אייך ,ש? איך וועלזיך אימער 8זוי פיהרען ,שלע מיינע או:טערמ":עןז"לען היבע! ש גלייכע
רעבמע.
און וועגען די צוויימע בייטה ,איז אפילו מיר ש וואונדעי פשי וו4ם אידר פ4דערט נ4ר
שמארט דאם דערמאנמ מיך אויך
חיא קליינינקייט ,פון ש השלבע קענינרייך אויח
ם ער ה4ט פון דעך ;רוימבירשט "נעמ ",אויך ניט
ווע?וון אייער נרויסען נביא "אלישעעווי
ך
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נעווא'ס מ-ין מתנות :עמעי .דאיום וועט אייערע ק~יי:ע ב"-ע-ונג
ערלע-
דינם ווערען4 .בער ד4כ מוז געדויערען ש קליינע צי.מ ,ביז וושנעטדי זשך וועט נעזעצליך

איי.

נפעאות הזהר
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מאומה .אמנם תוכל להיות בפוח
שבקשתך הקמנה הזאת אמלא עם שאר
בקשות הקמנות אשר שאלת ממני .אבל
דבר זה איז ביכולת להיעשות כרנע ,רק
אחר איזה זמן קצר שאשלח הצעה הזאת
למלכות רומי .ואחר שיעשה כתב
חוזה אדות זה בין שתי המטלכורע אז
יכתב ויחתם כדת המלכות שהעיר ליד
ניתנה לך במתנה לאהיזת נחלה עד
עולם ,ושאתה מושל היחידי שם בתואר
הכבוד של שר נוברנפור .ובמשך זמן
קצר שה אתה תשב פה ,ויוכן עבורך
אניה כבודה מבית המלכרת עם מאה
ר לוד,
אנשי צבא שימעו עמך ללורקךיעי

כיאות לשר המלך".
אחרי כן הובא עבור התלמיד הרופא
בנדי שרי מלכות ,כיאות לשר נוברנמור,
וגם חרב זהב ניתנה לו במתנה .ובמשך
חודשימים ננמר הכתב חוזה כתוב וחתןם
מן שתי הממלכורע נם הוכנה אניה כבודה
עם מאת אנשי צבא ללותו .אחר שנעשצ
כל ההכנות נקרא התלמיד  -נוברנפור
לבית המלך לקחוצ ממנו ברכת הפרידה.
ויפצר בו הקיסר שיקח גם מתנות יקרות
לאות מזכרת עולם ,ולא היה ביכולתו
להשיב פנ*ו ריקם לסרב ננד רצון הקימר
ויקח המתנות .ויפרד ממנו באהכה רבה
ובכבוד נדול.

(לך)

תלמידהעני נעשה טושל העיר ונושא את בת זונתו
כאשר ישב התלמיד על האניה ,נשא ועתה הייתי למחנה נדולה .וישמח בלבו
עיניו לשמים ויודה להשם יתברך על נםעל העתיד,כי ראה שכל דברי רבורבי
חסדו הנדול עמדו ,ואמר על עצמו על דרך חגי נתקיים כדברי נביאות ,אשר אמר
הנתובכי במקלי עברתי את הים הזה שהשנחה העליונה תביאהו בחזרה במצב
שדורבגעפיהרט ווערען צווישען די צוויי רענירונגען ,פון וועלכע עם וועט שריינגעשיקט ווערען
צו אייך ש ד"קומענט בתוב וחתום פון ביידע רעגירונגען ,שז די שט"דט "לוד" בשלשנגט
אינגשנצען צו אייך ,און 8ז איהר בטקומט דעמ טיטול נובערנשט"ר פון שט"דט "לוד" .און
איבערדי קליינע צייט,וו"ס איהר וועטנ"ך פשר11יילע 1אין דיזען לשנר ,וועט שוין צוגענרייט
ווערען פשר אייך ש שיף מיט הונדערט זעלנער ,וועלבע וועלען אייך שהיים "בפיהרען מימ
גרוים בבוד ,שזויווי עם 9שסמ פשר ש גובערנשטיר".
נ"כדעם ה4ט מען געברשכט פשר'ן בחור בגדי מלכות ,וו"ם פשסט פש'ר ש גובערנשט"ר
מיט ש ג"לדענע שווערד .און ווען מ'איז פשרטיג געיו"רען דער ד"קומענט כתוב וחתום פון
ביידע רעגירונגען ,שז די שט"דמ "לוד" בשלשנגט שוין צו איהם ,און ער איז בשטיטולט
נעוו"רען מיט'ן טיטול גובערנשט"ר,איזשוין דשמ"לסט נעווען צוגעגרייט פשר איהם ש שעהנע
שיף מיט הונדערט זעלנער .דער בחור איז גערופען ,געוו"רען צום קייזער נעמען "בשייד.
דער קייזער ה"ט איהם שגדערש ניט "בגעל"זט ,נ"ר שז ער
צונעמען די קייזערליכע
ט
"
מתנות ,וועלכע זיינען פשר איהם צונעגרייט געוו"רען .ער ה ד"ס נעמוזט צוליעב טהון
דעם קייזעראון ערה"ט"בגערייזט פון ד"רט בכבוד נדול.

שי

ז"י

()36
דער "רימער ישיבה בחור פ"הרט שוין שהיים שלם נובערנשט"ר און
היט חתונה מיטזיין ריכטיגעןזייג.
ווען דער בחוראיזשוין געזעמען אויף דער שיף שלם גובערנשטאר ,האט ער אויפגעהויבען
זיינע הענד צום הימעל ,און ה"ט געדשנקט דעם אויבערשטען פשר זיין גרויסען חסד ,אויף
וועלבען ערה"ט געז"גטשזויווי דער 9מוק "כי במקלי עברתי את הים חזה ועתה הייתי
למחנה גדולה".
מיט מיין שטעקען בין איך שריבערגעפ"הרען דיזען ים ,און שצינד

בלויי

נפלאות הזהר

רבריו
טוב .ולכך היה בטוחכי גם שארד
אשר אמר ,שבת היחידה של דודו העשיר
היא זיוג שלו מן ה ש מי ם ,כמו
שכאשר
כן יתקיימו .אבל החליט בדעתו :אשר
יבוא לעיר לוד אל יפרסם תיכף מי הוא,
רק ימתין על שעת הכושר לזה.

כמובן כבר באה לעיר לוד ידיעה
ה מן
רומי שיבוא אליהם שר גוברנמור חדש,
ושיקבלוהו בכבוד גדול .וכאשר היה
התלמיד-גוברנטור סמוך לעיר לוד דרך
שלשת ימים ,שלחידיעה להעיר.כי בעוד
שלשתימים יבוא .וינקו ויפארו את הע"ר

כראוי .ויהי ביום השלישייצאו לקראתו
כל בית פקודת השוטרים אשר בעיר,-
 ,עם
כל אנשים חשובים בכלי זמר ,לקבל את
פני הגוברנטור החדש ,ויבא העירה
בכבוד גדול .ולא עלתה על דעת אי'ט
להשוב שזה הוא בן הישיבה העני.
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ויהי בערב ויאמר הנוברנמור שרוצה
לנמוע למייל בעיר לראות סדרי העיר.
ויסע במרכבה כבודה עם שוטרים רכבים
כמנהנ גוברנמור .והנה נזדמן לו הדרך
הב
_ו דודו
להטעישיילר.באוותיוכירהרחמורבחוקאשראת דהרבי
אבל
התפלא על מה שראה שם לפני הבית
הרבה אנשים עומדים נכנסים ויוצאים.
ו5:נים הבית היה נראה אור גדול.
כאשר היה לפני הבית
שמע בפנים קול מנגנים בכלי זמר.
ויפקוד הנוברנטור להעמיד המרכבה
ושלה לשאול מההיא אספת אנשים כאן.
המ
יצ
עשהלקע
_ו כאילו אינו מכיר רק
והוא אט
שפת
ובאה אליו התשובה
שבבית הזה נעשה התינה ,כי בת בעל
הבית אשר שמו כךוכך תכנםמיד לחו5ה.
ויפקוד הנוברנטור לאמר שימתינו על.ו

ערה"ם2.וין נעזעהן שזרים נביאות פוןויין

בין איך געווירען רייך מיט ש נרויסע פחנה.
רבי'ן איז מקוים נעוו"רען ,וו"ם ער ה"ם געז"גט ,שז די השנחה עקיונה וועם איהם צוריק
ברעננען אין  %גוטען בששמשנד ,רשדורך איז ער נעווען ויכער ,שו אויךר"ם שנרערע נביאות,

וו"םזיין רביהיט איהם נעזינט ,שז ער איז זיכער ,שז רי בת יחירה פוןזיין רייכען פעמער
איזזיין ריכטינער זיונ מן ה2.מים ,וועט אויך מקוים ווערען" .בער ער ה"ט ביי זיך "נגע-
פשםם ,שז ווען ;ר וועם שריינקוסען אין שט"רט "לוד" ז"
ל ער ויך ניט בשןר א:יסנעבען
ווער ער איז,נ"ר ערז"ל וושרטען אויף ש נינסטיגעןמימענט.
שז דער בחור-גובערנשט"ראיז שוין געווען ניטוויים פון שמ"רט "לוד"ה"ם ער נענעבען
ן אין דריי טענ שרום .עם
ש "דיעה צו דער שם"רם ,שז רער נייער גובערנשט"ר קומם"
פשרשטעהם זיך שז ווענען ש נייעם נובערנשם"ר איז שוין פריהער נעווען ש יריעה ,שז ער
ל איהם אוימנעמען מימ 9שרשד .טעןה"מרי שט"רט אויפנע9וצם
גועם קומען און שז מעןז"
שעהן און צונעגריים רי 5יליםלייטז"לען שכסוננ נעבען אויף "ררענונג .אויפ'ן רריטעןט"נ
ויינען שלע נרויםע ליים פון שמ"רם מים מוזיק שקעגען נענשננען ,אוןזיי ה"בען אויפנענומען
דעם נייעם נובערנשם"ר מים ש נרויסען 9שרשד .קיינעם שיז ניט אייננעפשלען ,שזר"ם איז
ש איד ,און נ"כדערצו שזר"ם איז רערירימער ישיבה בחור.
,
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אין רעם זעלבען יווענם איז דער בחור-נובערנשם"ר
שזוי
שןט'אר דשרף פיהרען אין ש קייזערליכען וו"נען ,מים רייטער9יליציי פון ביידע
ווי ש נובערנ
זייטען ,צו זעה וו"ם טהום זיר ע9עם אין שם"ים .איז אוימנעקומען ביים שפשצירען ער
ז"ל פונקם פשרבייפאהרען פשר דעם הויז פוןזיין רייכען פעטער .ערה"םד"ם הויז בשלר

ק
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עם החופה ,כי הוא רוצה לראות מנהגי
היהודים איך שעושים חתונה .ותיכף
יצאו החוצה אביה ואסה של הכלה .אם
הכלה בקשה רשיון לנשק את יד
הטברנמור ,ותנשק את ידו ובקשה אותו
ליכנם לביתה ולראות כלילת בתה
היחידה.
כאשר בא הגוברנמור לבית החתונה
ראה שהחתן עומד תחת החופה מוכן
לקדש את הכלה ,ורק ססתינים על כניסת
הכלה .ותיכף באו לבית השושבינים
שהובילו את הכלה להכניסה תחת החופה.
הגוברנמור הכיר את הכלה ואת כל
הנאמפים אבלאין אחד סהם יכל להכירו,
כי כל דבריוהיו רק עלידי מליץ .ויפקוד
הגוברנמור לבקש מאת הכלה שתמתין
ותשב מעט על כסא ,כי הוא חפץ לדבר
עמה דבר מה .מיד הציגו שני כמאות
עבור הכלה ועבור הנוברנטור וישבו

שניהם .כל הנאספים הבימו באימה
ובתמהון לבב ולא הבינו סה לפניהם.
אז הוציא הגוברנטור מצלחתו נייר
כתוב .ועשה עצמו כאלו קוראאיזה בקשה
מןהנייר.ויצו לאמר להכלה,כיהיום הגיש
אליו אחדמן מאתאנשי הצבא שבאו עמו,
כתב בקשה לעשות משפט .באשר שהוא
היה החתן של אותה הכלה שקדשה ככר

במבעת כמנהג ישראל עוד לפני שנתים
ימים ,ועתה בא אחר לקדשה .ויצו

הגוברנטור לשאול את הכלה אם אסת
הדבר ,וגם אםעדייז היא עומדת בדיבורה
והבטחתה לקחת את החתן הראשון.
הכלה ענתה כי אמת הדבר ,וכי היא
שצדה אין ברצונה לשנות דיבורה
והבמחתה ,אף אם החתן הראשון עובד
עתה בחיל הצבא ,אבל הלא היא לא תוכל
ללכוצ נגד רצרן הוריה.
ויהי כאשר שטעה אם הכלה המדובד

הייסען ז4גען מען ז 54אויף איהם וושרטען ,ער ווי 5זעהן ווי שזוי ס'געהם צו ש חתונהביי

אידען .די ע5טערען פון רי כ5ה זיינען בש5ד שרויסגעקוסען .די מוטער פון די כ5ה ה4ם
גענומען ער5ויבעניש,זי האט געגעבען דעם גובערנשט4ר ש קוש אין השנד און זי ה4ם איהם
פשרבעמען אין שטוב שריין.
ווען דער ג31ערנשם4ר
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מערדי חופה ,און מען ה4םנ"ר געוושרט מען ז4ל שריינמיהרעןדי כ5ה .און בש5דאיז שריינ-
נעפיהרט געוו4רען די כ5ה מים כ5י זמרים כמנהג ישרא .5דער נובערנשם4ר ה4ם די כ5ה
בש5ד דערקענט4 ,בער דעם גובערנשט4דהים קיינער נים דערקענם .ה4ט דער גובערנשס4ר
י געהט צו דער חופה ז 54זי זיך זעצען אויף ש שמוה,5
נעהייסען בעמען די כלה ,שז איידערז
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ה4ט
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5
וויי 5ער ווילזי עפעם פרעגען .די כ
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א
גובער-
נשם4רהים זיך אויך געזעצם אויף ש שמוהל .דערנאך ה"ט דער גובערנשמ4ר שרויסגע-
נומען פון משש עפעם ש פשפיער און שריינקוקענדי :אין דעם פשפיער ,ה4ם עד געהייסען ז4נען
די כ5ה ,שז ער ה4ם היינס דערהשלמען ש ביטעפון ש זע5נער,ו"1ם געפינטזיך צווישען זיינע
י נ4ך
הונדערם זע5נער ,שז שזוי ווי ער איז דער ריכמיגער חתן פון די כלה ,ווייל ער ה4םז
מיםצוויי י4הר צוריק מקדש געווען ,ש5ז 4ה4טזי ניט ד4ם רעכס חתונה צו ה4בען מים שן
שנדערען חתן .דערביי ה4ט דער גובערנשמ4ר געהייסען פרעגען די כ5ה ,ז 54איהם געבען
ש ריכמיגען ענמפער ,צודי מעשה ,איז אמת ,און אויבזי וויל נים ברעכען איהר צוזאג צום
ערשטען חתן .די כ5ה ה4ט געענטפערט ,שז די מעשה איז משקי אמת ,און שז פון איהר זיים
י ק4ן
וו54םזי נים געוו"לם ברעכען איהד וו4רם ,ז4גשר ער איז היינם ש זע5נער4 ,בער ז
ד"ך ניט געהן דחגעגען איהרע ע5טערען.
אז די מומעד ה4ם דערהערם ,וועגען וו4ם דץ השנדע5ט זיך איז זי שוועקגעפש5ען אין
חלשות .וועןזי איז צו זיך געקומען ה4טזי קוים שרויסגעמודמעלםדי ווערמער" :וו"ס-
ש ועלנעד ז 54איך געכעןמיין איינציגע מ4כטער פשר ש משן!" ה4ם דער גובעדנשמ4ד נע-
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ביניהם נתעלפה ונפלה באין אונים.
וכאשר הושיבו את רוחה צעקה בקול
חלש" :אוי ,ואבוי! מהאני שומעת האם
אתן את בתי לאיש מאנשי הצבא ? הה!"
ויצו הנוברנטור לאמר לה שלא תצטער,
וכי בעבורה יעשה אותו לשרעל כל אנשי
מצבא ,ולא יהיה עוד איש צבא פשום.
אבל האם צעקה מרה ,שאין ברצונה ליתן
לבתה איש צבא להתן אף אם יעשה לשר.
אז קם הגוברנטור מכמאו ואמר בקול נונש,
לא עלידי מליץ כי אם בשפת יהודית
בזה הלשון" :אם כן שלא תחפץ לקחת
חתן ,לא איש צבא פשוט ,וגם לא שר
הצבא ,אין עתה עצה אחרת כי אם
שה~ברנטור עצסו יהיה החתן שלה!"
כל הנאמפים נבהלו מ8ניו ונמוגו אחור
באין מלה בלשונם.
אחר זה התחיל העברנטור לדבר עמ
הכלה בשפת יהודית ויקרא אותה בשמה.
ואמר לה דבריו האחרונים שאמר  17רבו
רבי חגי בעת הפרידה ,כי הלא אף אם
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אין סמש בקידושין כאלו ,אבל מכל מקום
הרי זה איזה קנין והתקשרות .וישאל
אותה אם
אש וזמויכםר,ת הקידושין בפני שני
העדים
ואם עתה מכרתמי הוא
זה העומד לפניה .הבלה קמה מכסאה
משתאה ומחרשת ומבטת עליו בתמהון,
רק הרכינה לו ראשה והושיטה לו ידה
בדברי שלום.
ל
כ
ל
הנאספים מה
לאט לאט נודע
שנעשה,ומי הוא זה הגוברנמור .אז אמרו
כלם שעתה רואים כי זה הוא זיוג מן
השמים .החתן שעמד תחת החופה
כאשר שמע הדשות הזאת נסג אחור
ויצא מבית החופה בהחבא .ובמהירות
הבזק נתפשט הקול בעיר לוד מחדשות
הזאת .ויבואו מיד אביו ואמו וכל
משפחרע של הגברנמור .וגם נתנו מהר
ידיעה מזה להאש הישיבה רבי חגי
שמיהר ובא גם הוא לבית .כלם נפלו על
פניו וינשקו אותו בדמעורב עוד באווצ
הלילה נכנס הנוברנטור לחופה עם בת

הייסען איהרזינען ,שז אויבזי '2עהמט זיך מימ ש פריסמען זעל:ער ,וועמ ער איהם טחכען
בשלד פשר שן יפיציער .יבערדי מומער ה"מ געהשלמען אין איין שרייען ,שזזי וויל נימ
קיין זעלנער ,אוןזי וויל אויך נימ קייןיפיציר .רשןהי
מ זיך רער גובערנשמיר ש שמעל
ר ש געשריי נעמהון אויף איריש" :אויב שזוי! אויב נימ
אויף געמהון ,און ערהימ שויןגי
קיין זעלנער און ניט קייןיפיציר ,מוז ער שוין משקיזיין דער נובערנשמיר זעלבממ" .דער
ם געזילמ איינפשלען חז
נשנצער עולם פון שמובזיינען נעבליבען ערשמוינמ ,וועמעןהימדי
רי
ם איז משקי דער חתן.
דער נובערנשמירהימ בשלד ינגעהויבען ריירען צו דער כלה אויף אידיש ,און ינרר
פענחינזי ניים אידישען נימען,הימ ער צו איהרנעזיגמדי לעצמע ווערטער פוןזיין רבי'ן,
וויס האבען איהם אימער נעקלונגען איןדי אויערען ,שז אויבדים איז נימ געווען קיין ריכ-
מינע קידושין ,איז עםדיך ניט וועניגערווי ש קנין .ערהי
מזי אויך נעפרעגמ ,צוזי נע-
ך שזזיי היבען זיך נענעבען די הענד פשר רי צוויי שמומע עדות ,ראם פעמעל
דענקטני
וושסער מימ דעם פייערוו"ס האמ זיך נעברענמ אויפ'ן קוימען .די כלה איז געבליבען זיצען
ש פשרצווייפעלמע ,אוןזי האמ קיין וו"רמ נימ געסענמ ענמפערען.
ביסלעכווייזהימ זיך דער גחנצער עולם בשרוהיגמ ,יעדער ה"מ שוין פשרשמשנען ווער
ם פון הימעל ש בששערמער
דער נובערנשמאר איז ,שלעהיבען שויןנעזינמ חז נעוויםאיזדי
.
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זיונ .דער חתןווים איז נעשמשנען אונמער דער חופההי
שנעל-
בליץאיזדי ידיעה פשרשפריימנעווירען אין דער גחנצערשמידמוו"ם איז פירגעקומען.
טעןהימ בשלר נעשיקטניך זיינע עלמערען און אויךנ"ך דעם ראש ישיבה רבי חגי .זיי
ה"בען זיך שלע דערקענמ און צוקושם זיך מימ מרעהרען און מימ נרוים פרייד .און משקי

די

98

נפלאות הזהו

זיגו שנכרז  17מן השמים .הראש ישיבה
רבי חגי היה ממדר הקידושין והעיר לוד
צהלה ושמחה!
רבי יצחק נהנה מאד מן אותו מיפור
המעשה .ואמר לרבי יהודה' כי במקרה
כזה יוכל כל איש לראוו 2ולהבין השגהת
הבורא איך הוא ממבב סבות בעניני
זווגיםשימתיים הדבר כמו שנכרז בשמים,
ועל זה"כתוב '",בית והון נחלת אבות
ומהשם אשה משכלת".
עוד אמר רבי יצחק הן מלבד שמיפור
מעשה הזה מיפור נאה בפשטיורע אמנם
אני רואה בזה ממל עם ישראל בנלית
והחזרתם לארץ ישראל ביד רמה .רבי
חגי ראש הישיבה רמז על הקב"ה .תלמיר
העני רמז על עם ישראל ,הכלה רמז על

השכינה הקדושה .אם הכלה רמז על
טדת הדין .חתן השני רמז על שאר
האומות .לוד רמז על ארץ ישראל .ואם
לאיזכו ישראל להגאל באופן של אחישנה,
אלא באופן של בעתה ,אז יגאלו באופן
שיהיה נראה שהיא על 9י דרך הטבע,
והגאולה תתנוצץ מעם מעם ,כמו שדרשו
החברים על הפסוק "מי זאת הנשקפה
כמו שחר יפה כלבנה ברה כחמה" שאור
הגאולה יתגדל ויתחזק לאם לאם יותר
ויותר ,ער שיסכימו כל האומות להחזיר
ארץ ישראל לעם ישראל ,כמו שהמכימו
על העיר לרד שו2נוען לועלמיד הישיבה.
וכעין כל המאורעות שאירע לתלמידהעני
יארע לעם ישראל קודם שתרטהיל להר2נוצץ
אור הגאולה.

איו דער זעלבער נשכט ה4ט דער גובערנשט4ר מקד'ט געווען זיין כלה .רבי חגי איז געווען
.דער כסדר קידושיו .והעיר "לוד" צהיה '1טמחה.
רבי יצחק הי
ט זעהר הנאה געהשט פון דער סי15ר הסעשה .ז4נענדיג ,שז ביי שז4
מעשה זעהט יעדערדי השנחת הבורא אין ענינים פון זיוג ,שזוי 11י דער פסוק ז4גט "מהשם
אשה כהוכלת".

נ4ך דעם ה4ט רבי יצחק געז4גט.כעו דשדף פשרשטעהן ,שז אויסער דעםוו"םדי מעשה איז
ש גשנץ שעהנע ,איז ג4רדי גשנצע געיטיכטע דער סימב4ל פוו אידישעו פ4לק איו גלות ,און
ן ארץ ישראל מים שם4לץ .רבי חגי ,דער ראש ישיבה ב4ווייזם
פ1ןוייער 1וידערקערונגקיי
אויפ'ו אויבערשטען .דער 4רימער י,סיבה בחור בשווייזט אויפ'ו אידישען מ4לק .די כלה
בשווייזט אויף די הייליגע שכינה .רי מוטער פוו די כלה בשווייזט אויפ'ן מדת הדין .דעד
שנדערער חתן בשווייזט אויף פרעסדע פעלקער .די 'טט4דט לוד בשווייזט אויף ארץ ישראל.
אוו אויב די גאולה וועט ניט קענעו זייו פריהער פשר די אויסגעזעצטע צייט ,ר4ו וועט די
גא51הזיין אויף שזש 4רט חז עם וועט זיך דשכטען שלם א נשטירליך ערשיינונג ,שז חלע פעל-
קער וועלעו איינשטימעו 4בצונעבעו ארץ ישראל צום אידישען פ4לק ,שזוי ווי דץ איז 4בגע-
נעבען נעוו"רען די שטידט לוד צו דעם 4רימען תיסיד ,און אויך שזעלכע עהנליכע צרות ווי
ןער 4רימער תלטיד איז אויסנע'טטשנעו ,וועיען אידעו ליידען אין גלות ,ביז די ליכטינקייס
כוו דער גאולה וועט 4נהויבעו שיינעו.
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(לז)
ההורים שמתו באים מן נן העדן לחופת היתום שלהם.
י דחיפה בידו מאיזה איש נעשה זאת.
רבי אחאי מן החברייא קדישא ,יד
כשנסתלק נשארו ממנו שתי בנות יתומות מזנו לו 5עם שנית את הכום ,נםעישד
קמטת בלי אב ואם ,כי אשתו מתה עוד מקום מרווח סביבו,ורביאבין תפם היפב
קודם .ורביאבין שמתו כלבניו בקמנזתן ,בידו את הכום .ושוב קרה מקרה,שידו של
לקח לביתו אותן שתי היתומות של רבי רבי אבין התחילה להזדעזע ,עד שהיין
אחאי לנדלן כבנותיו .כאשר נתנדלוהיה נשפך מ;ם מעמ מן הכום .ולאחרע)הומיפו
רבי אבין מבקש עבורן שידזכים במבים בויי
ן עודאירעכך .אז אמררביאכין:
להשיאן בכבוד כאשר יאתה לבנות רכי "הן אני רואה שאינני כדאי להיות מסדר
אחאי.
קידושין של בת רבי אחאי .האמנם
ומה פשעי' אב4
ה
מ
ו
ת
י
ה
ע
ו
ל
י
ל
כ
ם
ו
י
מה
כאשר
ן
י
ב
מ
ע
י
נ
ה
י
נ
נ
י
א
ש
חהמיאוית" .ובכן היה רב.
הראשונה ,היה רבי אבין בעצמו מסדר מסתמא כך צריך ל
הקידושין .ויהי כאשר לקח את הכום שבין מכבד לאחר שיאמר הברכות על
ן לידו לומר הברכות תחת החופה ,נפ 4הכום ,ועלה בידו.
יי
ל
ה
ב
ת
נ
,
ט
ע
מ
.
ץ
ר
א
ל
ו
ד
י
מ
רביאבין
הכום
בשעת הסעודה היו כל הנאמפים
למקרה
,
י
ע
ב
מ
א
ן
ע
י
הדבר
חשבו
י
כ
בהל המון נדול אצל החופה אמרו שעל שמחים בשמחת התן וכלה ,ואך רביאבין
הי

(י)8

די מויטע עלטערען קומען פון גן עדן צו דער הופה פוןזייער יתום.
רבי אחאי,אייך איינערפוןדי "חברייא קדישא" שז עראיז נפטרנעוו"רען,איז געבליבען
ן פ"טער און מוטער ,וויילזיין פרוי איזנ"ך פריהער נעיסטירבען.
צוויי מיידלעך יתומות,יה
ער גענומען צו
און רבי אבין ,וואםזיינע קינדערזיינען יונגערהייט אוים'געשם"רבען,
י מגדל ז'ין ,שזזי
זיךדיצוויי מיידלעך יתומות ,ו41םזיינען נעבליבען פון רבי אחאי ,ער ז4לזי
ווי זיינע אייגענע קינדער .ווען זיי זיינען נרו"ם נעווירען ה"ט רבי אבין נעזוכט פשר זיי
שידוכים ,ערז"ל חתונה מש'כען בכבוד ,ש;וי11י עם פשפט פשדרבי אחאי'ם טעכטער.
זיי
אבין ה"ט חתונה געמשכט די עלטערע יתומה ,איז ער שלי'ן געווען דער ממדר
ווען רבי
ט נענומען דעם כוםוו'ין אין השנד צוז"גען די ברכות אונטערדי חופה,
י
ה
קידושין .ווען עד
ה4ט ער שר"פגעליזט דעם כום וויין אויף דער ערר .ער איז נעווירען שביסעל איבערנע-
נ"ד כען ה"ט ד"ם "נגענומען פשר נשטירליך ,ווייל מ'איז נעווען ש נרוימער עולם
שריקען,
מען גערעכענט ,שז דורך ש שמוים אין השנד פון די שרומינע פענשען
ט
י
ה
ביי דער חופה,
איז דים געשעהן .היט מען יננעניסעןניך שמיהל דעם כופ ,און רבי אבין היטשיין
ט וואו
געהשלטען פעפט דעם כום אין און אויךה"ם מען נעמשכמ גרוימערביי דעםיר
האטהש'ונודי,דער עפעם נייעם פשמירט .רבי אבין'ם הש'נדה"טיננע-
ס מען
הרובייבעאןביטןריאייסזלעגזע,שטשזשוניעןש.ז דערווייןה"טזיך צוביסלעך שרויסגענ"סען פון כום ,אוןיוי
ווידערה"לט ד"ם זעלבע .ה"ט רבי אבין געז"גט" :איך זעה שז
היט דערגיסען ה"ט זיך
מסדר קידושין רבי אחאי'ם טיכטער ,איך וויים אפילו
י
י
ב
ד
ע
ד
ן
י
י
ז
איך בין ניט ווערטה צו
ט ער
יב מיך פשרזינדיגט ,נ"ר מסתם איז ריכטיג שזוי" .הי
ניט מימ וו"ם איךה
ברכות ,און ס'איז שדורכגעגש'ננען .שלזי
ן
ע
ג
"
ז
ו
צ
ן
ע
י
ד
'
מכבד נעווען שן שנדעזריינען פשרזשמעלטענעווען פרעהיעך,שזוי11י אויף ש חתונה",בער
חלע
ביי דעד מעודה

היט
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ישב מלא תו:ה בלב דואנ ,כי הוא הבין
שלא היה זה מקרה פשום תחת החופה,
וכי יש בזה ענין נסתר .בלילה התגלה
אליורבי אחאי בחלום ואמר לו זה הפסוק
"ולא נטשתני לנשק לבנוועי" .ויהי בבקר
נעצב רבי אבין עוד יותד,כי הבין שרבי
אחאי לא היה שבע דצון מן החופה.
אמנם סבת הדבר לא הבין ,יען כי לפי
דעתו טוב הוא השידוך מכל הצדדים.
וילך רבי אבין אל רבי אבא וימפר לו

את כל אשר קרהו .אמר לורבי אבא:

י שאני מבין סוד הדבר .א*ן
"כמדומהל
זהכי אם שהיה חופת נדה .ואם תעשה

הזה ,להיות אצל החופה ולשמוח בשמחת
זרעם .הגם שאין חשק להנשמות לרדת
מןגן העדן לעולם השקר הזה ,אף לא על
זמן קצר כזה ,אבל כן הוא המשפט בגן
העדן ,והם מוכרחים לעשות כך .ועתה
עלפי זה הסוד שממר לנורבי שמעוןב"י
יש להבין ,שרבי אחאי בא מן גן העדן
להיות אצל החופה של היתומה שלו,
ושםח בשמחתה .אבל היה לד תרעומות
עליך ,כי חפץ לנשק אוצ ברצו הכלה ולא

יכל,כיוןשהיה חופתנדה .בלי מפקשזו
היא מבת כל המקרה .וגם תבין בזה מה
שאמר לך רבי אחאי בחלום את הפסוק
"ולא נטשתני לנשק לבנותי" .ולכן תהא
זהיר ,שכאשר תזכה להשיא יוצמה שניה

חקירה ודרישה תראה שהאמת כדברי.
ועליך לזכור דברי רבי שמעון בן יוחאי
שהיה מגלה לנו הסוד ,שכאשר נעשה שלו' תראה להשמר שלא ועהיה חופת
חתונת יתום ,עוקר הקב"ה מן גן העדן נדה ,ולא יקרה עוד מקרה כזה.
נשמת אב ואם של היתום שירדו לעולם כאשר בא רבי אבין לביתו עשה בענין
ביי רער חופה ה4מ עפעם ש בש'השלמענע בשריימונג .ביינשכמ איז רבי אחאי געקומען צו

רבי אבין אין חלום ,און ה4מ איהם געז"גמ רעם פפוק "ולא נטשתני לנשק לבנותי".רים
הייסט ,רו היסמ מיך נימ געל4זמ ש קוש מהון מיין מ4כמער .אין רער פריה איז רבי אבין
םהימ פשסירמ
שרומגעגשנגען נ4ך מעהר פשרז"רגט ,ווייל ער ה4מ שוין פשרשטשנען ,שזרי

ווייל רבי אחאי איז עפעם אומצופרירען נעווען פון רער חופה .יבערווים די אורזשכע איז
ה4מ ער נימ משרשמשנען,ווייל רער שירוך איז לוימזיין פשרשמשנד גומ פון שלע זיימען.
מ
צוליעב דעם ה4ט זיך רבי אבין געזעהן מימ רבי אבא ,און ה4מ איהם דערצעהל רי
ם ר4רמ
גשנצע פשסירונג .הימ רבי אבא צו איהם שזוי געזיגט" :איך פשרשמעה ווי
איז פירגעקומען .עם ה4מ געמוזמ זיין ש "חופת נרה" .אויב דו וועסמ משכען ש חקירה
וררישה ,וועסמו זעהן שז דער אמת איז שזוי ווי איךז"ג .און רו דשרפסמריך וויסעןווים
רבי שמעון בן יוחאיהימ אונז מגלה סוד געווען ,שז ווען ש יתום ה"מ חתונה ,רייסט דער
אויבערשטער שרוים אין נן ערןדי נשמות פון דעם יתום'ם עלמערען,זילען שריבקומען אויף
דיזער וועלמ צו דער חופה ,און זילען זיך משמח זיין אין זייער קינד'ם שמחה .די נשמות
היבען שפילו קיין חשק נימ שר"ב צו קומען אויף דיזער פשלשער וועלמ ,שפילו אויף שזש
י מוזען שזוי מהון .און
קליינער ציימ אויךנימ4 .בערשזוי איז רער געזעץאין נן עדן ,אוןזי
מ אונז ערקלעהרמ קענסמו שוין פשרשמעהן ,שו
לוימ רעם סורווים רבי שטעון בן יוחאיהי
רבי אחא איז געקומען פון גן ערן צוזייןביי רער חופה פוןזיין יתומה ,ערהי
מ זיך משמח
נעווען,יבער ערהימ געמוזמהיבען חלישת הדעת ,ווייל ער ה"מ געוו4למ ש קוש מהון זיין
מ4כמער רי כלה ,און ערהיט נימ געקענמ ,איבער דעם ווייל ס'איז געווען ש "חופת נדה".
ם איז דער פשמ
דיםאיזגעוויםדי אורזשכע וו4ם ער ה4מ פשראיבעל געהשמ אויף ריר ,אוןדי
פון יענעם פסוק וו"ם ערהימ דיר נעז4גמ אין חלום .דשרום זילסמו שוין זיין געוו4רענמ
ווען רו וועסמ חתונה משכען די צוויימע יתומה זיינע ,ז4לסמ 1זעהן און געדענקען צו פשר-
הימען ,עם ז4ל שזש זשך מעהר נימ פ4רקומען".
ווען רבי אבא איז שהיים געקומען ה"ט ער נעטשכט ש חקירה וררישה .און ער ה4ט
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זה חקירה ודרישה ,ומצא כי נכון הדבר כמו שאמר לו רבי אבא.
(לח)
נודל שכרה של צדקה.
מעשה ברבי יימא ,אחד מן החברייא ייסא לשיםעין ;ל אותו העני שיתכלכל
קדישא ,שהיה דר בשכנתו אביון גדול במוב דיתחזקו כחותיו .גם ביקש ומצא
צנוע וביישן ,ולא שאל מעולם שיתנו לו עבורו פרנסה שיתפרנם בכבוד.
צדקה .פעם אחת נפל למשכב ממחלת לאהר שאותו העני נ;שה בריא
רעב עד שנתעלף ונעשה נוסס ,רהמנא בו~למות היה מספר ,שב;ת הליו בקשה
ליצלן .שמערבייימא בת קול מן השמים נשמתו עבורו,כי מומב לו שימות קודם
שהכריז" :אוי ,ואבוי! לאנשיעיר כאלה ,זמנו משיחיה עוד בדהקית כזארנ ואם

שלאנמצא בהםמישישיבנפשושלאותו היה נמתיים כךיכול היתה זאת להיות

לפוקה ולמכשול עבור אנשי ה;יר שיענשו
קשה מז השמים .אבל הסכימו בשמים
להכריז בת קול שישמע רבי ייסא ,כדי
לזכותו במצוה גדולה הזאת ,להחיות
ולקיים נפש מישראל ,למעןיזכהרביייסא

העני ,שהיא עומדת לפרוה השמימה קודם
זמנה!"
כאשר שמע רבי יימא כך ,רץ מהר
לאורע העני שנתעלף ,ויזלף בפיו טפות
חזקות שהן טובות ומיעילות לחזק את
י זה לשכר גדול בעולם הבא.
הלב ולהחיות את הנפש ,ועל יד
נשאר בהיים .ומאז והלאה השתדל רבי

אויסגעפונען שזרי מעשה איז אמת15 ,נקטשזויווירבי אבא ה4ט נעז4נט.
*

()88
דער שכר פון צרקה.

ייסא ,פון חברייא קרישא ,ה4ט נעבען איהם געוו"הנט ש שכן ש נרויסער אביון,
ר
רבי
רי ש שעמעווריגער ,וו"ם ה"ט קיינמ"הל ניט געמ4הנם סען ז"ל איהם
און נאך רערצו זעה
צרקה נעבען .רער"רימשן איז שמ4הל זעהר קרשנק געוו4רען ,פשוט הוננער קרשנקהיים,שזוי
עראיז געו41רען ש גוסם .ה"ט רבי יימא רערהערטשזויווי ש בת קול פון הימעל:
ווייט שז
שט"רטלייט .וו4ם נעפינט זיך ניט קיינער ווער עם ז4ל דערהשלסען
"וועה .וועה! צו שזעלכע
ראם נ5ש פון רעם 4רימשן ,וועלכעס השלטביי שרויף פליהעןאין הימעל פשר דערצייט!*.
ייסא ה4ט ר4ס רערהערט ,איז ער געשווינר שריינגעל4פען צו רעם פשר-
שזוי ווי רב
ןיאון ה4ט איהם שריינגעשפריצט אין מויל שזעלכע שטשרקע טר4פענם,וו"ם
חלש'טען "רימש
היבען איהם צוריק רערהשלטען ביים לעבען .און פון רשמ4לסט ה4ם ער שוין גוט אויפ-
צוריק בשקומען זיינע קרעפטען ,און אוירהיט ער שוין
געפשסט אויף רעם 4רימשן ,ערז"ל
נעזעהן צו ששפען פשר רעם בכבור'ן 4רימען ש שטענריגע פרנמה.
געוו"רען ה4ט ער רערצעהלט ,שז זיין נשמה ה4ט שוין
ווען דער יריכ!שן איז נעזונר איידער צו ליירען שזש רחקות .אוןר"ם וו"לט געווען
בעסער געוו"לט ערז"ל "בשטשרבען ,איבער רעם וו4ם ש שווערע שטר"ףוו"לם אויסגעגץ
פשר דער שט"רט ש נרויסער אומגליק,
מען ה4ט"בער געוו4לט מיט רעם בת קול שז
ר
"
נ
.
סען נעוו4רען אויף שלע י2ט4רטמלייט
ייישכטען
ל זוכהזיין צו שזש גרויםע מצוה ,צו
"
י
"
ז
ר
ע
רבי ייסא ז4ל ר4ם רערהערען ,און ייסא וועם זוכהזיין צו ש גרויםען שכר אויף יענעו
ש מענש ביים לעבען ,רורך וועלכען רבי
וועלט.

"ז
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נודל כחה של צדקה.
מעשה ברבי יצחק מן החברייא קדישא ,באותו לילה הראו לו לרבי יצחק
שפנע פעם אחת באיש עני שלא היתה בחלומו ,באשר שהוא מטייל על חוף הים,
לו רק מטבע אחת קטנה שהיתה המחיר ונפלו עליו שודדים שחפצו להשליכו
של חצי ככר לחם .וחצי ככר לא חפצו הימה ,ובהעך כך ראה כי רץ למקומ
למכור לו .ויאמר העני אל רבי יצחק :ההוא אורצ העני שנתן לו מטבע הקטנה
"מבקש אני מכם שרטהיו את נפשי ונפש על חצי ככר לחם ,וזה העני התנבר על
בני ביתי העטופים ברעב" .ויענהו רבי השודדים ,וחטף אתרבי יצחק מידם ומסך
יצחק" :איך אוכל להחיותכם אםאיןבידי אותובידירבי שמעוןבןיוחאי.
כי אם מטבע אחת קטנה .שמחירה רק ויהי בבקר כאשר נתעורר רבי יצחק,
על חצי ככר לחם ".ויאמר העני" :אם כן נפלבפיו הפסוק של רטהלים "אשרי משכיל
טוב הדבר ,כי נם אני יש בידי ממבע אל דל ביום רעה ימלטהו השם" .פרט-ון
קטנה כזאוע ואם אשינ מכם עוד מטבע החלום הוא ,להראות לו שהיתה מוכנת
כזאת איכל לקנווע ככר לחם שלם ,כי נזרה של סכנת נפשות עבורו ,ובזכות של
חצי ככראין רוצים למכור" .ויתן לו רבי צדקה שהחיה נפשות עניים רעבים.
יצחק את המטבע שלו ,וירץ העני בלב נתבטלה הנזרה וינצל מן הצרה .ונם
שמח לקנות ככר לחם עבור בני ביתו הועילה לו בזה זכות התורה שלמד אצל
הרעבים.
רבו שמעון בן יוחאי.
()39
רער כח פון

צרקה,

רבי יצחק ה"ט שכ"הל "ננעמראפען אויף שן "ריכשן ,וועלכער ה"ם ביי זיך נים נעהשם
מעהר 11,י ש השלבע מטבע"11 ,ס מען ה"ט נעקענט קויפען פשר שזש נשנצע ממבע ש לעבעל

ברוים .ה"מ דער"ריכהשן נעז"נמ צורבי יצחק'ן" :איך בעטבי
יאייך איהר זשלט דער-

השלמען ביים לעבען מיך מים מיין בני בית" ,ה"ם רער רבי יצחק געענטפערמ11" :י שזוי
קען איך ר;רהשלמען ביים לעבען ריך מיט ריין בני ברית ,שז איך פשרמאנ שצינרביי מיר
נים מעהר 11י ש השלבע ממבע"11 ,ס מען קען קויפען פשר ש גשנצע מטבע ש לעבעל ברויט".
ה"ם דער "רימשן נעזינם" :אויב שזוי קען שוין אויך גוט זיין ,ווייל איך פשרמ"נ אויך שזש
השלבע ממבע ,און קיין השלב ברוים וויל מען מיר ניט פשרקויפען ,און שז איך וועל צו קריגען
ר שזש השלבע ממבע וועל איך לויפען און קויפען ש גשנץ לעבעל ברוים" .ה"ט רבי יצחק
נ"
שוועקגעגעבען רעם "רימשן רי השלבע ממבע"11 ,ם ערה"םביי זיך געהשט ,און רעד "רימשן
איז שוועקגעל"פען ש פרעהליכער איינקויפען ש נשנץ לעבעל ברוימ.
ביינשכם ה"ט מען נעוויזען רבי יצחק'ן שזש חלום .שז ער ה"ם 'טפשצירט ביים ברענ
פון ש ים ,זיינען איהם בשפשלען שלעכמע מענשען רויבער ,און ה"בען איהם נעוו"לם אין ים
שריינוושרפען .איז געקומען צו לויפען רער זעלבער "רימשן ,וו"ם הים ביי איהם נענומען
בייט"נ רי השלבע מטבע ,און ער האם איהם שרויסגעריסען פון רי שלעכמע מענשענם הענר
און ה"ם איהם איבערגעענטפערמ איןרי הענמ פון רבי שמעון בן יוחאי.
ווען רבי יצחק איז אויפגעקומען פון '2ליף-,איז איהם געפשלען אויפ'ן נעראנק צוזיבען
דעס 5םוק פון תהלים "אשרי טשכיל אל רל ביום ימלמהו השם" .ר"ם הייסם ,וואויל איז
רוזם וואם ה"ט שכל צו רערהשלמען ראם לעבען פון ארימשן ,פשרר"ם ווען עם וועט קומען ש
שיעכטער מ"נ ,וועם ער פון אויבערשטען גערעמעמ ווערען.
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גודל זכותה של צדקה.

מעשה ברבי הייא ורבי יומי
פעם אחת בדרך רחרקה .ויפגשו בין
ההריםשני שנשיםיהודים שהלכו לפניהם
באותו הדרך שהם היו הולכים .ויראו
והנה איש אהר בא לקראת אותן שני
שהלכד

האנשים ,ויבקש מהם לאמר" :אהי! רהמו
עליורננולי להם לאכול .כיתעיתי בדרך
במדבר .וזה שני ימים שלא מעמתי מעם
אכילה ".ריכוהר אהד מן שני האנשים
ויוציא מאמתחתו כל המאכלים והלהם
שהיה לו ויתנם לאותו איש הרעב .ומגדדל
רעבונו אכל בתאוה יתרה עד שכמעמ
בלע הכל במבם עינו .כאשר ראה זאת
איש השני היה מתמה על הברו נותן
להמו ואמר לו" :מה זה אתה עושה,
שנתת כל להמך לאיש זר?! האם משדגעת
נכנס בך ! הלא מאין תקה אתה להם

לאכול ? ואולי ו~השוב שאני אתן לך
מחלקי ,הלא מועה אתה בזה ,לא תשיג
ממני מאומה,יעןכיישלו אוכך רקעבורי
בלבד,והיי קודמים".על זה ענה לו רעהו,
שלא ידאג מאדמה ,וכי הוא לא יבקש
ממנו להם .והנה בתוך כך אותד איש
הרעב אכל ושתה לשובע ,ולא השאירכי
אם מעםשיריים .ואף גם מעמהי2יריים
שהשאיר לקהלווילך לדרכו .ובעל האוכל
ראה ולאעיכככידו.
כאשר ראה רבי הייא דבר הגדול
2.ע2.ה איש ההוא אמרלרבייוסי" :נראה
 *2בשמים הפצו יותרליכוה לא"ש ההוא
באותה מצוה הנדולה מלזכות אותנו בזה,
ולא אבין מדוע כך" .ויענהו רבי יוסי:
"הן יכול להיות שנגזרה רעה על איש
ההוא ,ונמחובב מן השמים שהוא יזכה

רער זכות פון צדקה.

י געטר4פעע
רביתייא און רבייוסיזיינען שמ"הל נענשננעןאין שווייטעןוועג .ה"בעןזי
.
ג
ע
ו
ו
ן
מענשען ,וועלכע זיינען געגשנגען פריהער אויף דעם זעלבע
זיי
צווישען בערג

ה"בעןנעזעהןשזצודיצוויימענשעןאיזצונעקומעןשרריטערפערזין,וועלכערהיטצוזיי
צוויי

נעז4גט" :ברידער! איך בעטאייךה"ט רחמנות אויף מיר אוןגיט מיר ברויט צו עמען,ווייל
איךבין פשרבל"נדזעט נעוו"רען אין דערווימטערנ.ש ,אוןשויןצוויי טעג"11ם איךה"ב ניט
שרויפנענומען ר"כ גשנצע עמענוושרג וואם ער
ו"1ס
טזיך זעהר שטשרק
ציעהשעםס,עןא"ו.ןהה"יטטעאסיישנועורעקפגועןגעדביעןצודויעים דריטעןפערז"ן ,וועלכערהי
טג
הי
ט געמרעגט דעם
י
ה
צוגעכשפם צום עסען און טרינ"ען .דער שנדערער פון 'די צוויי מענשען
ן נשנץ עמענוושרג ש פרעמי
ברויט געבער 0411" :מהוטזיך מיט דיר"11ם דו גימט שוועקדיי
פשוט ש משוגעתן פון זושנעמ וועמטו זעלבסט עמען? פילייכט
דען משן !9ד"ם איז ד"ך
פון מיין עמענוושרג ,ה"מטו ש גרויסען טעות ,דו קענסט
דענקסטו ,שז איך וועל דיר געבען
דשרפ פשד מיר זעלבמט ד"ם עסענוושרגווים איך
פון מיר נ"ר ניט בשקומען ,וויילחבאריךאיהם געענטפערט .שז ער וועמ ניט מ"הנעןביי איהם
פשרמ"נ" .אויף דעם
ה4םפעדרעזד"ן ה"ט זיך ינגעעסען צו דער זשט ,אוןדי
ם בימעל עסענ-
ר
ע
מ
י
קיין עסען .דער דר
גענוטען צוזיך אוןאיזזיך שוועסגענ"נגעןזיין וועגם.
ך
י
ו
א
ר
ע
ט
י
ה
ן
ע
ב
י
וושרנוו"ס איז געבל
שוועקגעגעבען ד4ס עמענוושרג ה"ט זיך ג"ר ניט וויסענדינ
און דער משן וו"ס ה"ם איהם

נעמשכט.
4ט .עטה1ן ה"ט עןגעז"גט
אויבערשמערהיט בעמערנעוו"לט סזכהזיין יענעם
צו רביניוסי" :עם ווייזט אוים ,שז דער
מירז"לעו טהזןדי טצוה" .ה"ט רבייוסי איהם געענמ-
איד מים שזש גרויסע מצוה ,איירער
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במצוה הגדדלה הזארע לבעבור ינצל

בזכות זה מן גזרה הרעה".
ויהי אחרי שנפרד מהם איש הרעב
הלכו שני האנשים הלאה לדרכם ,ורבי
חייא ורבייוסי הלכו גם הם אחריהם
באותו הדרך .באמצע הדרך ראו שזה
האיש שנתן לחמו לאיש הרעב נעשהעיף
מחמת רעב ,כי לא היה לו מה לאכול,
ו"פב תחת עץ לנוח מעט .אמר לו רעהו:
"ערטה אתה ראה אשמתך! הלא הזהרתיך
לבל תתן לאיש זר לחמך,כיחייך קודמים.
ועתה הנך מוכרח לסבול חרפת רעב ,כי
אני לא אוכל להעע לך מלחמי מאומה .ואם
אינך בכח ללכוע יחדו עמדי ,הנני מוכרח
לעזוב אותך ,ולא אוכל להמתין עליךכי
נחפז אני לדרכי ".כאשר אמר כן עשה,
וילך לו לדרכו בלבדו.
כאשר שמע רביחייא המדובר ביניהם,
אמר לרבי יומי" :עתה הוא היושר שגם
אנחנו נשב 8ה לנוח ונאכיל אותו

מלחמנו" .ענהו רבי יוסי ואמר" :על
דעתי לבלועי נעשה עוד מאומה ונעשה
עצמנו כלא יודעים דבר ,רק נמתין ונראה
את הנולד .כי אולי פומב עבורו שיסבול
עוד צער של רעב,כדי להגדיל זכוהו,יען
כי לפי מבינתי נסתבב לו סבה בהשגחה
פרטית להגדיל זכותו מן השמים .ואין
מפק אצלי שנגזרה עליו גזרת מיתה,
ובזכות הצדקה שעשה עם איש הרעב,
וגם בעבור שעתה הוא בעצמו סובליסורי
רעב ,יעשו לו איזה נס כחטמים להנצל
מצרה הנשקפה לו".
והנה זה לאחר שעזב אותו חברו ונשאר
לבדועיף ויגע ,כשישב לו רטהוצ עץ לנוח
נפלועליו הבלי שינה ,ושכב עצמו לישון.
אמר רבייוסי לרביחייא" :הן גם אנחנו
נשב לנוח תחת עץ לא רחוק ממקום
ההוא ,למען נוכל לראות אולי איזה
חדהטווע יולד שם",
,
ו
א
ר
י
ו
לא ארכה העת
ה
נ
ה
ו
נחש שרף

פערם" :עם קעןזיין שז אויף דעם משן איז עפעם ננזר געו41רען ש שלעכטע גזרה ,ה4ט מען
פון הימעל געווילט איהם מזכהזיין מיט דער נרויסער מצוה ,כדי ער ז4ל בששירעמט ווערען
פוןדי שלעכמע גזרה".
רבי חייא מיט רבי יומי זיינען ווייטער ניכגעגשננען נ4ך די ערשטע צוויי מענשען.
ה4בען זיי נעזעהן שז דער איד 411םהיט שוועקנעגעבען זיין עמענוושרג איז סיד נעווייען
נעהענדינ ,ווייל ער איז הוננערינ נע411רען ,און ער ה4ט זיך שנידערגעזעצט אונטער ש בוים
94רוהען זיך.היט דער שנדערער חבר געז4נט צו איהם" :נו שצינד זעה שז דו ביזט דירשליין
ב ד4ך דיך נע411רענט זילסטםדיין עמענוושרג ניט שוועקגעבען ,שצינד מוזטו
שולדינ ,איךהי
ליידען הונגער ,ווייל איך קען דיר פון מיין חלק ג4ר ניט שוועקגעבען ,און איךקין מיך ניט
שנידערזעצען אויף דיר צו וושרטען ,איך מוז שליין ווייטער געהן".
ווען רבי חייא ה4ט ד4ם דערהערט ,ה4ט ער נעז4גט צו רבי יומי" :ם'איז נים מעהר
ווי דעכט ,שז מיר ז4לען דעם איד נעבען עסען פון אונזער עםענוושרג" .ה4טרבייומי נעז4נט:
ר ניט וויסענדינ משכען .ל4מיר וושרטען און
"מיין מיינוננ איז ,מיר ז4לען זיך דערוויילגי
ך שביסעל ליירען
זעהן 411ם ד 4וועט פ4רקומען .ס'איז פילייכט נלייכער שז דער איד ז4לני
הוננער ,כדיזיין זכות ז4לזיין נרעמער .ווייל לויט מיין מיינוננ ,איז נעווים אויף דעם איד
ד 4אין הימעל ש נזרה פון שטשרבען .און דורךדי צדקה וו4ם ער ה4ט
געטהון ,און דורך
די יסויים וו4ם ער ליידעט הוננער ,וועט איהם נעווים ד 4עפעם ש נם געשעהן.
ן וועגם ,און דער 0411
רער שנדערער חבר איז טשקע שליין שוועקנעגשננען ווייטער זיי
ו
צ
ט
ג
י
ז
ע
ג
רבי
ה4ט זיך שנידערגעזעצט יפרוהען איז שנטשל4פען געווירען .היט רבי יוסי
חייא" :לימיר זיך שנירערזעצען פון ווייטענם שבימעל אונמער ש בוים ,שזוי שז מירזילען
קענען זעהן 411ם ד 4וועט פירקומען".
י נעזעהן 11י ש ברענעדיגער שלשננאיז 4ננעקומען
ן
ע
ב
עםהיט ניט לשננ נעדויערט ,ה 4זי

די
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מתהלך קרוב למקום ההוא שי
שן שם מעום ואיננך .בכן אמר רבייו~י לרבי
א
האיש העיף .נבהל מאד רביחיי
ר
מ
א
ו
.
א
י
י
ח
ה
ה
ע
"
ראה
ק
ד
צ
דיברתי מה
כי
נחש
לרבי יוסי" :אוילי לאוועי יהודי ,כי
שאמרתיילוש.א"ין מוב להקמין זכותו ,כי
השרף בודאי ימית אותו!" אבל רבי יומי אם להגד
לא פחד מאומה ויאמר לרבי הייא" :אל וכך המתינו שם רבי חייא ורבי יוםי,
ועירא ,הלא מכנת .מות לא תוכל לשלומ עד שאותו היהודי ננער משנוע .אז קרבו
עליו,יעןכי כ
שעהחונבשא"ווצעדיקנהיהתםציולירמאומ,ות ".אליו ויראו לו אוע הנחש המרע למעןידע
באורע
כי להודות להקב"ה על הנס הגדול שנעשה
ששכב
א
ו
ה
ה
ו
י
ת
ה
ת
ש
י
א
מן אותו
.
ו
ל
ץ
ע
ה
אחר
ך
כ
ו
נ
ת
נ
ו
ל
ל
ו
כ
א
ל
ולשתווצ
,
ש
ח
נ
את
ד
ר
ו
זוחל וי
ש
י
א
ה
ך
ש
נ
י
ן
ע
מ
ל
ו
מ
ו
ק
י
ו
משם
שלשתם וילכו יחדו בדרך
ו
ת
ו
א
ב
אבל
ש
ה
נ
השרף
הישן.
ץ
פ
ק
רגע
אחד,ועסקובדברי תורהעל הפסוק,,וצדקה
על הנחש השני והרנו כרגע .אהר כך תציל ממות".
החזיר נחש השרף את ראשו והלך לו
(מא)

רוח הקודש והבמה למרחוק של רבי אלעזר ב"ר שמעון.
רבי אלעזר בן רבי שמעון השינידיעה לבקר את חותנו החולה .וילכו כלם
יטחותנורבייומי שוכב על ערשדוי .קרא רנלי .כאשרהיו באטצע הדרך .והיום
רבי אלעזר אליו אוע חברו רבי אבא דעוד היה יום חם ,הניעו ליער קמן שבו היו
חברים מן החברייא קדישא ,ללכת יחדו עצים נדולים ויפים ,והארץ מכוסה בירק
אויף רעם 8לשץ 11ח 1דער איר איז געשל4פען .ה4ט רבי חייא זיך רערשר4קען און ה4ט נע-
ז4נט צו רבי יוסי" :וועה צו דעם מענש! דער ברענענריגער שלחנג וועט ר4ך געווים איהם
ט געז4נט צו רבי חייא:
טויטען!"4 .בער רבייוסי ה4טזיך ג4ר ניט געשר4קען ,און ערהי
ןווייל עם שטעהמ ר4ךאין פמוק "וצרקהתציל ממות".
"שרעקזיך ניט ,ס'קעןקיין סכנהניטזיי
י רערזעהן,ווי פון יענעם בוים 11ח 1רער איר של4פט,
שזוי 11יזיי ה4בען נערערט ה4בעןזי
קריכט שר 84ש שלשננ ,און איז נרייט צו בייסען רעם איר4 .בער רער ברענענרינער שלשננ
איז בשלר שרויפנעשפריננען אויף רעם שנרערען שלשננ ,און ה4ט איהם בשלר רער'הרג'ט.
רערנ4ך ה4ט זיך רער ברענענרינער שלאננ אויסנעררעהט און איז זיך שוועקנעגשננען .ה4ט
רבי יוסי נעז4גט צו רבי חייא" :שציטר זעה חז איךבין גערעכט געווען411 ,ם איך ה4ב גע-
ך גרעסער".
ז4נט ,שז מען ז4לזיין זכות ניט מש'כען קלענער ,נ4רני
רבי חייא מיט רבי יוסי ה4בען שוין ר4רט 4פגעוושרט ביז רער איר איז אויפנעקומען
פון של4ף .רשן ה4בעןזיי איהם נעוויזען רעם טויטען שלשנג ,ער ז4ל זעהן און לויבען רעם
אויבערשטען פשר רע'ם נרויסען נם 411ם איהם איז נעשעהן .רערנ4ך ה4בעןזיי רעם איר
שוין גענעבען עטען און טרינקען ,און שלעדריי זיינען צוזשמען פון ד4רט שוועקנענשננען ,און
מחרש נעווען רברי תורה אויף רעם פפוק "וצרקה תציל ממות".
אויפ'ן ווענ ה4בעןזיי

י:ה

()41
דער קל4הרער רוח הקורש און רער ווייטערער קוק פון רבי אלעזר בןרבי שמעון.
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דשא ,ונחל קמן עםמיםזכים שומף ועובר
בין השיחים ,אמר רבי אלעזר לחבריז:
"חברים ! מוב לנך לנוח כאן מעם ולשבת
בצל העצים אצל הנחל ,שהאויר קר וזך.
ורטהיה לנו כאן הרחבת הדעת לעמוק
בדברי תורה ".כלם ניאותו לדבריו ,וישבו
שם לנוח ,וחידשו הרבה חידושי תורה
ונהנו מן האויר הקר והזך.
ויהי כאשר ישבו וישיחו ביניהם ,ויראו
פרצאם והנה נהש נדול רץ ועובר לפניהם.
כאשר ראה אותו רבי אלעזר צעק עליו
ואמר" :נחש ,נחש ! חזור לך מדרך הזה
שאתה רץ לנשך ,יען כי איש ההוא
שאתה נשלח לנשכו עשה תשובה על
העבירה שעבר עליה!" רבי אבא עם שאר

מקומם וישתקו ויבוטו במתינות על
הדעוות אשר יקרה כאן ,ואל יפחדו כלל.
הנחש נבהל מזעקת רבי אלעזר ונשאר
עומד על מקומו .אמנם כעבור איזה

רנעים התחיל שוב הנחש לזחול ולסבב
עצמו אנה ואנה במקום אחד .ובכן צעק
עליו רבי אלעזר פעם שנית ואמר" :נחש,

ע ומבין תנועתך ותביעתך
נחש! אנייוי
ולכן תדע שבאותה המערה הנמצאת
ביער הקמן הזה שוכב וישן שם עי אחד
שהוא גזלן ורוצח ,וזה מקרוב שנזל מן
יהודי אחד כיס מעווע נם הכהו ו9צע
אותו ,על כן לך שמה .ותחת אותו יהודי
החומא שעשה תשובה ,תשוך בארמך
לאורענוי הגזלן והרוצח" .כאשר שמע

החברים נבהלו ונשתוממועל מקרה הזה .הנחש כך התחיל לדלג ולקפו'ו בשמחה,
ויאמר אליהם רבי אלעזר שישבו על וברח משם ויעלם.

צוגעקומען צו ש וועלרעל מים פיעל שעהנע בוימער .רי ערר איז געווען בשוושקסען מיט
שעהן גר4ז ,און ש לוימער טייכעל וומסער ה4ם אויך ד4רם שרודך געפלימם און געשלענגעלם
זיך צווישען די בוימער .ה"ם רבי אלעזד געז4גמ" :חברים! ס'איז נלייך סיר ז"לען זיך
ד 4אונמער'ן ש4מען פון די בוימעד שנידערזעצען ,שבימעל 94דוהען זיך ביי רעם מייכעל
י ה4בען זיך שלע שנידערגעזעצם ,נעשמועמם
וושסער ,און צו שמועמען עפעם דברי תורה" .זי
י ה"בען זעהר הנאה געהשם פוןדי קיהלע זויבערע שמעקענדיגע לופם.
רברי תורה ,אוןזי
ן
ע
ס
ע
ז
ע
ג
ן
ע
נ
י
י
ז
י פלוצליננ דערזעהן,
ש'וי וויזיי
און געשמועסמ צווישען זיך ,ה4בעןזי
י ש נדוימער בייזער שלשננ לוי'פט פשרביי פשר זיי .ה4ט דבי אלעזר ש געשדיי געמהון:
וו
"שלשננ ,שלשנג! נעה צוריק פון רעם וועג וואו די לויפמם ביימען ,ווייל דער מענש וו4ם דו
ה4סט געקריגען ש בשפעהל איהם צו ביימען ,ה4ם שוין תשובה נעטהון אויףדי עבידה וו4ס
ער ה4מ עובר גע11ען" .רבי אבא מים רי שנרערע חברים זיינען נעוו"רען דערשד4קען ,און
י ז4לען
ה4בען זיך פשרוואונרערם אויף רער 9שסירוננ .ה4מ דבי אלעזר צו נעז4גם,זי
בעמער נ4ר שווייגען נ4ר צוקוקען נעלשסען וו"ם ד 4וועם פ4רקומען,זאיויןזיי ז4לען זיךגיר
נים שדעקען.
דער שלשננ איז פון דבי אלעזר'ם ווערמער נעבליבען שטעהן .ה4ט זיך ש וויילע ניט
נעריהרט פון 4דם4 .בער בשלד ה4ם דעד שלשנג ווידעד 4נגעהויבען בשוועגען זיך ,אוןהיט
זיך נעדרעהמ שהין און צוריק .דשן ה4ם ווידער דבי אלעזר ש נעשדיי געטהון" :שלשננ,
שלשנג' איך פשרשמעה 411ם דו דרעהמם זיך אוןווים דו ווילמם .שלזץ ז4למטו וויסען ,שז
איז דערהייל וועלכע געפינמ זיךאין ריזען וועלדעל ,ד4דם ליגם און של4פט שנוי ש גזלן ש
רוצח ,וו"ם ה4ם שוועקגערויבם פון ש איד ש בייטעל נעלד ,נ4כדעם וו4ם ער ה4ט איהם נוט
ציק5שפם און צוביילם .געה ,לויף ,ד4רם שהינצו ,און שנשטשט דעם איד דער בעל תשובה,
זאלסטו בעמער שריינל4זען דיין ניפם אין יענעםנוי דעם מעדדער" .דעד שלשננ ה4ט שזוי
י אננעהויבען ש9דינגען און טשנצען פשר פרייר ,און איז פשרשוואונדען נעוו4דען.
יו
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אחר כך אמר רבי אלעזר לחבריו:
י אם לא הייתי עתה כאן ,אז
"תדעוכ

בודאי היה אותו הנחש ממלא את
שליחותו להמית לאותו היהודי .אכן
כאשר נודעתי שלאחר שניתנה השליחות
לאותו הנחש היה יהודי ההוא מהרהר
בתשובה ,וקיבל על עצמו לבלתי יעץטה
עוד עבירה ההיא ,ולזאת התחזקתי נגדו
והייתי בכח לגזור עליו שלא יוציא
לפועל את שליחותו להמית אותוהיהודי".
אז שאלו חבריו לרבי אלעזר שיאטר
להם מאין נודע לו כל זארב ויענה אותם
רבי אלעזר" :הן מודות כאלה וכןסימנים
מכל מיני בריות שבעךלם למדני אבי.
אנכי ראיתי איך שהנחש רץ לפנינו,
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בא לקראתו רוח שנברא מן הרהורי
תשובה של אותו יהרדי החומא,
וזה הרוה התיצכ לקראתו ושכך מעט
אכזריותו ,במה שהודיעו שהוא נברא מן
הרהורי תשובה של אותו איש שהוא רץ
להמיתו .אמנם הנחש עוד היה ביכולחן
להוציא שליחותו לפועל ,להמיוע אותו
היהודי ,ולא ישמע לדברי אותו הרוח.
אבל כאשר נזרתי עליו שלא ימלא
שליחותו היה נאלץ לעמוד במקומו .ומה
שהתחיל אחר כך עוד להתנועע ולסובב
עצמו במקומו ,הואלפי שהיה העבע קרבן
אחר להמית לבעל עבירה
אחר,קיעז כי
כך הוא דרכו של נחש ,שבאם ר ניתנה
לו שליחות להמיתלמי ,הרי הוא לאינוח
ולא ישקום עד שימות לאחר ולא יחזור
ריקם .ולכן נתתי לו ,חלף אותו היהודי,

שהיה בוער כאש בכעס וחימה ,זנבו אחז
למשה ,גם סנפורי עורו היו מוצגים
למעלה כמו ראשי חרבות ,אבל פתאם שימית לאותוגוי שהוא נזלן ורוצח".

נאכדעם ה"ט רבי אלעזר נעזאגט צו זיינע חברים" :איהר ז"לט וויסען שז ווען איך
וואלט שצינד דא נימ נעווען ,וואלט רער שלשנג געווים אויסנעפיהרמזיין שליחות צו טויטען
יענעם איד .אבער שזוי ווי איך האב זיך דערוואומט ,שז נאכרעםווי
ם איז איבערנענעבען
נעווארען דאם שליחות צו דעם שלשנג ,האמ יענער איד מהרהר בתשבוה געווען ,און החט אויף
זיך נענומען ער זאל שוין מעהר די עבירה נימ טהון .דשרורך האב איך אויסנענוצט מיין
קרשפמ גוזר צוזיין אויפ'ן שלשנג ,ער זאל נימ אויספיהרען ראס טויטע שליחות".
האבען די חברים נעפרענט רבי אלעזר'ן פון ווחנעט ער ווייסט ר"ם שלעם .ה"ט רבי
י נעענמפערמ" :שזעלכע סורות און אויך מימנים פון שלערליי בששעפענישען האמ
אלעזרזי
מיין פאמער מיך אוימגעלערענמ .איך געזעהןווי דער שלשננאיזפשרבייגעל"פען,איז
ער נעווען פול מימ ש ברענענדיגען כעם ,דעם זנבזיינעם האט ער נעהשלטעןאין דערהויך,רי
שיבען אויףזיין הוימזיינען אויך נעווען אויפגע'2כעלט" .בער פלוצלינג איז איהם אנטקענען
נעקומען ש נייממ ,וואם איז בש'2שפען נעווארען פון דעם הרהור תשובה ,וואם יענער איד האט
אויף זיך נענומען ,און דער נייסמ האמ זיך שנמקענען נעשטעלט דעם שלשננ ,און האט איהם
שביסעל קשלמ נעבוחכט ,מיט דעם ווחם ערה"ט זיך פארנעשטעלט אז עך איז בשששפען נע-
ווארען פון יענעם איד'ם תשובה טרשכטען .אבער דער שלשננ האמ נחך  8ברירה נעהשט
ניט צו קוקען אויף קיין זשך ,נאר אוימצופיהרען ראם שליחות ,יענעם איד צו טויטען .נאר
8ז איך האב אויף איהם נוזר געווען ,ער זאל ראם נימ טהון ,האט ער נעמוזט בלייבען שטעהן.
אבער ער האמ זיך ווידער אנגעהויבען ררעהען שהין חון שהעד ,ווייל ער האט נעמאהנמ מען
זאל איהם געבען שן שנדערען בעל עבירה צו מוימען .חמשזוי איזרי נעוואהנהיימפון שלשננ,
אויב נאר ס'איז איהם איבערגענעבען  8שליחות וועמען צו טויטען ,מוז ער שוין יעמשנרען
טויטען ,צוריק געהן לעדיג וועמ ער שוין נימ ,רשרורך האב איך איהם איבערנענעבען צו
טויטען יענעםגוי ,וואם איז  8נזלן  8רוצח".
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שאלו החברים לרבי אלעזר :

"מאין נודעת שאותו הגוי הוא גזלן
ורוצח ,ושהוא נמצא כאן במערה?" ויאמר
להם רבי אלעזר" :ענין הדבר הוא ,שזה
הרוח שנברא מן הרהורי תשובה ידע גם
הוא זה המוד ,שאי אפשר להפמר מן
שליחות הנחש בלא כלום .ולזאת לחש
באזני עצה הזארע ששם במערה נמצא
נוי רוצח וגזלן ,וכי עלי מוטל לגזור על
הנחש שתטורת אותו היהודי יקח לכפרה
את זה הגוי הרוצח" .דברי רבי אלעזר

היו לפלאבעיני החברים .וישבו וחדשו
דברי רערה על הפסוק "ואתן אדם
רטהתיך".

אחר כך אמר רבי אלעזר להחברים :

"הן מבין אני בהשערה ברורה שהנחש
כבר עשה מלאכרע ,נלך ונבקש את
הטערה ונחזה מה שעשה שם הנהש".
הלכו בקשו ומצאו את המערה תחת

ההר אשר ביער .נכנסו בה ומצאו את
הגוי הרוצח מת ,והנחש מדלג עליו
ומביביו כאלו היה מחפש אצלו איזה דבר
או להנקם בו לנשכו יותר .אז קרא רבי
אלעזר להנחש ואמר לו" :נחש ,נחש !
עתה אני רואה כי מוב עשיוע ותחת
אותו היהודי שעשה תשובה הרגת את
הרוצח הזה .ועתה ברח לך למקומך,
כי נצרך לנו לבדוק ולחפש מה שנמצא
אצל אוועו הרוצח .ואני גוזר עליך טכאן
והלאה שלא תנשך ליהודי" .הנחש כפף
את ראשו לפני רבי אלעזר והלך לו.
לאחר שהנחש הלך משם קרב רני
אלעזר עם חבריו לבדוק את גוית המת.
וימצאו אצלו שני כימים עם מעות .כים
אחד גדול עם כמה מיני מטבעות כסף
שגזל מן יהודי אחד .ועוד כים קמן שנו
היה רקדינרי זהב בלבד.ויקחרבי אלעזר
אצלו שני הכימים ,ואמר לחבריר שהוא

היבען די חברים וויימער געפרעגמ רבי אלעזר'ן ,פוו וושנעם ער איז נעו41הר גע411רען
פון דעםנוי שלם גזלן און רוצח.
י געענמפערמ" :דער ניימט 411ם
רבי אלעזרזי
זיך שגמקעגען געשמעלט דעם שלשנג
אויך געוואוכם פון דעם סור ,שז פון דעם שלשנג
וועמ מען נימ קענען פמור ווערען מים
נישט,היט דער ניימם מיר איינגערוימט אין אויער
דעם מדד פון יענעם גוי ,שז עראיז ש גזלן און ש רוצחן און וואו ער נעפינט זיך ,און ער
מיר נענעבען די עצה ,איך
זיין דעם איד'ס
.נוזר זיין אויפ'ן שלשננ ,שז דער גוי
כפרה" .די חבריםהיבען זיך פשרוואונדערמ אויף רבי אלעזר'ם רייד ,אוןזייהיבעןגעזיגמ
דברי תודה איוף דעם פמוק "ואתן אדם תחתיך".
ניכדעם
רבי אלעזר צו זיינע חברים
:
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און היבען נעפונען די הייל
געמשכם" .זיי
י נעזעהן שז דערגוי איז שוין מויט ,און
אונמער ש בשרג אין דעם וועלדעל .דירםהיבעןזי
דער שלשננ שפרינגם און טשנצם שרום אויף דעם מויטען קערפער.
ווידער רבי אלעזר
צום שלשנג געז4נם" :שלשנג ,שלשנג! דו היסט גשנץ גוט נעמהון 411ם דו היסמ דערהרג'מ
דעם מעדדער ,שזוי 11י איך השב דיך נעהיימען ,שנשטשמ יענעם איד 411ם איז גע411רען ש
בעל תשובה .שצינד געה צוריק פון וושנעם דו ביזמ נעקומען ,ווייל מיר דשרפען דעם גוי
אונמערזוכען .און איך גין אויף דיר נוזר ,זילמט קיינמיהל קיין איד ניט ביימען" .דער
שלשנג ה4מ שריבנעבויגען דעם קיפ און ער איז זיך שוועקגעגשנגעןזיין ווענס.
שזוי 11י דער שלשנג
זיך 4בנעמריגען פון דירמ ,איז רבי אלעזר מימ זיינע חברים
.
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י"יעיד איינער איז געווען ש נרויסער ביימעל מימ פשרשידענע נעלדער 0411 ,ער
"יי,זחנערויבט פון ש איד ,און
ש קלענערען ביימעל411 ,ס איז געווען פול מים בלויז
י יעידיעך .רבי אלעזר ה4מ צוגענומען ביידע ביימלען ,זיגענדיג שז ער ש*ירם ד4ם
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מרניש ששני הכימים ננזלו מן שני
יהודים .אחר כך יצאו מן המערה ,ו"טבו
לנוח עוד באותו היער ,וחזרו לדבר ולחדהש
דברי וזורה באותו הפמוק "ואתן אדם
תחתיך".
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א
תורה
יהודי הועך בדרך
שלפני הילר .וזה היה אותו היהודי
שהנוי נזל ממע את הכים עם המשת.
והוא היה מוכה ופצוע מן הידיםידי עשו
ועיף בלי כח .ולבעבור עייפות שלו נכנם
אורע היהודי בתוך היער ,וישב לו רטקת
ע*ן להקר ולנוח .והוא לא ראה את רבי
אלעזר עם שאר החברים .לאחר שישב
לו הרטהיל אוועו היהודי לבכוון ולקונן על
מזלו המר; וישפך את לבו לפני הקב"ה,

וכך אמר:
"רבונו של עולם! 3לוי וידוע לפניך
שאין אני דוא 3כל כך שי ,על דבר
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פצעי טיתי ,ולא על דבר הפמד ממוני.
ואני מצדיק עלי את חדין ,כי ממתמא
הייתיראוי לעונש הזה .אמנם איכה אשא
אותן שתי הצרות אשר בלעדי הנה .צרח
אחת ,שלקחתי לביתי את אבי ואמי
הזקנים לכלכלם לעת זקנתם ,ועתה מה
אעשה בבואי לביתיבידים ריקניות .צרה
שניה ,שבתוך הכים מעות שלי שנ3זל
ממני היה מונח בו כים קמן עם ארבע
מאות זהובים ,אשר א"טעני הפקידאצלי
להיותלולנדן עבור בוע שצריך להשיאה,
ועתה טהיעיטה אותו העני ,ועל אותן
שתי הצרות נסס לבי בקרבי ,ואני קורא
אליך שמאין יבאעזרי" אנא הושיעה נא!"
כך צעק ובכה אותו העני.
צעקת
ל
ו
ק
כאשר שמעו החברים
בכי
התקרבו למקום הקול והאזינו דבריו על
מה הוא מקונן .אז קרב אליו רבי אלעזר
להר3יע את רוחו .והודיע לו שהקב"ה

דער בייטעל מיט נטלדענע רענדלעך איז אויך אידיש נעלד .נטכדעם ה"בעןזיי זיך ווידער
שנידערגעזעצמ אין זעלבען וועלדעל טפרוהען.
שזוי וויזיי זיינען נעזעסען און נעשמועמט דברי תורה ,שלץ אויף 'דעם פמוק "ואתן אדם
תחתיך" איז טנגעקומען אויף דעם זעלבען וועג ווטם נעהט נעבען דעם וועלדעל ,דער איד,
וו"כ רער גוי הטט ביי איהם שוועקגערויבט דעם ביימעל נעלד .ער איז נעווען זעהר מיעד
צוקלששט און צוביילט פון די ידים ידי ע' ,12ה"ט זיך דער איד שנידערנעזעצמ טפרוהען
אונטער ש בוים אויף דער שנדערער זיימ פון דעם וועלדעל ,און ער הטם טננעהויבען זעהר
שטשרק וויינען און קלטנען אויף זיין ביטער טזל .ער הטמ זיך אויסנערעדט זיין בימער
השרץ פשר'ן אויבערשטען און האט שז נעזטנט:
ויבשוואוממ און שנמפלעקם ,שז איך קלעהר שוין נים
"רבונו של עולם! פשר דיר איז
ווייט פשר מיר זעלבסם ,נים וועגעןמיין צוקלשפמען קערפער ,און נימ ווענען דעם שחדעז
שז
וימיין געלד .איך פשרשמעה שז מסתם בין איך ווערטה שזש שטרטף .טבערווי שזוי איז
פון
מעגליך איבערצומראגען צוויי צרות .איין צרה ,ווטם איך הטב צו מיר נענומען מיין
פ"מער אוןדימוטער צו שפייזעןזיי אויף 'דער עלטער ,שצינד ווטם וועל איך
שלטע ארימע
וועל שהיים קומען מיט לעדינע הענד! צווייטע צרה ,וואם אין ועם
ך
י
א
ז
ש
קענען טהון,
'געלד איז נעלענען ש קלענער בייטעלע מיט פיער הונדערט נולדעו,
ל
ע
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ב
שוועקגערוי
האבען דערמיט חתונה צו כחשכען
ר
ע
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ה
ן
ש
מ
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טטי
טרימשן טהון! "ז
אויףדיצוויי נרוימע צרותבלוטינמ
זיין טאכמער .שצינד ווטס וועט דער
פסוק "מאין יבוא עזרי" ,פון וושנעט קען קומעןמיין הילף!"
מירמיין השדץ,און איךשריי רעם
האט דער איד נעהשלטען אין איין שרייען און וויינען.
שזוי
חברים ה"בע דערהערם שז אימיצער וויינם און שרייט ,זיינע
רבי אלעזר מיט זיינע
ןערזעהן דעם איד זיצען און וויינען ,הטבעןזיי ויך
נאכנעגשנגען נאכ'ן קול ,און היבען ד

זיי
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ל2ה לו נם גדול שהגזלן נהרג על ידי

נחש ,ושוכב מת במערה הנמצאת ביער

הזה ,והכים מעות אשר גזל נמצא אצלו
ולקחו ממנו .היהודי הנגזל ,נתן מימנים
על הכים .וגם נמצא בכיס הגדול כיס קטן
עם ארבע מאות זהובים ,הכל כמו שאמר
אוהמ היהודי הנגזל ,והחזירו לו
את הגזלה .יהודי הננזל שמח מאד
ונתן הודיה להקב"ה על הנס הגדול ,וגם
להחברים נתן תודה ותשואת הן.
גם חפץ היהודי הנגזל לראות את
הגזלן מת .וינהנ -אותו רבי אלעזר אל
תוך המערה לראות נקם בהגזלן .היהודי
הכיר מיד את הגזלן' ואמר כן יאבדו.
ירבי אלעזר ולשאר
ומרוב שמחה נשקיד
החברים .אחר כך אמר היהודי אל
ההברים" :כאשראני רואה שאנשי מופת
אתם ,אבקש מבם עוד ישועה אחרע
והוא ,ראו נא איך שזה הגזלן והרוצח
פצע אוה .במכין .לכן מבקשאני שתתפללו

בעדי ותברכוני שארפא מן אוהמ הפצע".
ויתפללעליו רבי אלעזר ויברכהו ברפואה
שלימה .ומיד הרגיש היהודי שבאב הפצע
עבר ,ונרפא.
אחר כך אמר רבי אלעזר לאוהמ
היהודי" :הן עתה כאשר נעזרת עלידינו
שבאה לידך הגזלה ונרפאת מן הפצע,
אני מבקש ממך דבד שתעשה השליחות
בשלימות כאשר אצוה אותך .והוא ,כי
נמצא אצל הגזלןעודכיס אחדעםזהובים
אדומים ,שגם זה מעות שליהודי .וכךהיה
המעשה ,בנו של אותו גוי הגזלן ,שנהרג

י הנחש ,נסע באניה יחד עם סוחר
עליד
יהודי אשר שמו שמעיון .ושם באניה גנב

בן הגזלן אתהכימ מן אותוהיהודי ,ולא
נודע הגנב .וכאשר יצא הננב מן האניה
הפקיד את הגנבה אצל אביו הגזלן הזה.
וערטה שבא לידי אותו הכיס הנגנב ,אני
מבקש ממך שתדליך את הכיס הזה ליד
יהודי אהד שהוא אביו של היהודי שמעת

איהם בשרוהיגט .ער ז4ל ווימען שז רער אויבערשטער ה4ט איהם ש נס געטהון,וויס רעד
גוייער רויבער איז נעבימען נעוו"רען פון ש שלשנג און ליגט שוין ש טויטער ,און דעם גע-
רויבטען ביימעל געלד היבען זיי פון איהם צוגענומען .דער אירהיטזיי נעזיגט סימנים
אויפ'ן בייטעל נעיד ,און ס'איז אויך אויסגעפונען געווירען שז אינווענינ איז נעלענעןדים
שנרערע בייטעלע מיט רי פיער הונרערט גולדען .דער איר ה"ט זיך זעהר דערפרעהט און
ה4ט געלויבמ רעם או.כערשטען פשר רעם גרויסען נס .רבי אלעזרהיטניך אויך דעם איד
צונעפיהרט וואו דער מערדער איז געלעגען טויט .דער אירהיט רעם גוי בשלד דערקענט.
ער ה4ט געקו'2ט די הענד פון רבי אלעזר טיט זיינע חברים .ער ה4ט "בער געזיגט ,חז
שצינר רארף ערניך ש הילף ,שז דער שניט מיט ש מעסערווי
ס ערהיט נעקרינען פון רעם
ל פון רעם שניט געהיילט ווערען .היט רבי אלעזר
רויבער,ז"ל איהם ניט שטרען ,און ערזי
איהם גענעבען זיין ברכה און ה"ט אויף איהם תפלה געטהון ערז"
ל ה4בען ש רפואה שלמה,
איז ער בשלד גענצליך נעהיילט געווירען.
נשכהער האט רבי אלעזר געזיגט צו דעם איר" :שצינר שז דו ה"סט שוין צוריק דיין
נעלר בשקומען ,דיין שניט איז שוין אויך אויסגעהיילט נעווירען ,פשרלשנג איך מון דיר איין
זשך ,זילסט טהוןדים שליחות בשלימות .ד"ס שליחות בששטעהטאין דעם .שזויווי איך
ך ש בייטעל מיט בלויז ג"לרענע רענרלעך ,וועלכעס איז
היב געפונען ביי דעם מעררערני
אויך אידיש גערויבמע נעלד6 .שסירט ה4ט די זשך שזוי ,ש זוהן פון רעם טויטען גוי דער
רויבער איז געפיהרען אויף ש שיף צוזשמען מיט ש אידיי2ען סוחר ,וויס זיין נימען איז
שמעון .און ד4רט אויף דער שיףהיט דער יונגער גוי שרויסנע'גנב'ט פון איר דעם בייטעל
נאלדענע רענדלעך .און ווען ער איז שר4פ פון דער שיףהיט ער דעם נעגנב'טען בייטעל רענד-
פשרלשנג איך פון דיר ,זילסט
לעך איבערגעגבען צוזיין פיטער ,דער זעלבער רויבער.
דעם בייטעל געלר שוועקטרינען צו יענעם איר,וויס איז
שלזדיעם שפהמן'ם פיטער .איךזינ
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בעל הגנבה .וגם נותן אני לך סימן,
שכאשר תבא לבית אביו תמצא אותו
שהוא אבל יושב שבעה על אשתו שמתה
לפני איזה ימים .ואתה תממור את הכיס
ליד אביו ,ותאמר לו שבעוד איזה ימים
יבא אליו בנו שמעון ,ויהזיר לו הננבה,
הכים עם זהובים אדומים".היהודי הבמיה
לרבי אלעזר שילך וימלא השליחרת
י רב אלעזר עם כל
בשלימות .נשקיד
ירכו ,שלם בגופ.
ההברים ויפרד מהם לד
ושלם בממונו.
רבי אבא עם שאר ההברים התפלאו
מאד על רבי אלעזר ,בדכר האותות
ומופתים אשר ראו ממנו בדרך הזה.
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הומריותגופו כחדמר גוף איש אהר ,ולכך
אין גופו מעכב ומונע לרוחו מלראות על
י השגת הכרה כל הנ:עוה במרהק,
יד
וזהועל דרך שנזכר בכו-2ב "וראו כל בשר
יהדו" .וזההענין שכתוב אצל משה רבנו
"ויראהו השם את כל האר'ן והרבה
חידושי תורה נתהדש ביניהם בענין
ראיית כל בשר ,ולאו דוקא ראיית כל

עין.

אחר כל אלה הלכו לקיים מצות בקור
הולים של הותן רבי אלעזר .אבל בדרך
נקראו ללכרצ אל הלויה של צדיק אהר
ששמו גם כן רכי יומי ,ונקרא רב .יוסי
דפק"עין שעמד אחר מותו לתהיה עלידי

ויאמראליורבי אבא שנפשו שוקקה מא
ד אתלפעלזתרועזםעקתהינוקא שלו .דכאשר ךבי
לדעת ולהבין ,מאק נודע לרבי אלעזר כל
שאר החברים באו אצל חותנו
ענינים האלה כאילו ראה אותםעיןבעין ,רבי יוסי ,מצאוהו יושב על כמתו לאהר
ויאמר אליהם רבי אלעזר מוד הדבר ,כי מהלתו .ודרש להם הפסוק "רפאנו השם
רוחו אשר בקרבו ראה כל זאת בהוש וארפא" כי כאשר השם יתברך הוא
ההשנה כאילו רואה כל הדברים;יןבעין בעצמו הרופא ,אז נוכל להיות במוח
ןכי נופו נזדכך ,ואין שהרפואה בתוקפה ובשלימות.ואין ~דאונ
בהוש הראורב יע

נאך אפילו ש סימן אויך ,שז דו וועסם טרעפען דעםפיטער זיצען שבעהנ"ךזיין ווייב,וו"ם
זי איז פשד עטליכע מעג געשס"רבען ,ז"לסטו אוועקגעבען רעם בייטעל געלד צו דעם פ"טער

זיינעם ,און ז"לסט איהם ז"גען ,שז אין עטל.כע מעג ארום וועטזיי
 ,זוהן שכועון קומען צו
איהם ,זאל עד יבנעבען צו זיין זוהן רעם בייטעל מיט די נ"לרענע רענרלעך" .דער איר
האט צוגעזאנט צו רבי אלעזר ,שז ער וועטד"ם יטליחות אויכפיהרען .5נקטליך .ערה"מזיך
צוקושט און געזעגענט מיט שלע חברים און איז שוועק שלם בגופו שלם בממונו.
רבי אלעזר'ם חברים האבען זיך ווידער שמשרק פשרוואונדערט אויף רבי אלעזר'ן און
דבי אבא האט צו איהם נעז"גמ ,חז ער קען ניט אויסהשלמען וו"ס ער פשרשטעהמ נימ ,ווי
ט רבי אלעזר
שזוי איז דבי אלעזד פון דעם שלעם געוויהר געווירען שזוי 5ינקטליך .הי
ן
ה
ע
ז
ע
ג
ם
ם שלע
געז"גט צו רבי אבא מיט די איבעריגע חברים ,שזזיין נייממהיטדי
שזוי
מ
י
נ
ף
ו
ג
פינקמליך ,שזוי ווי כוען זעהן מימין געוועהנליכען אוינ .און שזוי וויזיין איז
פשר-
גרעבט,נ"ר עראיז אויסגעליימערם ,רשדורך איזזיין גוף נימקיין שמערוננ צו דעם זעהעניש
וו"ם זיין גייסם זעהט "דער בשגרייפמ ,שזויווי רער 5מוק ז"גמ "וראו כל בשר יחרו" .און

י"
1וי'א,,וו'סשוו;,י.ינ;1
ד' "1ן ממ"ן,:וו הלסוו כנוי",1ה..1
אויפ'ן וועג זיינען גערופען געוו"רען צו ש לויה פון שן שנדערען צדיק רבי יומי רפקיעיז.
זיי
חברים זיינען

"2ני:שנעו

וואם ער איז דערנאך צוריק לעבעריג געווירען .און ווען רבי אלעזר מיטזיינע
יוסי ,ה"בען א.הם שוין געטר"פען זיצענרינ אויפ'ן בעמ,
זיי
אנגעקומען צוזיין שוועהר רב
יון ערה"ט נעדרש'נמ דעם פסוק "רפאני השם ואדפא" שז ווען
ווי נאך ח קרחנקהייט .א

שזוי
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שהמחלה תשוב עוד אל זה ההולה .ורפואה בזאת נקראת רפואה שלכה
(מב)
הינוקא של רבייוסי דפקיעין מחיה בזעקתו לאביו שמת.
רבי אלעזר ורבי אבא עם עוד חברים ,אחר עת קצרה שוב פרחה ובאה היונה
כאשר הלכו לבקר את החולה רבי יומי לפניהם ,שהיתה מנהמת ואומרת לרבי
חותנו של רבי אלעזר ,באה להם הידיעה אלעזר ,שאינה כהשמחת בל כך ,יעןכי
י יונה .וכך היה האמנם שרבי אלעזר 8על בשמים שחותנו
ממחלת רבייוסי עליד
המעשה .בעת שהיו ממיילים בשדה ירפא ,אבל נחוץ היה ליתן למלאך המות
ודברו חידושי תורה ,פרחה ובאהיפניהם קרבן אחר ששמו נם בן רבי יוסי ,הלא
יונה שהיתה מנהמת ומקשקשת בכנפיה .הוא רבי יוסי דפקיעין .לאחר שפרחה
וידבררבי אלעזר אל היונה ואמר לה :היונה משם שאל רבי אבא לרבי אלעזר
"יונה כשרה ,יונה פובה ! חלא את תמיד מה מובה של אותה היונה ? ורבי אלעזר
ציר אמונים ,תחזרי ותלכי ותאטרי אליו ,השיבו שתי הידיעות שהביאה לו היונה.
שאליפחד בלל,בייעשהלו נםמן השמים מיד פרה ובא שמה נם עורב שחור,
וביום השלישי ירפא ממחלרע .ואני עם אשר צרח וקשקש בכנפיו .ויצעק רבי
החברים שלי נבא בקרוב אליו בהער אלעזר
על העורב ואמר" :הלא ידעתי
אורחים ,ואז נשמח בלנו יחד".
שליחווקי אשר דרכך תמיד להודיע .לך
דשרף נים איבערקלעהרען שז אפשר וועם די קרשנקהיים ווידער צוריק קוכוען ,און שזש רפואה
היימט רפואה שלימה.

()42
דער אינגעלע פון רבייוסי דפקיעין כמשכם צוריק לעבעדינזיין פ4טעד
דורךזיין תפלה.

רבי אלעזד און רבי אבא מים נ4ך חברים ,וועןזיי זיינען געגשננען מבקתחולהזיין דעם
רבייומי ,וועלכעראיז נעוועןרבי אלעזר ם שוועהר .ה4ם דשןרבי אלעזר בשקומעןדי נשכריכם
דורך ש טויב .וועןדי חברים זיינען נעווען אויף ש שפשציד ,איז נעקומען צו פליהען ש טויב
פשר רבי אלעזר .זי ה4ם געברומם און נעקלשפם מים די פלינעל .ה4מ רבי אלעזר נערעדם
צו דער טויב און ה4ם שזוי נעז4גם" :כשר'ע טויב ,געטרייע טויב! דו ביזם ד4ך שטענדיג
ש עהרליכעד שליח ,נעה צוריק און ז4נ איהם ,עד ז4ל נ4ר נים קיין מורא ה4בען .עס וועם
איהם ש נם נעשעהן ,און אויפ'ן 'דריטען ט4ג וועם ער שויןזיין נעזונד .און איך מים מיינע
חברים וועלען בקרוב קומען צו איהם צו נשמם ,דשן ווע5ען מירזיך שלע פרעהען צוזשמען".
ש שטיקע 5ציים דעינ4ך איז ווירעד געקומען צופ5יהעןדי טויב ,און ברוכמגנדיג ,ה4מזי
מודיע געווען צו רבי אלעזר ,שז זי איז נים שזוי פרעהלעך .ווייל אמת טשקע שז רבי אלעזר
ה4ם גע'8ועל'ט אין הימע ,5ד4ם זיין שוועהר ז 54נעזונד ווערען4 ,בער מען ה4ם פשר דעם
נעמוזם געבעו דעם מלאך המות שן שנדעד קרבן ,ו41ם זיין נ4מען איז אויך רבי יומי,דיס
איז דער וו4ם מען רופם איהם רבי יומי דפקיעין .שז די טויב איז שוועקגעפ5וינעןהים דבי
אבא געפרענם רבי אלעזר'ן וו4םאיז ד 4ע8עס פשר ש מעהשה מיםדי טויב .ה4ם רבי אלעזר
ם די טויב ה4ם געברשכם,.בשלד איז ווידער
דערצעהלט צו רבי אבא די שלע נשכריכטעןווי
מ
י
מ
ם
פ
ש
ל
ק
ע
ג
ם
ע
ש
ט
י
ו
ו
ק
ע
ג
ן
ו
א
ה4ם
ע
כ
4ננעקומען צו פליהען ש שוושרצע קר4ה ,וועל
'די
פלינעל .ה4ם רבי אלעזר צו דער קר4ה נעזיגם" :איך ווייס שוין נום צו וו4ס פשר ש
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י כבר נודעתי מזה".
לדרכךכ
אז אמר רבי אלעזר אל החברים שהלכו
עמו" :חברים ! דעו שעלינו ללכת לנמול
חסד של אמת עם החכםרבייומידפקיעין
שנסתלק ,והוא נם מכהטפחתנו ,ואני רואה
שלא נמצא שם במקומו אנשים כאלה
שיהיו ראוים להביאו לקבורה ".וימו כלם
מן הדרך שהלכו בו אל דרך אחר המוביל
למקרם הנפטר .כאשר באו צומה קבלו
אנשי המקום אותם בכבוד נדול ,וכל
החברים נכנמו לביוצ הנפמר להכין
ההלויה והקבורה.

רבי יוסי דפקיעין השאיר שני ילדים,

בן קמן שלמד תורה ,ובת קטנה .נם אמם
כבר מתה .ושיתו בן קטן היה בר חכים,
וקראו לו בשם ינוקא .ויראו החברים שזה
הינוקא אינו מציח לכל איש שיקרב אל
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מטת אביו ,רק הוא בלבדו עמד אצל
המטה ,וככל 5עם הניח ראשו על ראש
אביו כככי ויללה .נם נשאעיניו לשמים
והתהיל לזעוק ולטעון בזה הלשון" :רבונו
של עולם! הלא כרנבת בתורתך הקדושה
מצדת שלוח הקן ,לא תקח האםעל הבנים,
שלח תשלה ארנ האם ונו' .אבל לקחרנ
את האם ולעזוב את הבנים על הפקר זה
אמור לעשות .ועתה רכונו של עולם! הלא
אתה תקיים מצוה הזאת שכתבת
כתורתך .שני אפרהים אני ואחותי
נשארנו יתומים מן אמנו ,ואבינו נשאר
תחת האם להנן עלינו ולשמור אותנו
שלא נהיה הפקר .ועלפי מצות שלוח הקן
היה מותר לך רק לקחת אותנו האפרחים,
אבל לא את אבינו .ואם תאמר שבתורה
כתיב רק שלח תשלח את האם ,ולא את

של-הות דו ביזמ שסענדיג נרייט אנצוז4גען .געה ךירדיין וועגם ,איך ה4ב שוין פריהער פון
דעם געוואוסס".
נשכהער ה4ס רבי אלעזר צו די חברים געז4גס" :חברים! ל4מיר נעהן גומל חכר של
אמתזיין צו דעם חכם רבי יוכי דפקיעין ,וו4ם ער איז נפטר געוו4רען .ער איז אונזערם ש
קרוב ,און אויך זעה איך ר4רס ניס עם ז4ל זיך געפונען שזעלכע מענשען ,וו4ם זיינען ראוי
זיין רעכמס צו סהון" .בשלר ה4בעןזיךרי חברים שר54געררעהםפון רעם וועג צושן שנרערען
י זיינען שהינצו 4נגעקומען ה4טדי נשנצע
ווענ וו4ס פיהרס צו רבי יומי רפקיעין .וועןזי
גרוים כבוד ,און שלע חבריםזיינען שריינגעגשנגען אין דעם הויז
שס4דמזיי עמ5פשנגען מיס
ה4ט געוו4הנס אוןזיי ה4בען 4ננעהויבען צו צוגרייטען רי לויה מיט
וואו רבי יוסי ךפקיעיז

קבורה.

די
יומי דפקיעיןצוויי יונגע קינדער ,ש חךר אינגעלע מימ ש שוועם-
געבליבען איז פון
י
ב
ר
איז נ4ך מיט ש שטיק צייט פריהער געשטירבען .יער אינגעלע
מערעל .די מוסערקלזויגיעקריענד ,סען ה4ס איהם גערופען ,ונוקא" ,ער ה4ט קיינעם ניטצוגעי'4ט
איז נעווען זעהר ש
געלענען טוידט ,נ4ר ערשליין איז געשטשנען נעבען בעט .ער
ז
י
א
פ4סער
צום בעט וואוזיין
זיין קעפעל אויפ'ן פ4טער'ם קץ 2מיט ש נרוימ געוויין .ער
ן
ע
פ
ר
ש
ו
ו
ע
ג
פ
י
ו
ר
ה4ס שלעמ4הל ש
געשריגען" :רבונו של עולם! דו ה4סט ה4ך
ה4ט 4נגעהויבען סענה'ן צום היכעל און
י
ו
ז
ש
מצוה פון "שי-ח הקן" .שז ווען מען נעפינט ש נעסס
נעשסעלס אין דיין הייליגע תורה די שוועקשיסען ,און די יוננע מוינעלעך טעג מען צונעמען.
מיםיונגע פויגעלעך ,ז4ל מען רי מוטער
פויגעלעך ,און ל4זען די יונגע פויגעלעך הפקר ,ד4ם
4בער אויב צונעמען ךי מוטער פון די
מקיים דעםרין פוןדי הייליגע תורה.
נ
י
י
ל
ש
י
י
ז
ט4רמע ,ניט טהון .שצינד רבונו של עו
לם' אונזער מוטער ,איך מיט מיין אינגערע שוועם-
יוננע פוינעלעך זיינען כיר נעבליבען
1
1
פ
בששיצער אונזערער,איז לויט דעררין תורה ה4סמו
צוויי
מערעל ,איז אונזער פ4סער געבליבען הער פיטער .און אפשר וועסמו ז4גען ש יו,ווץ ,אז
גערשרפט אונז ביירע צונעמען ,ניס אונזער
האם" ,דשרום נעהמ דעררין תורה 4ן נ4ו בי'י ש
אין תוךה שמעהט נ4ר "שלח תשלח את
מוש,ל
ד
י4 .בער ניםביי ש פ4מער .אויף רעם קען איךדיר ענטפערען ,שזווייל אונזעי
כווטער

נפלאות הזהר
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האב .אבל הלא לאהר מיתת אמנו נשאר
אבינו במקום האם ,הוא אביט והוא גם
אמנו .ואם לקהת מקודם את אמנו מן
האפרהים שלה ,ונשאר אבינו במקומה,
איה מצות שלוה הקן אם גם את אבינו
תקה מעל קן האפרהים ,ואני עם אהותי
נשאר הפקר בלי מגן ושומר!"
רבי אלעזר עם שאר ההברים לא יכלו
להועאפק ,מבכי בשמעם זעקת הינוקא
אשר בכה מרה,ויבכו גם הם עמו.
פתאם נשתתק הינוקא ,ויראו כמו עמוד
אש בא באותו ההדר של הנפטר ,ויתיצב
לפני ממת הנפטר להיות מהיצה מפסקת
בין ממת המת עם הינוקא ,ובין רבי
אלעזר וההברים עם שאר האנשים
שנמצאו שם .כל שאר האנשים נבהלו
וברהו החוצה מפחד .ונם ההברים בקשו
לצאת ,ויאמר אליהם רבי אלעזר" :אל

תפההי מאומה ואל תברהו מכאן,
כנראה יהיה נעשה כאן איזה נם גדול,
יען כי דברי הרעש של הינוקא והמענות
עם הדמעות שלו בקעו את הרקיעים".
מיד היה נשמע להם קול מתוך עמוד
האש לאמר" :אשריך רבי יוסי ! שזכית

כי

לבן הכם כזה שטענותיו כלפי שמיא עם
דמעותעניו בקעו את הרקיעים ובאו
לפני כמא הכבוד .ובשביל זה נעשה
עליך כהםפמ חדהצ ,ויצא הפמק להומיף על
שנותיך כ"ב שנה.כדי שתוכל ללמדד תורה
עםהינוקא שלך שהואבןיקיר וחביבלפני
הקב"ה.

אהרי כז 3עלם סשם עמוד האש .ויראו
ההברים שרבי יומי 5תה עיניו ,והינוקא
עמדעוד אצל הממה ,נממך ראשועל ראש
אביו כאלו היה נתעלף .אמר רבי אללצזר
אל ההברים" :אשרי חלקנו! שזכינו לראות

ביידע ,ער איז אונזער פץמער און אויך אונזער מומער .און שז דו רבונו ש 5עולם הץסט

פריהער שרץפנענומען אונזער מוטער פון איהרע יוננע פוינעלעך ,און אונזער פץמער איז
נעבליבען אויך אונזער מומער ,היינט 11ח 1איז רער דין תורה ,שז דו היסט ווידער אונזער
פץמער אויך שרטבגענומען פוןדי נעשט ,און מיר צוויי יונגע קינדער זיינען געבליכען אויף
הפשרע.

רבי אלעזר מימ די איבערינע חברים ה"בען זיך נימ נעקאנמ איינהשלמען פון געוויין,
אוןזיי הץבען אויך מיט געוויינמ מיט דעם "ינוקא".
אין מימען געוויין הץבעןזיי נעזעהן ,שז 9לוצליננ איז שזוי ווי ש פייערדינערזיילשריין
אין שמוב ,און האמ זיך שנידערנעשטעלמ צווישען רעם בעמ מימ'ן טויטען רבי יוסי און דער
ינוקא ,און צווישען רבי אלעזר מימדי איבעריגע חברים און מימ דער גשנצער עולם כוענשען
ווץם האבען זיך דץרט געפונען,.שלע מענשען זיינען בשלד שרוימגעלאפען פשר שרעק .אבעד
רבי אלעזר האמ געזץגמ צו זיינע הברים" :שרעקט אייך ניט ,עס ווייזמ אויס ,שז דץ וועט
עפעס ש גרוימער נם געשעהן .ווייל די קלוגע שסורעמדינע ווערמער פון דעם "ינוקאע מים
ע היימע בימערע מרעהרען האבעז שלע הימלען געשפשלמען", .
זיינ
בשלד הץט רבי אלעזר מיט די חברים רערהערמ ש קול פון רער פייערדיגע זייל מיט
דיזע ווערמער" :וואויל איז דיר רכי יומי! ווטס די קלוגע מענות און נעשרייען פוןדיין
יוננ שעפעלע ,מימזיינע הייסע טרעהרען ,זיינען שרויפגעגשנגען און געשמעלמזיך פשר'ן כסא
הככוד .מען האמ אין הימעל בשלד געמשכמ ש נייעם כהספמ ,און ס'איז נעבליבען מען זץל
דיר מוסיףזייןצוויי און צוושנציג יטהר,כדי דו זץלממ לערנען תורה טימדיין מייער שעפעלע,
ווץסאיז זעהר ,נעליעבמ ביים אויבערשמעןא.
ם איז די פייערדיגע זייל פשישוואונרען נעווץרען .האבען די חברים נעזעהן
נ.כדע
שזרבייוסי הץמ געעפענטזיינעאויגען .און דער ינוקאאיז נץך שלץ שזוי געשמשנען נעבען
בעמ ץננעלענמ אויפ'ן פץמער,זיין סע*על איז נעלעגען אויפ'ן סץטער'ס קץפ ,שזוי ווי ער
רבי אלעזר געזץנם צו די חבדים" :וואויל איז אונז ,וושס
ט נעווען פשרחלש'ט.
וויל

היט

נפלאות הזהר

בעינינו את הנם של תחיית המתים".
ואל רבי יוסי אמר" :אשרי חלקך רבי
יוסי! וברוך יוצרך ובוראך שהראה בך
את הנם של תחיית המתים על ידי
המענות המוחכמות ודמעות עיניו של
הינוקא בר חכים שלך" .ורבייוסי נשא
שתי ידיו לשמים ונתן הודיה להקב"ה
על חמדז הנדול שעשהעמו.
הינוקא שהיה ישן במצב התעלפות
לקתוהו ונשאוהו בנחת בחדר אחר ,ושמו
עין עליו עד שנתעורר מעצמו .מי יוכל
לתאר ולספר נודל השמחה והנשיקות של
הינוקא לאביו .בראורע כי אביו הזר
לתחיה.
רבי אלעזר עם חבריו ישבו שם עד
יום השלישי ,ושמהו כלםיחד מאד ,וחדשו
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הרבה חידושי וערה .וכאשר בקשו מאת
רבי יזסי שים9ר להם מה שראה בעולם
העליון ,אמר להם שאין לו רשות לספר
זארנ אך דבר אהד הניד להם .שכאשר
הינוקא שלו הרעיש בזעקתו ומען

מענותיו לפני רבין העולמים ,והזכיר
הפמדקים של מצות שלוה הקן ,ר;דו שלש
מאות אלף כמאותמבני הישיכה שלמעלה
וכלם קמו ממקומותם ובקשו רחמים עלי
שאהזור לר~קיה .והקב"ה עשה רצון
הצדיקים ,ככחוב "רצון יראיו יעשה ואת
שועתם ישמע ויושיעם ".וביום השלישי
הלכו לקיים מצות בקור חולים אצל רבי
יוסי הותנו של רבי אלעזר ,ומצארהו
שנרפא ממהלרמ .

מירהיבען זוכה נעווען צו זעהן תחית המתים מיט אונוערע אויגען" .און צו רבייומיהיט
רבי אלעור געו"גמ :וואויל איו ריין חיק רבי יומי! און געלויבט איו דער הייליגער בש-
שעפער"11 ,ם ה"מ ביי ריר בחוויוען תחית המתים רורךרי קלוגע שטורעמדיגע טענות מימ
רעם נעוויין פון ריין קלוגען "ינוקש" .רבי יוסי ה"ט אויפ'נעהויבען ביידע הענט צום הימעל,
און געלויבט רעם אויבערשטען פשרויין חסר 411ם ערה"ט מיט איהם געטהון.
דעם של4פענרען און פשרחלש'טען "ינוקא" היבען ויי פשמעליך שריין נעמר4גען אין

אן שנדער חדר ,אוןה"בען אויף איהם אויפנעפשסט,ביו עראיז פון זיך ועלבסט אויפנע-
קומען .מילא ווער קען אויסם4הלען און ווער קען ויין אימשטשנר צו בשיטרייבען רי גרויסע
פרייר מימ רעם קושען,וו"ס רער ינוקאהימ אוימנעקושטויין פ"טער מיט היימע ליעבענרע
מרעהדען ,ווען ערהימ רערועהן שוויין פ4מעראיו לעבעדיננעוו"רען.

רבי אלעור מימדי חברים ויינען ר"רט יפגעועסען ביו דעם רריטע; ט"ג .ויי ה"בען

זיך זעהר שמשרק משמח געווען ,און פיעל חידושי תורה איז ר4רט אויפגעמהון גע411רען.
ה"מ פשרזי נעויגט ,שו ער ה"מ ניט קיין ר,שות צו דערצעהיען וו"ם ער
רבי יוסי
י4ר ר"ס איינע ה"מ ער י 4רערצעהלט ,שו ווען דער "ינוקא" ויינער
ד"רמ שלץ געועהן .נ
געשטורעממ מימ ויינע מענות פשר'ן רבונו של עולם ,אוןה"ט שרויסגעברשכט רעם
שזו
י רער מצוה שלוח הקן ,ה"בען ש ציטער געטהון דריי הונרערט טו.וענר שטוהלען
9סוק פון
י שלעהיבען ויך אויפגעשמעלט און גע-
מים נרויסע ליימ פון דער ישיבה של מעלה,אוןזי
בעמען רחמים פשר מיר .איךו"ל צוריק לעבעריג ווערען .און רער אויבער,טטער
גע-
רער 9סוק ויגמ" :רצון יראיו יעשה ואת
מהון דעם רצון פון זיינע צדיקים .שווי 11י
י גענשנגען מבקר חולהזיין רבי אלעור'ס
שועתם ישמע ויושיעם" .אין רריטען ויינעןזי

הים

הים

הימ

שוועהר ,אוןזיי

טיג

ה"בען שוין איהם נעטריפען געוונרמערהיימ.

נפיאית ה,הך

11..
-

הינוקא של רב המנונא סבא מתרעם על חכמי ישדאל
מעשה שהלכו רבי יצחק ורבי יהודה אליהם ,יען כי לא קראו היום קריאת
בדרך ,ובאו אל המקום שנקרא "כפר שמע בשחריוב ואני למדתי ,מי שאינד
סכנין" ,אשר שם היה דר הצדיק הגדול קורא קריאת שמע בשחריוב הרי הוא
רב המנונא סבא .ואז כבר לא היה רב בנידוי כל אורע היום".
המנונא סבא בחיים ,ונשארה
האלמנה כאשר שמעו שני הכמים דברי הינוקא
ל
א
ם
ו
י
ל
כ
ב
שלו עם בן יחיד קמן,
שהלךהיה בר חכים התפלאו מאד על דבריו .נשאו ידיהם
א
ו
ה
ו
הישיבה ללמוד תורה,
לשמים וברכו אותו ,ונתנו הודיה להקב"ה
א
ק
ו
נ
י
ה
בא
.
"
וקראוהו בשם "ינוקא
כאשר
על שנשאר מן רב המנונא בן קדרש כזה.
:
ו
מ
א
ו
ל
אמרה
לבית בעת צהרים
"בני
ם ואמרו אל הנאספים" :הן דברי הינוקא
י
ח
ר
ו
א
ו
נ
י
ל
א
מחמדי :כאשר בא
שני
קרב אליהם כניםכי כך הוה המעשה ,שלאקרינוהיום
,
ל
א
ר
ש
י
'חשובים טן חכמי
קריאת שמע בשחרירב ומבת הדבר היה
.
"
ך
ו
כ
ר
ב
ותן להם שלום וי
שהוכרחנו היום לקום בבקר השכם,
ל
ב
א
מרם
,
ם
ה
י
ל
א
ז
ו
ש
נ
ל
הינוקא התחיל
להם נסוג אחור מהם ,ולא ולהשתדל אצל אנשים לאסוף ממת על
עוד שהתקרב
אמו שאלה מלבושים ועל סעודה לצורך הכנסת כלה
קרב אליהם.
ראתה
כאשר
ך
כ
מאנת לגשת אליהם ?" על חתונה של שני יתומיםעניים ,וכאשר
אותו" :מדועבנ
יא " :לא אחפץ לגשת היה הסר כל זה ,לא היה ביכולת לעשות
ויענה לה הינוק
()43
רער איננעלע 16ן רב המנונא סבא ,וו4ם מען ה4ט איהם נערופען
"יניקא" קרימיקירמ צוויי נרויסע חכמים.

רבי יצחק און רבי יהודה זיינען חמ4הל נענשננען אין ווענ .זיינען זיי 4ננעקומען אין
דעם ד4רף "כפר סכנין" וו4ם ד4רמ ה4מ נעו41הנט דער נרויסער צריק "רב המנונא סבא".
דשמ4לסמ ה4מ שוין "רב המטנא סבא" נימ נעלעבמ ,נ4ר ס'איז נעבליבען רי אלמנה זיינע
סימ ש בן יחיר'ל .וועלכער איז נענשננען שלע ט4נ אין חרר שריין תורה לערנען .ווען דער
איננעלע איז מיט4נ ציימ חהיים נעקומען פון חדר ,ה4ט רי מוטער זיינע צו איהם נעז4נט:
"זעה0מו מיין קינר ,ס'איז ר 4נעקומען צוויי מייערע נעסמ ,נרויסע לייט ,נרויסע צריקים ,נעה
ניבזיי שלום ,וועלעןזיי דיך בענטשען".
רער איננעלע איז צונענשננען צודי נעסט4 .בעראיירער נ4ך עראיז צונענשננען נ4הענט
צו זיי ,ה4מ ערזיך צוריק נערוקט פוןזיי .ה4מ רי מוטער איהם נעפרענמ" :וו4ס איז דער
כעהר מימ רירמיין קינר ,פשרווים ה4סמו נימ נע411למ צו'נעהן צוזיי ?" ה4ט רער איננעלע
נעענטפערמ" :איך וויל נימ צונעהן נ4הענמ צו זיי ,וויילזיי ה4בען היינט עובר קריאת שמע
נעווען .און איך ה4ב געלערענמ ,שז אויב איינער איז עובר קריאת שמע ,איז ער אין חרם

רעם נשנצען מ4נ".
שטשרק
"
א
ק
ו
נ
י
"
ן
ע
ב
4
ה
,
ט
נ
4
ז
ך
י
ז
ר
ע
ר
י צוויי חכמים ה4בען נעהערט 0411
פחר-
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ד
וואונדערט .זיי ה4בען אויפגעהויבען זייערע הענר און ה4בען איהם נעבענטשמ,.דערנ4ך
מיר
י צוגעגעבען" :רי מעשהאיז טחקע אמת ,נ4ררי אורזחכע דערפון איז
ה4בעןזי
ה4בען זיך נעמוזט היינט נשנץ פריה אוי6הויבען ,און שרומלויפען ששפען נעלר מיט מלבושים
אויף ח סעודה פשר הכנסת כלה ,וו4ם 4רימע יתוכרם ה4בען נעדשרפט חתונה ה4בען ,און
שזוי ווי ד4ם חלעם ה4ט נעפעהלט ,ה4ט נימ נעקענטזייןדי חתונה .זיינען מיר ד4ך נעווען
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החתונה ,והיונו עומקים במצוה ,וה~כה
היא שכל העומק במצוה 5מורמן המצוה".
אחר כך שאלו את הינוקא ,מאין נודע
לו שלא קראוהיום קריאוו שמע בשחרית.
ויענה להם ,שזאת הרגיש והכיר עלידי
ריח הבנדים שלהם כאשר ננש אליהם.
כאשר שני החכמים רבי יצחק ורבי
יהודה ישבו לאכול ,ראה הינוקא שרבי
יהודה כאשר נטל ידיו לאכילה אמר
בדכת על נטילת ידים קודם הנמילה,
(מד)
להתרהק מבית שקרה בו אסון ,וגם להתרהק ממכשפים.
מעשה שהלך רב* יצהק אצל אביו ב;ת יצחק ליכנם עמו בדברים וישאלהו ,לאיזה
שהיה דר במעון הקיץ בנאות דשא לשאוף צורך הוא נושא חבילת הקנים ,אם ממחרו
אויר צח וקר .וירא בדרך איש אחד שהיה הוא בזה .אבל האיש לא ענהו והלך
מצדד והולך ,והיה נשמר טלכת בדרך הלאה לדרכו .רבי יצחק הלך אחריו
הישר כהליכת כל האנשים ,והוא היה באותו הדרך וירא שאיש ההוא נטה מן
נושא חבילת קנים על כת5ו .הפין רבי הדרך ונכנם במערה .רבי יצחק הלך

כמו בכל המצות שצריך לומר הברכה
קודם קיום המצוה ,כדי שתהיה הברכה
עובר לעשייתן .התיצב עוד הינוקא נגדם
ואמר" :כנראה לא שכה12עם את רב
שמצות נמילת ידים אינה שוה לשאר
שמעיה החסיד שהיה מברר הלכה זו,
המצורע וצריך ליטול ידיו ואחר כך
לברך .כיון שקודם הנמילה אין הידים
נקיות אמור לברך".

חן עוסק במצוה .און רער רין איו ,טז אויב מען איז ט; עומק במצוה ,איז מען פמור צו טהון
טנ'טנדערע כצוה".
זיי ה4בען נעפרענם דעם "ינוקא" פון ווטנעם ער ווייסט ד4ם ,טזזיי ה4בען היינט עובד

פ ה4סער דערקענס דורך דעם
קריאת שסענעווען .היט דער "ינוקאזיי געענמפערט,טזדי

דיח פון זייערע מלבושים ,ווען ער איז צונעקומען נעהענמער צוזיי".
ווען די צוויי חכרים ה4בען זיך נעזעצם עמען ,ה4ם דער אינגעלע נעזעהן ,טז רבי יהודה,
ווען ער ה4ם זיך געווטשען צום עסען ,ה4ט ער געמטכםדי ברכה עלנמיית ירים בעפ4ר דעם
שלע מצות וו4ם דערדין לויטעט .סען ז4ל מטכעןרי ברכה בעפ4ר מען
ווטשען ,טזוי 11יביי
איז מקיים מצוה .ה"ם דער איננעלע ווידערזיךזיי טנמקעגען נעשמעלם און ה4מ געז4גם:
רי
עם ווייזם אוים חז איהר זיים נים קיין תלמידים פון "רב שמעיה ההסיד" ,ווייל ער ה4ם
ל מען מטכעןדי ברכה על נטילתידים
מצוה פון נטילתידיםזי
ר מען ר4ך ניט מטכען
נבאטכע'וןמיומוטםשעדןע,םודוייןי,ל שוזועןביידידיהענמ זיינען ניםריין פטר'ן ווטשעןטי
קיין ברכה".
()44
ח הויז פון אומגליקען דטרף מען אויסמיידען.
פון כשוף סטכערם דפואות רטרף מען זיך דערוויימערען.
יצחק איז טמ4הל גענטננען צום זומער וויהנוננ פון זיין פ4טעד ,האם עד געזעהז
טז טדבכיחננש געהט עפעס אין דעך זיים נעבען דעם נלייכעו ווענ ,ניםוי
י טלע מענשען נעווך'
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נפלאות הזהר

אחריו תכנם גם כן לאורםה המערה .שם
במערה ראה רבי יצחק שיוצא עשן מן
קרקעת המערה ,ואיש ההוא נעלם שם,
כי נכנם במערה אחרת שהיתה מערה
בתוך מערה .כאשר נשאר שםרבי יצחק
בלבדו נפלעליו אימה ופחד .חזר לאחוריו
ויצא מן המערה וישב לר אצל הדרך לנוח
מעט.
בעת ההיא עברו שם באותו הדרך שני

חברים שלו ,רבי יהודח ורבי הוקיה מן
החברייא קדישא .כאשר ראה אותם רבי
יצחק קרב אצלם ויםפר להם מה שראה
בתוך המערה .ויאמר אליו רבי יהודה:
"יתברך וישתבח יוצרט בוראנו שנצלוע
מן סכנה גדולה ,יען כי אותה המערה
היא אחיות העיר "סרוניא" .ושם באותה
המערה יושבים רק אנשים מצורעיםמעיר

"סרוניא" שהם גם כן מכשפים .ובכלל
עיר "מרוניא" הוא מקום שדרים בו הרבה

מכשפים .ודרכם הוא ללכת למקומות
שוממים ששם נמצאים הרבה נחשים ,והם
לךכדים ביותר את הנחשים השחורים
שהם גדולים ואשר חיו עשר שנים ,ובהם
עושים כל מיני כשפים .וכאשר אותן
נחשים השחורים מבע שלהם שכאשר
איש נוגע בהם ביד ערומה נעשה מצורע,
ולפי שקשה להמכשפים להשמר לבלועי
ינעו בהם ביד ערומה ,לכן הרבה מהם
נעשים מצורעים,ואין ביכולתם לדורבעיר
"סרוניא" וע~צו להם מדור במערה ההיא.
והרבה אנשים באים אצלם שמבקשים
מהם לעשות להם כשפים ,ומעולמים להם
במיפב בעד מלאכתם הטמאה".
כאשר שמע רבי יצחק כך ,נתן הודיה
להקב"ה על שניצל מהתקרבות אלה
הממאים .ושלשוע החברים הלכו משם
יחדו בדרך אחד .כאשר הרחיקו משם
פגעו באיש יהודי שהיה מנהג חמור ,ועל

אין דערהיילהיט רבי יצחק געזעהן שז עם נעהט שרוים ש רויך פון דער ערד ,אוןדידט איז
דער משן פשר112,ינדעןגעוו"רעןאין שןייטיגעהייל .שווי11ירבייצחקאיונעבליבעןאיינזשם
אין דער היילהים ער מורא בשקומען און איז צודיק שרויסנעגשנגען פון ד4רם .אין דרויסען
הים ער זיך שנידערגעזעצם שבימעל יפרוהען זיך.
אין דער זעלבער צייט זיינען דירט פשרביי נענשנגען זיינע צוויי בשקשנטע חבדים פון
י דערזעהן איז עד צר
די "חבדיהש קדישא" רבי יהודה און רבי חזקיה .שז רבי יצחקהיטזי
נענשננען צו זיי ,אוןהיםזיי דערצעהלט "11ם ערהיט אין דער הייל געזעהן .ה4ט דכי
יהודה נעזינט" :געלויבט ז 54זיין דער אויבערשטער411 ,ם דו ביזם בששירעמט נשוירעץ
פון ש נרויסע סכנה .ווייל די הייל בשלשננט צו דער שמי'דט "סרוניא" ,און דירט אין דער
הייל השלמען זיך אויף בלויז קרעצינע מענשען ,וועלכע זיינען אויך גרויסע כשוף משכעדס,
און אויך פיעל מענשען פון דער שטידט מרוניא זיינען מכשפים .זייליזען זיך שוועק אין
די ווימסע גענענדען ,וואו עם געפונען זיך פשרשידענע שלשנגען ,אוןזיי כשפען שממיינסטענם
ני
רדי שוושרצע שלשננען ,וועלכע זיינען עלמער פון צעהן י"הר ,און מיםדי שוושרצע שלשנ-
נען משכעןזיי שלעדליי כשוף .און די שוושרצע שלשנגען היבען שן איינענששפט שז מען
ן מיט די בלויזע השנד ווערט מען קרעציג .און שזוי ווי פיעל פון די מכשפים
דיהרטזיי"
קענען ניטזייןשזוי נוטפ"דזיכטינ,זילען ניטינדיהדעןרי שוושרצע שלשננען מים די בלויזע
הענד .דשדורך ווערען פיעל פון זיי קרעציג .זיי קענען ניטזיין אין שטידט ,השלטעןזיי
זיך אויף אין דיזער הייל ,און מענשען קומען ד 4שהער צו דער הייל ,שזדי מכשפים ז54קץ
י דערפשר".
פשדזיי משכען כ2.וף ,און מען בשציהלטזי
רבי יצהק ה"מ געלויבם דעם אויבערשמען וו"ם ער איז בשלר בששירעמט נעווירען פון
דעם אומריינקיים ,און שלע דרי' חברים זיינען צוזשמען פון ד"רט שוועקנעגשנגען .שזוי ווי
זיי זיינען "בנעגשנגען ש שמיהעל וועגם ,ה"עבן זיי בש'נעגענט ש איד ,וואס ה4ט געפיהרט
י געפרעגמ
שן עזעל ,אויף וועלכען ס'איז נעלענען צוגעבונדען ש קרשנק אינגעל .ה"כען זי

נפלאורל הזהר
החמור היה שוכב נער חויה נאנד אל
המור .וישאלו החברים את האיש ,אנה
מנהנ את החמור עם הנער ,ומה שקרה

להנער .ויספר להם האיש ,מעשה שהיה
כך היה .זה הנער החולה הוא בנו .והוא
היה דר רטמידבעירבין יהודים ,וזה הנער
היה עולך בחדר ללמהד רנורה .אבל
לבעבור שפרנסתו בעיר היתה בדוחק,
נתפתה לאחרים שיעצוהו לעקור דירתו
מן העיר ויתישב בכפר הסמוך לעיר,
והוא מקום שערביים דרים בי
 .שמע
לעצרנם והתישב שם בכפר ההוא בבית
ערבי שעמד ריקם ,והערבי השכיר לו
הבית בזול לדור בו .שם באותו כפר היה
דר איזה זמן ,והנער היה ההך בכל יום
העירה ללמוד וצרה .ויהי היום שזה
הנער בא מן העיר ,וכאשר רק נכנס לבית
נשב פתאם על פניו רוח חזק ,וינזק מן
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אותו הרוח שנעקם אצלו פיו ועיניו ,וכן
ידיו נר82ונלו אצלו ,נם לשונובפיו נחלשה,
וכמעם שנימל ממנו הדבור .וכאשר נודע
הדבר לשכניו הנוים נתנו לו עצה לפטת
עם החולה אל הכהורה שאצל העיר
"סרוניא",כי שם נמצאים אנשיםשיכולים
לרפאות מחלות כאלה ,והוא שמע לעצתם
והולך שמה עם הנער.
וישאל רבי יהודה אותו ,אם לא ידע
ולא שמע שכבר קרה פעם אחת באותו
הבית מקרה אמון כזה .ויענהו האיש,כי
אמת הדבר ששטע מדברים על אורע
הבית שכבר קרה בו מקרה אסון כזה
וימת החולה מוה .ויטל להיות שבעבור
אוחו הרינון עמד הבית ריקם ,כי יש
אמרו שזה פנע רע מעשה שדים ,ולכך
השכיר לו הערבי את הבית בזול .אבל
כאשר היה הרבה אומרים שאיש ההוא

דעם איד ,וואו ער נעהס ,און וו4ם עפעם איז נעשעהן דעם אינגעל .ה4ט רער אידויי דער-
צעהלט שזש מעשה ,שז דער קרשנקער אינגעל איז זיין זוהן .און שז ער הטמ שמענדיג נע-
וויהנט אין שט4דט צווישען אידען ,און דער איננעל פלעגט געהן אין חרר ,תורה לערנען.
4בער שזוי ווי ער ה4מ אין שמ4דס נים נעהשמ בריוח פרנסה ,ה4ם ער זיך נעל4זמ איבער-
ל שרוים פון שט4דס ,און ז4ל זיך בשזעצען אין ד4רף נעבען דער שט4דם
ריידען ערזי
צווישען נוים .ה4ס עד זיך בשתעצט אין יענעם ד4רף אין ש הויז וו4ם איז געשמשנען לעדינ,
און דעד נוי'אישער בעל הבית ה4ט איהם פשרדינגען ד4ם הויו בילינ פשר ש וו4הנונג .ד4רס
אין דעם הויזהיס ער שוין 4בנעוויהנמ ש שטיק צייס ,און דער איננעל פלענס נעהן אין
שס4דס שדיין לעדנען תורה .ה4ס זיך נעמשכס שם4הל ווען דער אינגעל איז שהיים געקומען
מון שסידם ,ה4ס עמעם טזוי ווי ש ווינד פלוצליננ איהם ש בלשז געמהון אין פנים שריין,
%4ן ער איז דערפון נע'ניזק'ס נעוו4רען ,ס'איז ביי אימם אויסנעדרעהם געוו4רען ד4ם מויל
ם לשון איו
מיס די אוינען .די הענדזיינעןביי איהם אויך אויסנעדרעהס געוו4רען ,אוןדי
איהם איננשנצען 4בנענומען נעוו4רען און ה4מ אויפגעהערס צו ריידען .ה4בען די נוי'אישע
שכנים איהם גענעבען אן עצה ,ער ז4ל שהער קומען מימ רעם חולה צו דער הייל פון די
שטידס "סרוניא" ,און שז אין דער הייל געפונען זיך שזעלכע מענשען וו4ם וועלען דעם
איננעל נעווים נעזונד משכען .פ4לגס ערדי עצה ,און פיהרמ איהם צו דערהייל.
יהודה ה4ס געפרע'גם דעם איד ,אויב ער השם נימ נעהערם ,שז אין דעם זעלבען
רבי
ה4ס שמ4הל פשסירס 8וש אוטגליק .ה4ם דער איד נעענטפערס ,שז ס'איו אמת ד4ם
הויז
אויף רעם הויז ,שז אין דיזען הויז איז שמ4הל ש מענש ניזוק געך
ער ה4ס נעהערט רעדען
שמיינער קראנקהייס ,און דשדורך איז משקי ד4ם הויז נעשסשנען לעדיג,
וו4רען אויף שזש
ה4בען נעז4גס שז ד4ם איז נעשעהן פון שבייזען רוח ,און ושריבער ה4ם
ווייל טהייל מענשען
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מת במחלה שעלפי דרך הטבע ,ושלאהיה עם נער החולה .אבל רבי יצחק עיכב
מקרה של מע,טה שדים ,וכן גם הוא מלכת אחריו ,באמרוכי כאשר זההיהודי
בעצמו איט מאסין במציאות שדים אין לו אמונה לדרוש בצדיקים שיעזרו לו

ומזיקים לכן נתרצה לשכור אותו הבית בתפלתם ,והוא אך למכשפים יפנה ,לכן
לדור בו.
מחויבים הם להתרחק סאיש כזה.ויסכימו
כאשר שמע רבי יהודה אותו הסיפור ,כלם לדברי רבי יצחק וילכו משם הלאה
התהיל ליכנס עמו בדברים על דרך מוסר לדרכם.
עם וכוח .ראשיתהודיעלו שבמערה ההיא סוף דבר היה שכאשר אותו היהודי בא
לא נמצאים שם רופאיםכי אם מכשפים ,אל המערה ,הניח את החמור עם הנער
וליהודי אמור לשאול בעצת מכשפים בחוץ ,והוא בעצמו נכנס אל המערה
ואמור להרפא מהם .והשנית שאל אותו ,לקרות את המכשפים ולספר להם מה
שאם הוא אינר מאמין בשדים ורוחות ,מבקש.ויהי כאשר יצא היהודי לחוץ מן
מדוע יפנה אל מ:שפים ,שכל כחם הוא המערה אל הנער ,ראה שהוא מומל מת
רק מהם .אבלהיהודי פנה עורף מהם ,ולא על החמור .אז לקה את החמור עם הנער
חפץ להשיב על דברי רבי יהודה ,ואמר וינהג אותם העירה להביא את בנו לקבר
שירם לו הדרך שמה ,ויפרד מהם ללכת ישראל.
בדרך המוביל אל המערה ההיא.
כאשר בא לעיר פנש באותם שלשת
בתחלה בקשו החברים ללכוע אחרי החכמים שהתוכחר עמו בדרך ,ויספר להם
יהודי ההוא .לראות מה
המכשפים מה שקרה לו .אז הוכיחו אותו על 5ניד

שיעשי

רנים איבערנעקלעהרט
איז אויך  8קנטפערמאמיןאיןשדים מיממזיקים ,רשדורךהיםערני
און ה4ט נערונגען ד4ם הויז פשר ש וויהנוננ.

שז רבי יהורה ה4ט ר4ם געהערט ה4ט ער נעפרואווט 4נהויבען ש שטיקעל ווכוח סיט
דעם איר .ערשטענם ה4ט ער איהם נעגעבען צו ערקלעהרען ,שז אין דער הייל איז נ4ר ד4
כשוף טשכערם ,ניט קיין ד4קטוירים ,און  8איד טה4ר זיך ניט ווענדען צו קיין מכשפים.
און אויסער דעםהיט רבי יהודה איהם נע'טטעלט  8סרשנע8 ,ץ אויב עראיז ניטקיין מאמין
אין שדים ,ט 4פשרוו4ם זשע ווענדעס ער זיך שצינר צו מכשפים4 .בער דער איד ה4ם נים
י שוועק
נעוו4לט ענטפערען אויף קיין פרשגע ,ער ה4ט זיך שטשרק נעאיילט ,און איז פוןזי
צו דערהייל.
דירריי חברים ה4בען אפילו א.ן 4נהויב גערעכענט נ4כצוגעהן און זעהן וו4סרי מכשפים
וועלען ר4רט אויפטהון מים רעם אינגעל4 .בער רבי יצחק ה4טזיי 4בגעהשלטען,זיגענדינ.
שז אזוי ווי דער איר ה4ט ניט קיין אמונה ער ז 54זיך ווענדען צו צדיקים ,נ4ר ער געהם
ג4ר צו מכשפים ,דשרפען מיר זיך 'דערווייטערען פון שזעלכע מענשען .שלע ה4בען אייננע-
י זיינען פון ד4רט שוועקגעגשנגען זייער וועגם.
שטימט דערצו אוןזי
רי ענדעאיז געווען ,שז שזויווי רער איר איז צונעקומען צו דער הייל ,און ער ה4ם נע-
ל4זט שטעהן ד4ם עזעל סיט רעם קרשנקען אין ררויסען פשר רער הייל ,און ער איז שליין
שריינגעגשננען אין דערהייל שרויסרופעןדי מכשפים;איזטזויווי עראיז שרויסנעקוסען צוריק
פון דער הייל ,איז 'רער אינגעל שוין נעווען ש טויטער .ה4ט ער צוריק געפיהרט דעם עזעל
מיט רעם טויטען אינגעל אין שט4רם שריין ,ברענגען איהם צו קבר ישראל.
אין שט4דם ה4ם דעראיד'4נגעטריפעו אויףרי זעלבעדריי גרוימעליים ,וו4ם עד ה4ם
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היא שעמדה לו שימות מרם שהמכשפים
יממאו בכישופם את נשמתו של הנער".
ורבי חזקיה אמר ודאי כך הוא שאמור
לאיש להוערפאות ממכשפים .ואף שנראה
שהם מרפאים בעשבים וטקמרים קימור
עשן לרפואה .אבל מלחשים הם בלהט
לחשים לצד הטומאה .וכיון שהרפואה
באה מכח צד המומאה נשאר ארם ממא
בלב החולה הנרפא .ולאו דוקא רפואה
אלא אפילו מברכות של איש ממא ומממא
נצרך להתרהק .וכך אמר רשב"י שדבר
זה נלמד מן ברכותיו של בלעם הרשע
שהיו קשים לישראל.
ועל זח יועכן המשל מה שאומרים

בדברי מומר .ראשירע מדוע שכר לו דירה
בביתשישעליורינון של מקרה אמון שלא
י כליהודי מחויב להתרחק
כדרך הטבע,כ
מבתים כאלה ,ואמור לכל איש להעמיד
על עצמו בקשיות עורף במה שנוגע
לענינים כאלה .ועל זה כתוב "אשרי אדם
מ5חד תמיד ומקשה לבו יפול ברעה".
והשנית הוכיחו אותו מדוע הלך לדרוש
במכשפים מה שאמרה התורה .כי כל
יהוהי בכל צרה שלא תבא צריך לפנות
אל הצדיקים חכמי הדור שיתפללו עליו,
והם בתפלתם ובברכתם יש בכחם
להמשיך ישועות הרפואה לחולים.
אז אמר רבי יהודה לשאר החברים:
"כנראה שאותה הזכות שלמד הנער תורה לצר;ה:

"יא מ;וקצך ולא מדובשך".

י דערצעהלט וו4ם ה4ט ד4רט פשכירט .ה4בען
בשנענענם אויפ'ן ווענ ,און ער ה4ט זי
זיי איהם גום אויפגעמוכרם'ט .ראיטית ,פשר וו4ם ער ה4ט זיך בשזעצט אין טהויז 411ם איז
ז
יישןדעכמינט ,שז ד4רט נעשעהט אוסנליקען .ש איד דשרף זיך דערווייטערען פון שזעלכע
פ
וו4הנוננען .ש איד ט4ר ניט שטעלען אויף זיך שזוי שטשרק ביי שזעלכע
פשרדעכטינטע
ארם ממחד תמיד ,ומהשה לבו יפול ברעה".
ענינים .אויף דעם ז4נמ דער פסוק
י
ר
ש
א
"
דעם מענש וו4ם איז פ4רזיכטינביי יעדער נעפשהר4 ,בער דער מענש
ד4כ הייכם ,וואויל איז
דער פשלט שריין אין ש צרה .און '11יטער ה4בען זי' איהם
ן
וו4ם משכט השרט זיי
ו
י
ר
ש
ה
ערנער געטהון מים דעמ ,וו4ם ער ה4ט ויך געזזענדעט צו
בששטד4פם411 ,ם ער ה4ט נ4ך
ווענדען צו צדיקיםוו"ם בעפונען זיך צו יעדער ציים,
מכשפים .ש איר דשרף בעמער
די
זיך זייעיע תפלות און דורך זייערע ברכות ,קרשנקע געזונד צו
וועלכע ה4בען די קרשפט דורך
סשכען.
חברים" :עם ווייזמ אוים ,שז דער זכות וו4ם
דבי יהודה ה4מ נעז4גט צו די איבעריגע
איז איהם ביינעשמשנען ,ער ז4ל 'פריהער שטשדבען ,איידעד
רעראיננעל ה4ט נעלערענט תורה,
כשוף מטמאזיין דעם איגנעל'ם נשמה".
די מכשפים ז4לען מימ זייער
שזוי ,שז ש איד ט4הך ויך ניט היילען פון
ט נעז4גט ,נעוויכ איז
און דבי חזקיההי
נוצען קרייטעכצער און רויכערען מיט די קרייטעכ-
ז
ש
ט
ה
ע
ז
ן
ע
מ
י
י
ז
כוכשפים .שפילו ווען
ז4גען שטילערהיים פשרשפרעכוגנען'
עד 5שר דעם קרשנקען ,שלם ש רפואה4 .בער נעוויס
זיי
ווייל רפואה קוסט פון שן אוסריינע קרשפמ ,איז אונ-
וועלכע בשלשנגען צו כשוף .און
,דיגיפטאין השר' 1פון קרשנקען .ניטבלזיז פוןזייערע
ע
כ
י
י
ר
מ
ו
א
ל ניט בלייבען א
מענליך עסזי
ז4נשר ברכווז .וועלכע ווערען נעז4נמ פון ש
 1שר ,3ען זיך רערווייטערען ,נ4ר
אויך מטמא זיין ,דשרף מען אויך אויסמיידען .שזוי 11י רבי
איש טכהש 0411 ,וויל שנדערע
בשווייזט אונז די ברכות 5ון בלעםיי
 ,שע 1 ,ע ע
ה4ם נעז4נם ,עז ד4ם
שמעון בן יוחאי

כ

ווילניטדיין ניפמ און אויךנימרייןהינינ".
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י/-.
שלכ:ה המלך פרה על נשר אל הרי חשך
רבי פנהם מןהחברייא קדישא של הכמי שבמדבר הרים .ולשם נאספים כל השדים
הזהרהיה מספרלפניחביריו,איך ששלמה והמזיקים ורוחות רעים.
המלך כאשר בקש לדעת איזה מוד נעלם
כאשר היה בא שמה
שלטה
המלך רוכב
ל
ע
,
ר
ש
נ
ה
מן הכחות הנסתרים אשר בכח הטבע.
היה עומד שם הנשר בבובה
היה קורא אליו נשר גדול מאוה ושלטה האויר ,ושלמה כתב פתקא והשליכו שם
המלך ישב עליו לרכוב כמו על סוס .לארץ,ועלידי זהניצלמן השדיםוהמזיקים
והנשר פרה עמו ארבע מאות פרסא בשעה ורוהות הרעים שנמצאים שם .והנשר
אחרנ והיה מנהיגו אל המקום שנקרא הזה היה לו כח מיוחד שיוכל להבים
"תרמוד במדבר" .וזה המקום נמצא בין ולראות בתוך החשכורע ולכן היה יכול
הרים גדולים וגבוהים טאד במדבר ,ואצל לפרוח עם שלמה בחשכות ההרים ,ולהניע
אותן ההרים נטצאים ההרים שנקראים אל המקום שנמצאים שם בעומק הארץ
הרי חשך .ואין זה המקוםעיל ישוב ,שיש שני המלאכים עז"א ועזא"ל ,שהם אמורים
עיר שנקראת "תרמוד" ויושביה נקראים שם באזיקים אל עמוד ברזל הנצב בעומק
"תרמודאי" .רק זה הוא התרמוד אשר התהום ומכיע עד השמים .ואין בריה
במדבר .וכן הוא נזכר במקראורע תרמוד בערלםיכולח לגשוע אל מקום ההוא,ואפילו
(כ]וו)

()45

יטלכה המלך פלעגכ! פליהען אויף ש גרויפען 4ילער צודי פינסמערע בערג.
רבי פנחם ,פוןדי חברייא קרישאווים ה"בען מחבר געווען רעם זהר,הימ רערצעהימ
פשר זיינע חברים ,שז שלמה המלך ווען ער ה"מ געוו"למ עפעם אוימגעפונען ש סוד פון
ווימענששפמ ,וועגען רי פשרב4רגענע נשמור קרעפמען .פלענמ ערליזע
ן רופען צו זיך זעהר
שג
ףרוימען 4ילער .און שלמה המלך הימ זיך אויף איהם שרויפגעזעצט ריימען ,שזוי ווי
אוי
,
ד
ר
ע
פ
ר
ע
ר
ש
ן
ו
א
ר
ע
ל
ד
י
איז נעפלויגען מימ איהם ביז צו רעםיר
מ "מדבר תרמוד".
ם
ר
י "רמ תרכוד געפינמ זיך צווישען גרויסע הויכע בערנ אין ש מדבר .און ביי ענדע בערנ
איז אויך ד 4רי פינסמערע בערג ,וועלכע רופען זיך "הרי חושך" .רער תרפוד איז נימ רי
שמידמ תרמור ,וועלבע געפינמ זיך אין ישוב ,און איז בשוואוינמ מימ מענשען פון ש שבט
וועלכע רופען זיך "תרמורישנער" .נירדי
ם איז זעהר ש וויממעניש אין ש נרויסע מדבר,
וו"ם ווערמ אין פסוק אויך ינגערופען "מדבר תרמוד" .אין דער מדבר תרמוד פשרזשטלען
זיך שלע שדים מזיקים און בייזע נייסמער.
ווען שלכה המלך פלעגמ רירמ שהינקומען .ריימענרינ אויף ועם נרוימען ידלער ,פלעגט
יננעשריבען
דערירלער בלייבען שמעהן רירמ הויך אויף רער לופמ ,און שלמה המלך
עמליכע ווערמער אויף ש קווימעלע און ה"מ עם שר84געווערפען אויף דער ערר ,דשרורך
ה"בעןזיך בשלר שלע מחנות נימ גומע נייסמעריפנעמריגען פון דירמ ,אוןזייהיבען ניט
נעהשמ קיין שלימה עפעם שלעכמס צו כוהון צו שלמה הטלך .און שזויווי דער 4רלער
נעהשמ ש בשזונרער איינענששפמ ,צו קענען זעהןווי
ם מהומ זיךאין דער פינסטער ,דשדורך
הימ דער ידלער נעק"נמ שרומפליהען אין רעם פינסטערען נענענד צווישען די בערנ .און
אוימנעפונען ר4ם ירמ וואו עס נעפונעז זיך רי צוויי שרץ8געפשלענע טלאכים עז"א און
עזא"ל ,וועלכע זיצען אין ש מיעף
פון רער ערד ,צונעשליסעז מימ אייזערנע קייטען צו
ש נריבע הויכע אייזערנע זייל ,וועלכע שטעהמ מיעף אין דער ערד ביז צום תהום ,און איו
הויך ביז צום הימעל .קיין בששעפעניש או4ף דער וועלמ איז ניט אימשמשנר צו צוטרעטען

הימ

הים

ירמ
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עופות השמים מפהדות לפרוה שם .מלבד
בלעם הרשע שהיה יכול בכה של כשפים
לנשת אליהם וללמוד אצלם סודות של

כשפים.

כאשר הנשר היה מבימ בהשך האפלה
וראה שהוא נמצא אצל מקום העמוד עם
שלשאות של ברזל ,אז ירד לממה והיה
טכמה לשלמה הטלך בכנפיו ,ועמד הנשר
על אותן השלשלאות ויקרב אצלם .אז
הוציא שלמה מבעת שהיה הקוק עליה
שם קדוש ,וישם המבעת בפי הנשר.ומיד
היו אומרים המלאכים כל מה ששאל
שלטה חמלך מהם .ומשם ידע שלמה
נסתרות של הכמת הטבע.
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שני מלאכים האלה נפלו מו השמים
ונענשו להאמר שם באזיקים.יעןכי הם
היו מקטרגיםעל שברא הקב"ה את האדם
שעתיד לחטוא ,וניסה אותם הקב"ה
שהפילם לארץ ונרננשמו בגופות של בשר
ודם .אז התחילו לחמוא עם בנות הארץ
הרבה יותר מן אנשים ילידי אשה ,והיו
שוטפים העולם בונות ,ולכך הסגירם שם
הקב"ה ונאסרובאזיקים שלאירכלו לצאת
משם .ונעךטה מקום ההוא קן של שדים
ומזיקים ורוחות רעים .וזה ההילוק ביו
בלעם ושלמה המלך .בלעם ננש אליהם
בכה הטומאה של כשפים ,ושלמה ננש
י שהכני;ם בכח של קדושה.
אצלםעליד

צו יענעם נעפעהרליכען 4רם ,ז4גחר פוינעל ה4בען אויך מורא צו מליהען אין יענעם נענענד.
י און
אוימער איין בלעם הרשע ווים ערהים נעקענט דורך כשוף צו נעהן נ4הענט צוזי
י די חכמה פון כשוף.
לערנען זיךבייזי
ר ה4ט דערזעהן אין פינכטערניש חז ער נעפינט זיך שוין נעבען דער
ווען דער 4דלע
אייזערנער זייל מיט אייזערנע קיימען ,דשן פלענמ זיך דערידלערחריפל4וען א1ן ה4ט
די
פשרדעקט שלמה המלך מיט זיינע פלינעל .דערניךה"ט ער זיך שנידערגעשמעלם אויףדי
מלאכים .דחן ה4ם שלמה המלך שרויכנענומען ח
אפייינזגעעררענלע,קיויומ4עסן8 ,נימהייוולייינמערפוןשםדיאיצוזוייגעווען אויכנעקריצט דחרויף .דים פיננערעל הים
דעם ידיער'כ שנ4בעל .חזוי נ4ך היבען די מלאכים נעענטפערם צו
ער 4ננעהשנגען אין
שלכוה אויף חלע זיינע פרשגעס .און פוןזיי איז שלמה נעוו4ר נע411רע 1די כודות פון די
פשרבחרגענע נשמור קרעפטען.
מלאכים זיינען שר4פנעשליידערם געזו4רען פון הימעל ,און
י
י
ו
ד אויבענדערמ4נמע צ
וונעשלימען גע411רע 1אונטער די הרי חשך ,בעווייל וי' ה4בען
עיד זיינען זיי ד4רם צ
נשכהשנטקענען געשטעלם 5ר4מעמטירען קעגען דעם היילינען בחשעפער ,פחרווים ערהיט
זיך
י חר54
בחששפען דעם זינדינען מענש .ה4ט דער אויבערשמערזיי געפרואווט און ה4םזי
י זיינען אויף דער
וזעלען אויפפיהרען .זי
געשליידערט מ 11הימעל ,צו זעהן 11יסחעזרוי5עזרייפון בשרזוידרם .אזן בחלדהיבעןזייינגעהויבען
:ועל
ם פשדסערפערטנעווירען אין מחענשען ,פיעל מעהר 11ידי מענשען וועלכע ז'ינען
עוי
ו
י
ב
ע
נ
ן
ו
פ
טעכמער
ט
י
מ
י
ד
ן
ע
ג
י
זינד
וי4ם ע
י
ד
נוזווחרווז פון פרויען' ז" ה4בען כחרפלייצם די וועלם מים זנות .אוןי חן'בעי

י

ש4בם~9הה:
דעם בח פון די קדושח.

י"'-
ל ן -

י-
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התנלות שלמה המלך לחכמי ישראל בדמות חיגר ב;ל קבין
מעשה נפלא איך שפעם אחת הלך לו" :הלא אתה נכה רנלים ,ואיך רעכל
בדרך איש חיגר נכה רגלים .ואיש כזה להתקדם לרוץ יותר מן הסוסים שלנו ?"
ק
נ
_רא "בעל קבין" לפי שהולך ברגלים של אמר להם" :אתם תראו איך שנרוץ
ץ
ע
ו
ת
ו
א
ש
ג
פ
ו
החינר בשני תלמודי כלנו יחד כהרףעין" .אז לחש החינר את
חכמים מחכמי ישראל נדולי הדור שהיו השם הקדוש של קפיצת הדרך ,ונעשה
רוכבים על סוסים באותו הדרך .אמר לכלם קפיצת הארץ ,ודלגו חמש מאות
להם זה ההינר" :שלום עליכם רבותי ! פרסאות ברגע אחד ,ונמצאו עומדים לפני
הן שמעתי עליכם שאתם חכמי הדור מערה אחת .אטר להם החינר" :בואו
בישראל ,אנה אתם הולכים?" אמרו לו עמי אל המערה" .נכנסו אחריו במערה
למקום פלוני .ואותו היום ערב שבתהיה .רכך מערה עד שנכנסו לנן נדול .שם
אמר להם החיגר" :אף על 9י שאתם התפשם החיגר מן אותוהנוף שלו ונתלבש
רוכביםואני נכה רגלים ,אם תרצו אתקדם בגוף אחר ,שהיו 9ניו מאירים כזוהר
לפניכם שמה ,ואני אכין לכם על שבת הרקיע .ולאהר שאכלו כלם יחד כיד
קודש בכבוד" .הם התפלאו עליו ואמרך המלך היה אותו החיגר יוימב על כסא
ש)מה השלךהיט זיך בשוויזען ש לשננע צייט נ"ך זיין טויט צו די גרויפע
אירישע חכמים אין געשטשלט פון ש מענש מיט הילצערנעפים.
ש וואונדערליכע געשיכטע ווערט געברשכטאין זוהר ,שז שמ"הלאיז נעגשנגען אויף ש וועג
ש הינהעריגער מעניט .וועלכערה"ט געהשט שרוימגעזעצטע הילצערנע פים .רער משן ה4ט בשגע-
נענמ אויפ'ן ווענ צוויי ברוימע גע,ערענטע פון רי אירישע חכמים ,וועלכע ה"בען געריטען
אויף מערר אין רעם זעלבען ווענ .ה"ט דער הינקעריגער צו זיי געז4גמ" :שלום עליכם
רבותי! איך האב געהערט זיגענריג אויףאייך שז איהרזייט פוןרי גרויסע אירישע חכמים,
י געהן אויף יענעם בששטיכהשען
וואו געהט איהר?" האבען זיי איהם געענטפערט8 ,ז זי
י נעז4גט:
4רט .רש'מ"למט איז פונקט געווען ערב שבת .ה4ט רער הינקעריגער צו זי
"4בוויהל איהר טהוט רייטען און איך טהו הינקען ,אויב איהר ווילט וועל איך לויפען פריהער
פשר אייך אויף ש בששטימט 4רט און איך וועל"נגרייטען פשראייך אויף שבת בכבור" .רי
י ה"בען צו איהם נעז"גט" :רו כיזמ
חכמים ה4בען זיך אויף איהם פשרוואונרערט אוןזי
ר4ר ש הינקעריגער ,און ווי שזוי איז מענליך רו ז4לסט נאך גיכער לויפען פשר אונזערע
פערר?" ה4ט ער צוזיי געז"גט" :איהר וועט ר4ך זעהן שז מיר שלע וועלען לויפען ,ווי
ש פייל פון בו"גען" .רשן האט דער הינקעדיגער שטילערהייד געז4גט ש הייליגען שם ,וועל-
י ה"בען געמשכט ש שפרונג פון פינף
כער משכט רעם מענש לויפען שתויווי געמלויגען ,אוןזי
י זיינען געבליבען שטעהן פשר ש גדויסע הייל .ה4מ
הונרערט מייל אין איין מינוט ,אוןזי
רער הינקעריגער צו זיי געז4גט" :שצינר ,קומט שריין מימ מיר אין רער הייל" .זיי זיינען
שרייןאין דערהייל ,פון דערהיילזיינעןזיי ווייטערשריין נ4ך אין שן שנרערע הייל ,ביזזיי
זיינען שריינגעהומען אין  8גרויסען הערליכען ג4רטען .ו4רט ה4ט רער הינקערינערשר"פ-
נעו41רפען פון זיך דעם הינקערינען קערפער ,און ער איז "נגעקליירעט געוו4רעו אין שן שנ-
רעדען גייסטיגען קערפער .פון וועלכעןזיין פנים ה4ט נעשיינט שזויווי רער לויטערער הימעל.
י ה"בען שלע געעמען ש נרויסע סעורה כיר המלך ,האט זיך רער הינקערינער
נ"כדעםוו"םזי
שנידער נעזעצט אויף ש קעניגליכען שטוהל פוןניננילר .און זיינע רריי הונרערט תלמורים.
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מלכות של זהב מופז .ושלש מאות פובות בפיו ,ודמדת יונה באותה עפרה.
תלמודים שלו ,שהיו פניהם מאירום ועל העפרה כרעב כזה - .כלמי שאינו
ככוכבים ,באו וישבו תחת הכמא ממביכ יודע מה המה ההבלים ומה הוא הסוד
לרגליו,והיו קודים ודורשים הרבה פעמים שלהם ,עלי
וחכנמאימםרלואהחזורר.הקרב ידמת -
את ה5מוק מהתחלת מנלת קהלת ,הבל מיד חזרו ה
הבלים אמר קהלתונו' .אמרו לו החכמים :אז אמר להם החיגר" :אתם החכמים
"מה זאת שאתם עומקים רק בזה הפמוק .נדולי הדור שהלכתי אחדיכם עד עתה
האם לא נמצא 5מוקים אחרים במנלון לדעת מה נדלה חכמתכם .ועכשיו אני
קהלת לעיין בהם?".
רואה שאין עוד אתם במדרנת החכמה
ק
ו
מ
פ
ה
.
י
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ר
כ
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ה
ח
כ
ב
ז
ח
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ו
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ר
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י
מיד קם אותו הח
ם
ה
י
ד
י
ב
עשיתי
כי
חכמי ישראל ,והכניסם לתוך שבעה כל הבנין הזה עם אותן ההיכלווע ובכח
היכלות נדילים ויפים ,שנעשו מן כמף הפמוק הזהאני פורח בכל העולם ,ל5עמים
וזהב ואבנים טובורנ ובכל היכל והיכל בפריהה אהוג לפעמים בשתי פריחורג
היה כרעב זה הפמוק הבל תבלים אמר לפעמים בשלש .לפעמים בארבע ,ל5עמים
קהלת ונו' .ובהיכל השביעי היה נשר בהמש ,לפעמים בשש ולפעמים בשבעע.
גדול של זהב ,ועטרה של זהב ואבנים אהר כך נתן להם החינר ממון הרבה

411ס זייערע פנים'ערהיבען נעלויכמען שזוי ווי די שמערען ,זיינען שריינגעקוכען און ה"בען
י ה4בען געלערענם און נע'דרש'נם
זיך נעזעצמ אונטער דער שמוהל שרום זיינע פים ,אוןזי
פיעל מ4הל דעם 5סוק פון ינהויב קהית ,הבל הבלים אמר קהלת א .ז ,.11 .היבען די צוויי
ם עפעם זייט איהר עוסק נ4ר שלץאין דעם איינעם 5סוק,
חכמים איהם נעפרענמ" :פשרווי
שנדעדע פיעל גדעכערע 9סוקים אין קהלת צום דרש'נען ?".
נעפינמ זיך דען נימ נ4ד
זיך דער נעוועזענער הינקעדינער אויפנעשטע,מ,
4ננענומען די צוויי
דשן
הענד ,און שרייננעפיהרמ אין זיבען נרוימע זעהר שעהנע 5שלשצען ,וועלכע
חכמים
י
י
ז
י
ד
י
י
ב
נענוש'כם נעווירען פון לויטער זילבער און נ4לד מימ ליכמינע ברילישנמען .און אין
זיינען
נעווען "ננע.טריבען דער פסוק הבל הב~ים אמר קהלת א.ז ,.11.אין דעם
יעדען 5שלשץ איז
נעשמשנען ש נרויסער נילדענער 4דלער .אין זיין שניבעל ה4ט דעד
זיבענמען 9שלשץ איז
קרוין בשזעצמ מימ ברילישנטען ,און אין דערמיט פון די קרוין
4דלער נעהשלמען ש נ"ידענע

הימ

היט

מויב .אויף דער קרויןאיז געוועןיננעשריבען - :ווער עם ווייסט
איז נעשמשנען ש ג4לדענע
הבלים אין דעם ערטמען 5סוק קהית און 411ם פשר ש סוד
ניט די בשדיימוננ פון די זיבען
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והעמידם במקומם הראשון כהרץעין.
מגלת קהלוצ ובא לפניהם שלמה המלך
מפורשי הזהר כותבים ,שזה שהתראה מן גן העדן להראותם שאין להם השגה
לחכמי ישראל בדמות חיגר היה שלמה אפילו בכח פמוק הראשון מן קהלרב
המלך לאחר ננ*תו .ואותן חכמי ישראל ומעת ההיא קבעו החכמים מגלת קהלת
הם התנאים אשר נסתפקו בגדלות וקדושת להמנות בין המגלות הקדהטורנ
(מז)
מגדל הפורח באויר שהיה לשלמה המלך

הנשר שפרח עמו שלמה היה כהטתכהט נותנוג שאם היה שלמה חכם ומבין איך
עמו רק לפרוח אלהרי חשך .אבל לפרוח לעשות כסא מלכות נפלא מאד ע"י
באויר למען דעתעניני העולם ,תבל וכל מכונות בכחות הנמתרים במבע של
אשר בו ,עבור זה היה לו לשלמה מגדל בריאת עולם .ובפרם שאם אנו רואים
גדול הפורח באויר ,שהיה מהלךעל הרוח .בזמננו שעושים הרבה מינים מנדלים
הגם שלא נודע ולא נזכר במדרשים איך הפורחים באויר במהירות נפלא ע"י
היה נעשה .ובאיזה כח היה מהלך על מכונות של כחות המבע ,ונקראים
הרוח ,אם ע"י כח טבעי על פי מכונות" .ערטפליין" .א"כ מדוע לא נאמר שמגדל
כמו שעשה כסא המלכות שלו ,או אם הפורה באויר שהיה לו לשלמה ,ג"כ היה
ע"י כח שלא על 8י טבע .אטנם הסברא נע"טה ע"י מכונות על 8י כחות הטבע

ערשטען"-
מ וואו ערהימזיי נעהשט בשנעגענמ.
רי מפורשים פון זוהר שרייבען ,שז רער משן ווץם הץם זיך בשוויזען צו ריצוויי נרויסע
אירישע חכמים אין געשמשלמ פון ח הינקעריגער ,רץס איז געווען שלמה המלך ש לשננע
יצוויי נרויסע לייט ,רץם זיינען נעווען צוויי פון רי תנאים וואס
?11טנ"ך 111ן ט1יט .א1ןד
האבען געצווייפעלמ אין רער מגלח קהלת .צו מען זאל זי רעכענען פשר הייליג ,צו נים.
יארורך איז שלמה המלך שרץ5געקומען פון גן ערן ,און ה"מזיי געוויזען שזזיי הץבען קיין
בשנריעף נים ,אפילו רעם ער2,מען פמוק פון קהלת גום צו פשרשמעהן ,און מון רשמץלסם ץן
היבען רי הנאיב בששטיממ צו רעכענען רי מגלה קהלת פשר הייליג.
()47

דער לופמבשי"ן

פון שלמה המלך.

יער"ילער,וו"ם שלמה המלך איז אויף איהם געפלויגען ,שזויווי ס'איז רעימץהנם אין
פריהערריגען שרטיקעל ,האמ שלמה בשנוצמ נץר צו פליהען צורי הרי חשך .ץבער צו פליהען
וועגען וועלמם זשכען ,נעווץהר צו ווערען וו"ס געפינמ זיך אויף רער וועלם ,אויף דיזען
צוועק ה"מ ער נעהשם ש נרויסען לופם-בשלאן .ץבוויהל עם ווערם נים נעברענגם אין קיין
ר יורך וועלכע קרשפם איז ער
מדרש ווי שזוי רער לופמ בשלץן איז נעווען געמשכמ",יע
נעפלויגען ,צו איז דאס געווען רורך נשמור קרשפמ .מעכניק מששינעריי ,צו איז רץם געווען
דורך יבער-נשמור קרשפמ .ץבער ס'איז מעהר זעלבםמפשר'טמענליך ,שז אויב שלמה המלך
איז געווען שזש נרויסער חכם ,און הץם בשוויזען צו משכען שזש וואונדערליכע קעניגליכע
שמוהל ,רורך נשמור-קרשפמ פון מעכניק מששינעריי .און נ"ך דערצו שז מיר ועהן אין
היינמינע ציימען .ווי עס ווערם נעמשכם פשרשירענע לופמ-בשלאנען ,וועלכע רופען זיך
"ער84ליינס" .הי'נט פשר וו4ס ז4ל מ~ן ניט בששמימען ,שז דער לופמ-בשל4ן פון שלמה
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שהם כח האלעקמרין ומטגנעמיזם .או כח
דחיקת האויר .אבל מדת נדלו של מגדל
הפורח באויר אשר לשלמהאין לגזם ,ז:לא
לקיים הגירסא שהיה גרלו שש"ם אמה
ארכד וששים אמה רהבו.
ברוב פעמים כאשר פרח עליו שלמה
לקח עמו ארבעה שרים שהיו מיוהדים
לפריחה .שר אהד מבני אדם ,אפף בז
ברכיה שמו .שרשני מן השדים ,רמירא"מ
שמו .שר שלישי מן ההיות היה אריה.
ושר רבי;י מן העופות היה נשר .וגם מן
חיל הצבא שלו לקח עמו .והיה אוכל
סעודת הבקר בדכת:ק ,שהוא במזרה
ליכנם בתוכו ,אבל לא
העולם ,וסעודת הערב במדי שהוא במ;רב המרקליז.
מצאו לא שו;יר
יא פרנח עם דלת שיהיה
של
בקו
העולם.

ויהי ה*ום שפרח שלמה כמה ימים יחד
במרהק רב מאד עם ארבעה השרים וחיל
הצבא ,וירא ממרחק אי גדול על ים
האוקיינום ,ויאמר לפרוח שמה לתור את
האי ולראות מה נמצא שם .כאשר באו
על האי ראו שהוא מדבר שממה .אבל
מצאו עליו מרקלין ישן נושן גדול ונבוה,
כלובנוימז כמף וזהב ,ויתפלאו מאד על
יופיד של אוועו המרקלין .ויאמר שלמה
שהיהכדאי פריהתוימים רבים לבוא הנה
ולראותבנין נפלא הזה .והיו הולכים
וממיילים מביבות המרקלין ,והתענגו מן
ריה פרהים היפים אשר צמתו ממביב

המלך איז אויך נעסטכט נעווירען

דורך נטטור קרחפם פון מעכניק מאשינעריי ,טזוי 11י

עלעקמריק מטגנעטיזם קראפם" ,דער דטם5ף קראפם" ,דער לומט פרעכסיננ קרטפט .יבער
די נרוים פון שלמה המלך'ם לופט-בטל"ן ווערט יץ בטצייכענס טז עךה"ט געהטלמען זעכצינ

איילען לטננ און זעכציג איילען בריימ.
ט געמטכם ט שפחציראויףזייןלופם-בטלין ,פלענט
טמםיינסטענםטהיילווען 'טלמה המלךהי
ער טיטנעמען מימ זיך פיער שרים ,וועלכעזיינען געווען בטיסמיסט סיט צו פליהען .איין 'טר
ן נ"מען איז געווען אסף בן ברכיה .צווייסער שר איז נעווען
איז געיו;ן פון מענשען ,זיי
פון שדים .זיין נ"מען איז געווען רמירא"מ .דרימער שר פון חיות איז נעווען ש לייב.
פיערמער שר פון עופות איז געווען אן "דלער .אויסערדי פיער שרים פלעגט ער מימנעמען
טביסעל זעלנער און קנעכט .ער איז טזוי גיך נעפלוינען שז ער פלעגט עסען די פעודה פון
דער פריה אין שמ"דט ',,דמע:ק" וועלכע געפינט זיך אין מזרח זיימ פון דער וועלט,.און די
"ווענט פלעגמ ערעסען אין "מדי" וועלכעם איז אויף מערבזייט פון דער וועלם.
סעודה פון
ל מליהען עטליכע טעג צוזטמען.
ה"מ זיך טמ"הל פארגלופט דעם מלך שלכיה ער ז"
איז ער טוועקגעפלוינען מימ זיין געזעלשטפמ זעהר וויימ ,ביז ער איז שוין געווען ניהענט
אוקיינום .ה"מ ער דערזעהן פוןוויים חז עם נעפינטזיך ט גרויפער אינזעל
צום נדעסטעןים
בטשמיסמ צו פליהען אויף דעם אינזעל .כדי צו זעהןוו"ם
אויף דעם ים אוקיינום .ה"מ ער
דירמ .טז ער איז "נגעקוסין אויף דעם אינזעל ה"ט ער
פטר ט מענשען עם נעפמידנעבןר,זיטך וויסמערניש "11ם קיין לעבעדיגער מענ' 2געמינט זיך ד"רט
נעזעהן טז ד"ם איז ט ד"רם געפונען זעהר טן טלמען פטלטץ .ער ה"ט אויפגעזעהן 11י ט
ניט" .בער זיי ה"בעןנטנץ גרוים און זעהר הויך ,די ווענמ געדעקט פון זילבער און גילד.
קייזערליכער פטלטץ,
פטרוואונדערם אויף דעם 'טעהנקיימ פון דעם פלט'ו .און
טלע ה"בען זיך זעהר שמארק
געלוינט צו מעבען טזט לטנגע לופמ-רייוע ,עו
זיי
שלמה ה"ט געז"נמ טז עם ה"ט זיך איהם
ה"בען שפטצירט טרום דעם פטלטץ,
ז"ל זעהן טזט שעהנעם וואונדערליכען פטלט'ו .זיי
נוטען געשסטק ,ווץסדי שעו,נע ב:,.ען ,1ץ ן
און ה"בען נעהטט גרוים פטרגעניגען פון דעם
געוושקסען טרום און טרום פון שלע וייטע'ן נג 1
טרוימנעזעצמ פון זיך ,וועלכע ה"בען
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נפלאוו~
ביכלות לפו~וח ולכנםבתיכו ,ויחר לשלמה העופורע נתן שלום למלך והשתחוה לפניו.
על זה ויפלו פניו ,על אשר לא תועיל לו אמר לו שלמה" :מה שמך "9היטיב
הכמתולהביו מוד הנמתר של זה הטרקלין .הנשר" :שמי אלענא"ד"" - .בן כמח שנים
ויגש אליו רמירא"ט שר השדים ויאמר :אתה?" " -בן ת"ש שנים"" - .הראית
"אדוני המלך! אל ו~דאגעל זה .אני אגזור או שמעת שיש פתח לארמון הזה?" -
על שדים שיעלו למעלה מן גג הרטקלין "זאת לא אדע ,אבל ישלי אח גדול ממני
דיחפשו ,אולי ימצאו שם דבר אשר ממנו מאתים שנה ,אולי הוא יודע זאת" .אמר
נדע איה פתח הטרקלין" .ויאמר אליו שלמה לשר העופות" :הוליך זה הנשר
שלמה שיעשה ככה .הלכן השדים עלו למקומו והביא לפני אחיו הגדול ממנו".
וחפשו ,ירדו ואמרו כי לא ראו שם דבר .הלך השרוהביא את הנשרהשני .כאשר
ואך זאתמצאו ,נשרגדולרובץעלאפרוהיו .ראה הנשר את המלך שלמה השתחוה
ויקרא שלמה אל שר העופות ואמר לו :לפניו ,וידבר בלשון שיחת העופות ונתן
"לך והביא אותו הנשר לפני".
שלום למלך שלמה .אמר לו שלמה" :מה
הלך השר והביא את הנשרלפני שלמה .שמך?" השיב הנשר" :שמי אלעו"ף".
ויפתח הנשר אוע פיו וידבר בלשון שיחת " -כמהימישני חייך?"  -תת"ק שנים"

י ה4בען ג4ר ניט אוימגעפונען .ש5מה ה4ט נעהשט
און שריינגעהן אין פשלשץ4 ,בער וי
שטשרק
דערפון גרויס קרענקוננ ,עס ה4ט איהם
פשרדר4מען ,שו ער ו 54מימויין חכמה נימ
קענען אויסגעפינען דעם בשהש5טענעם שרייננשנג פון פש5שץ.
דשן ה"ט ויך פירגעשטע5ם פשר מ5ך ש5מה רמירא"ט דער שר פון די שדים און ה4מ
שווי געז;4ט" :הער קענינ! 45ו דער קעניג ניט שווי שטשרק ו4רנען אויף דעם .איך ווע5
י ו54ען ויך שרורפכשפען אויף דעם דשך פון פש5שץ און
געבען ש בשפעה 5צו די שדים.וי
ז54ען ווכען ,פי5ייכט ווע5ען ויי עפעם אויסנעפונען ש ושר ,דורך ווע5כען מען וועמ קענען
געוו4ר ווערען11 ,י שווי סען קען שריינקומען אין פש5שץ" .ש5מה ה4מ איהם ער5ויבט שווי
צו טהון .די שדים ויינען שדויף אויפ'ן דשך ,ה4בען ויך שביסע 5ד4רמ נעושממ ,און ויי
י ה4בען ד4רט קיין ושך ניט געועהן .נ4ר וו4ס
ויינען שרץ8געקומען מיט שן ענטפער ,שווי
זיי ה4בען געטד4פען אונטערן דשך ש נרויסען 4ד5ער ,וואם ויצט אויףויינע יונגע 4ד5ער5עך.
ש5כוה ה4ט געגעבען ש בשפעהל צום שר פון די עיפות און ה4ט איהם נעו4גט :געה און
בדענג מיר שהער דיזען יד5ער".
דער שר איו נעגשנגען און ה4ט געברענגט דעם 4ד5ער פשר ש5מה .דעד 4ד5ער ה4פ
4נגעפשנגען ריידען אויף די סויגע 5שפדשך ,ווע5כעס איו געווען גומ בשקשנמ צו ש5מה
המ5ך .ער ה4ט גענעבען ש5ום צו ש5כ!ה המ5ך און ה4ט ויך פשר איהם געבוקמ .ש5כוה
ה4ט איהם געפרעגט411" :ם איו דיין נ4מען?" דער 4ד5ער ה4מ געענטפערט" :מיין
נ4מען איו א5ענא"ד"11 - .י ש5מ ביומו?" " -איך בין ש5מ ויבען הונדערמ י4הר"- .
"צו ה4סמו געועהן 4דער געהערמ שו דער פש5שץ ה4ט ש מהיר?" " -ד4ס וויים איך נימ,
4בער איך ה4ב ש ברודער וו4ם איו ע5טערפון סיו מיטצוויי הונדערמ י4הר,פילייכמ ווייממ
ער ד4ם" .ה4מ ש5מה געוץ'נמ צום שר פון 'די עופות" :נעה פיהר צוריק דיזען ידלער
אויףויין 4רמ און בדעננ מירויין ע5טעדען בדודער".
ר
ע
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ד
י
.
ה
ו
נ
5
ש
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ע
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י
ו
ו
צ
פשר
דער שר איו גענשנגען און ה4ט נעברשכמ דעם
ש~וי ווי
דער 4רלער ה4מ דערזעהן שלמה המ5ך ,ה4מ ער ויך פשר איהם נעבוקט ,און ה4ט אויך
4נגעהויבען דיידען אויףרי פוינע 5שפדשך ,און ה4מ נענעבען ש5ום צו שלמה המלך .ה4ם

שלמהאיהםנעפרענט" :וו4םאיודייןנימען?" און רער 4רלער ה4טנעענטפערט" :מיין
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 "הידעת או שמעת שיש פתח לזההארמון" - "9זאת אין אני יודע .אבל
יש לי אח גדול ממני ת' שנה .אולי הוא
יודע זאתע .ויאמר שלמה אל שר העופות
שיוליך זה הנשר למקומו ,ויביא לפניו
אחיו הגדול ממנו.
א
הלך השר והבי
את
הנשר
השלישי
שהיה זקן מאד.
השתחוה
ר
ש
נ
הזקן ונתן
שלטה.
שלום למלך
אמר
ו
ל
שלמה" :מה
ב
י
שמך?" הש
ר
ש
נ
:
ן
ק
ז
ה
"שמי אלתעמ"ר".
אתה?"
 "בן כמה שנים "בן אלףוש' שנה",,-.הידעת או שמעת שיש פתח
לארמון הזה?" אסר לו" :אדונ המלך!
יישיש לו זהב כתובעליו כזה:
אני לאראיועי .אבל אמי ספרהל

ומרוב השנים שעברו
עליו כסהו העפר .ואם ונרצה תנזור על
הרוח שינשב בגבורה ויסיר העפר ,אז
יתנלה הפרמק" .ויצו שלמה לשר העופווע
שיוליך את הנשר הזקו למקומג
וישמע שלמה לונצת הנשר הזקו ,ריגזר
על הרוח שינשג שם בנבורה ויסיר את
העפר מסביבות הטרקלין .מיד נשב רוח
גדול והסיר את העפר מסביבות המרקלין
ונתנלה הפתח ,שהיה שערנדול של ברזל,
ונשאר כמו שרוף ובלוי מרוב הזמנים.
ועל צדהימין של השערהיהקבוע מס של

נאמען איז אלעו"ף" - .ווי שלמ ביזטו?" " -איך בין שלס ניין הונרערס י"הר".
איז דיר בשקחנט "דעד דו האסט נעהערט שז רער 5שלשץ ה"ס ש טהיר?" ר"ם וויים איך
נימ" ,בער איך ה"ב  8ברורער 411ם איז עלטער פון טיר מיט פיער הונרערטי"הר .פילייכס
ווייסט ער ד"ם" .ה"ס שלמה נעזיגס צום שר פון די עופות" :נעה פיהר צוריק ריזען
ידלער אויףזיין ארמ און ברעננ מירזיין עלסערען ברודער".
דער שר איז ווירער נענשננען און ה"ס געברשכט רעם דריסען "דלער .ם'איז קענמינ
נעווען שז עד איז שוין זעהר שלס .דער "דלער ה"ט זיך אויך נעבוקט און ה"ט נענעבען
שלום צו שלכוה המלך .האס שלמה איהם נעפרענס" :ווטם איז דיין נ"מעןן" און דער
חלמער "דלעד ה"ט נעענטפערט" :מיין נ"פען איז אלהעס"ר"11" - .י שלס ביזסו?" -
"איךבין שוין שלמ מויזענד מיטדריי הונדערט י"הר"" - .פילייכמ ווייסטו אדער דו ה"סט

" -צו

נעהערס ,חז דער פשלאץ ה"ט ערנעץ ש טהיר?" " -הערר קעניג! איך זעלבסס ה"ב שוין
דץ קיין סהיר ניס נעזעהן ,אבערמיין מוטער ה"ט מיר שכיאהל דערצעהלט ,שז אויף מערב
זייס פון 85לשץ איז א טהיר "דער ש טויער,נ"ר דורך ש צייט פון זעהר פיעל י"הרען
"ו"רען מיס ערד .רחרום אויב רעד קענינוויל.ז"
ל דער קעניג נעבען
דו
אי? דארס פשרשימ גע
ח בשפעהל אויפ'ן ווינד ,ער ז"ל בל"זען מיט ש שסורם ,וועס די ערד שוועשנעבל"זען
"ר שנט5לעקט ווערען" .ה"ס שלטה בשפוילען צום שד
רי
ווערען פון ד"רס .רחן וועס די טה
פון די עופות ,ערז"ל דעם אלסיטשקען "דלער צוריקיפפיהרען אויףזיין "רט.
שלכוה ה"מ נעפ"לנמ די עצה פון שלסען "דלער .ער ה"ס נעגעבען ש בשפעהל צום
ווינד ,עד זאל דא בל"זען מיט ש שטורם און שוועקבל"זעןדי ערד.וו"ם איז זעלבסס פשרוטימ
נעוואדען חדום דעם 5שלשץ .און בשלד איז געוו"רען ש שמורם-ווינד און ער ה"ס שוועקנע-
בליזעןדי פשר,טיטע ערד שרום דעם 5שלשץ .דשן איז שנמפלעקט נעוו"רען דער שריינגשנג
אין 5שלשץ .דאס איז נעווען ש נרויסער אייזערנער מויער .וועלכעד איז שוין נעווען שזוי
פשדברענמ דורך דעם זששווער פון שזוי פיעלישננע צייטען .דער סויעראיז בששמטנען
ווי
העלפמען .אויףדי רעכטע העלטס פון טויעד איז נעווען צונע5שסמ ש ג"לדענע
ן
פו צוויי
בלעך כוימ פילנענדען אויפשריפט:
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"ידעובני אדם שאנחט ישבנו בארמון כמה וכמה חדרים יפים רצופים בלבנים
הזה במובות ובתענרגים נדולים שנים של כמף ושל זהב ,וימצא בהם אבנים
הרבה .וכשבא עלינו הרעב מחננו מובות הרבה ,אודם פמדה וברקרע וכמה
המרנליות רטהרצ חמים ,ולא הועיל לנו .מיני מרנליורב וכמף וזהב לרוב עד אין
הנחנו הארמון לנשרים .ואנחנו שכבנו על מם9ר".
הארץ ומתנו".
ויצו שלמה לחפרר שם ,וימצאו הכל כמו
ן
כ
ם
נ
ה
י
ה
השער
של
השמאל
על צד
כזה" :ידעו שהיה כתוב על המם .כאשר בא שלמה
ב
ע
ר
כ
ו
י
ל
ע
ב
ה
ז
של
קבוע מם
שירצה לארמון לפני שער השלישי של זהב מצא כועב
ם
ו
נ
כ
י
שלא
אדם
י
מ
בני
עליו כזה :מלך זה הארמון ישב כאן על
א
י
ב
נ
ו
א
ך
ל
מ
.
ק
ז
נ
י
ך
א
ו
ל
א
ו
,
ה
הז
י
א
ש
ר
ליכנס בו יחפור לצד כמא מלכורע בפובות ובתענונים גדולים,
ה
צ
ר
י
ם
א
ו
.
ם
נ
כ
לי
וימצא ארנז כמף עם מפרטקורצ .בכבוד ובנבורה .וכל האומות נם אריות
השער
ן
י
ימ
ודובים פחדר ממלכוון והודו .ובא זמנו
א
צ
מ
י
ו
שער
ם
נ
כ
י
ו
ל
ז
ר
ב
ה
שער
ח
צ
ר
פ
י
יפרטק ויכנם וימצא שער שני לכנורצ בלא ערצר ,נפל הכרטר מעל ראשו
.
ף
מ
כ
של
שליש
י וימת".
של זהב .יפוזחויכנם ברעך הארמוןויראה
"זילען מענשען ווימען שז מיר זיינען
געזעמען אין רעם פרעכמיגען פש5שץ פיעל
ייהרען מים ש5עם גומען און מים גרוימע פשרנענינענם .צום סוף איז געקוכחנן אויף אונו
ש הוננער ,מיר ה"בען צומי5ען פער 5אויף מעה 5שנשכ)שם ווייץ,יבערריםהיט אונזניר
נים נעהי5פען .היבען מיר איבערנע5יזם ריזען פש5שיו פשר רי יר5ערם .און מיר זיינען
נעפשיען צו רער ערר און אוימגעשמירבען".
אויף רי 5ינקע זיים פון מויער איז אויך געווען צונעפשסם ש ג54יענע ב5עך מיטמיל-

ד"

נענדען אויפשריפמ" :זילען מענשען וויכען" ,עם ז4ל נימ שריינגעהן אין דיזען פשלשץ
שבי ווער ,וויי, 5כועןקין גע'ניזק'ם ווערען .ני
ר ש נביא ירער ש קענינ איז ערלויבט
ן
ע
ו
כ
5
י
ז
,
ן
ע
מ
ו
ק
רץ שריין צו קומען .און אויב מען ווי 5רץ שר~נ
ן
ע
ב
"
ר
ג
ן
י
א
רי רעבמע
.
ן
ע
5
מ
י
5
ש
קעסמעל
זיים פון מויער .וועט מען געפונען ש זי5בערען
פריהער
מיט
כועז
י
4
ז
עפענען רעם אייזערנעם מויער ,און געהן וויימער ,וועם מען געפונען ש צוויימען זי5בערנעם
טויער .ז 54מען עפענען און נעהן וויימער ,וועם מען געפונען ש ררימען גי5דענעם טויער.
זי
 5מען עפענען און שריינגעהן אינווענינ אין רי חררים פון פש5שץ .רירם איז צו זעהן שז
וי חררים זיינען אויסגעפ5שסמערם מים זי5בערנע און גי5רענע ציגעל .אויך וועם מען
אין זיי נעפונען פיע 5פשרשידענע טייערע רימענמען און ברי5ישנמען .און אויך רי מייערע
שטיינער וויס רופען זיך :אורם .פמדה ,ברקת .אויסער רעם געפינט זיך זעהר פיעל
ר"
פשרשירענע 9ערע ,5און נ"לר און זילבער"הן ש צ"הל".
בשלרהיט שלמה נעגעבען ש בשמעהל מעןזי
5דירם גריבען ,און עם איז טשקי נעפונען
ף
נעווירען שזוי ווי ס'איז נעווען בשצייכענט אוי רער נילרענער בלעך ,שז שלמה הים
בשקומעןריס קעסטעל מיט רי שליסלען,היט ער ינגעהויבען אויפש5יסען רי ש5ע טוירען.
און ער איז געגשנגען ש5ץ ווייטער,ביז עראיז "נגעקומען פשר דעם רריטען נא5רענעם טויער.
ר4רט אויף דעם נ"לדענעם מויער איז נעשמשנען פ"5נענרער אויפשריפט:
רער קעניג פון ריזען פשלשץ איז נעזעסען אויף זייז קעניגליכע שטוהל מיט פיעל
נוטעם ,און מים גרויסע פשרגענינענס,רמ"
יט פיעל כבור ,און מיט נרויס שטשרקיים .פיעל
נשציינען און זיגשר לייבען און בערען היבען נעצימערט פוןזיין קעניגרייך אוןזיין עטסע-

רי

לענץ .איז 4נעך נעקומעןדיצייט ,עך זאל שטשךנעןאיידעך עךאיז שלטנעוו"רען,איז
ן ק4פ און איז געשט"רבעןא.
58וצ5יננרי קרוין שר"פגעפש5ען פוןזיי
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ויפרטק שלמה נם שער השלישי של זהב .היה כתוב כזה" :בן אדם ,אל תרבה נקמ!
נכנס ומצא כמה וכמה חדרים .ובהם כמה כי על דאמפת אט?וך .וסוף ממיפיך

מיני אבנים מובות ומרגליות ,כמף וזהב
לרוב עד אין מספר .נם מצא שם היכל
אחדנדול שהכתלים שלוהיו מהופים זהב
מהור ,ועל כל ארבעה הכתלים היה חקוק
כוניבת אחר .על כותל אחד היה כתוב
כזה" :בן אדם ,אל תמהר בשרירות לבך,
לאפ ,לאט לך! כי העולם מזה לזה תנתן".
על כותל השני היה כתוב כזה" :בן אדם,
לא ישקר בך הזמן! אתה תבלה ותלך מן
העולם ותשכב תחת הארץ" .על כותל
השלישי היה כתוב כזה" :בן אדם ,הנן
לך צדה לדדך! כי לא תשאר על האדמה
ולא ועדע יום מותך" .על כותל הרביעי

להמיף".
מן זה ההיכל הגדול היה פתה לחצר
גדול ,אשר בו גן נחמד עם עצים יפים.
ונם הרבה מיני פרחים צמחו שם ,אשר
נהגו מהם ריח מוב וחזק .באמצע החצר
בין העצים עטד בית נדול סגור וממוגר.
ויחפש שלמהבין המפתחות וימצא מפתח
זהב אשר לדלוע הבית הזה .כאשר נכנס
שלמה באוושי הבית ראה שהוא יפה עד
מאד ,וכתלים שלו מהופים זהבעםציורים
 .ובאמצע הבית ראה.
יפים מרהוביעיז
והנה תבנית אדם נורא מאד יושב על
כסא שז -כאשר נגש אליר של13ה נרעש

שלמה ה"ס נעעפענט רעם ררימען ג"לרענעם טו'ער ,און איז שרייננעגשנגען אין רי
חררים פון פשלשיו .ר4רט איז געווען זעהר פיעל שעהנע חררים ,אין וועלכע עם ה"ס זיך
נעפונען פיעל ברילישנסען רימשנטען,שלערליי פערל ,ג4לר און זילבער זעהרפיעל"הן שצ"הל.
צווישען ר פיעל חררים איז געווען איין זשלג"ר  8גרויכער"11 ,םרי ווענסזיינען בש-
ייס ריין ג"לר .און אויף 'ערער וושנם איז געווען אויסנעקריצט שנ'שנדער
רעקס געווען מ
אויפשריפס .נעמליך :אויף איין וושנם איז געווען שזש אויפשריפט" :רו מענש! ז"לסס
זיךניטאיילען צו סהון וו4םריין השרץ נלופט .לשנגזשם ,לשננזשםזילסטודי זשך איבער-
רעכענען! ווייל ריזע וועלס ווערס פון איינעם צום צוויימען איבערגעגעבען" .אויף שצוויי-
מע וושנם איז נעווען ריזער אויפשריפס" :דו מעניט! ז"לסס זיך היטען שזרי צייטז"ל
ן צו יערער ציים ,שז רו וועסס קרשנק
ניט פעלשען אין ריר! גערענק ריין סוף "11םק"ןזיי
צוועקנעהן פון רער וועלס ,און פון שלע ריינע שעהנע "11הנונגען וועמטו
ווערען און מוזען
אויף רריסע וושנם איז געשמשנען פ"לגענרער אויפשרימט" :רו
ש
ליגעו אין רער ערד"!
4ננרייטען "צרה לררך" ראם הייסס מעשים טובים מיט צונעסען
נערענק
ר
י
ר
ז4לסס
ן ר"ך ניס בלייבען אימער אויף רער ערר,
מחעעזנשכ!מוו נוןהס אויף יענער וועלט .רער מעמטקי

של,.,,,1(,

21ן~:פ15ן:זו";צו(יץ"י:ן:::.:י(:כ::,ענ
ג:ג:מךענרערער

און רער סוף איז ,שז רער שנדערער 411ם ה4ט
איהס צו רערטרונקען.
וועמ קומען ש רריטער ווירער איהם דערטרונקעזה.
איהם רערסרונקען
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התבנית והוציא אש ועשן מנחירי אפיו,
ויצעק בקול נדול" :בואו מהרבני השמו!
כי שלמה בא לאבד אתכם" .ונעשה רעש
ורעם מכל צדדי הבירב
ויצעק שלמה ויאמר :האתם תפחיה
אותי,ואין אתםיודעיםשאני שלמה המלך.
שהמליכני בורא העולם על כל בריורציו
אשר בזה העולם ,דנם על השדים והרוחות
המליכני ,ואתם מורדים בי ,לכן איימר
אתכם בכלמיניימורין!"וטיד קראעליהם
שם המפורש ושתקו כלם וברחובני השפן
כהטם .ויקרב שלמה אל אותו תבנית
האדם ,וירא שכלו נעץצה מן זהב וכמף

ונחשוע ובפיו טם זהב קטון שחקוקעליו
אותיות שנתנו בו הכח לצעוק ולדבר.
ויעקור שלמה מפיו אווצ הטם .נם ראה
שעל נרונו תלוי בשלשת זהב לוח נדול
של זהב משובץ עם הרבה אבנים טובות
ועליד כרעב כזה:
שדא"ד בן עא"ד מלכתי ש אלף
אניטדינוה_
ורכבתיעל אלףאלפי מומים,
אלפי
י אלףאלפי מלך ,והרנתי אלף
והיו תחתיד
אלפי נבור .ובשעה שבא אלי מלאך
המות לא יכלתי לעמוד ננדו .לכן אתה
בן אדם .אל רעעינע הרבה בתענוני זה
העולם,כי מוף כל אדם למות ,ולא ישאר

אויףזיי נעווען זעהר שעהנע בילדער411 ,ם איו שווער נעווען שוועק צו נעמעןדי
ס אויג פון
זיי .יבער אין פימען זשלהימ ער דערזעהן ש בילר ,פונקמ שזוי ווי ש לעגעדינער מענש
זיצמ אויף ש נרוימשרמינער שמוהל 'פון העלפשנמביין .דער מענשהי
מ געהשמ ש כצרא'דינ
נעשמשלמ .שז שלמה איז צונעגשנגען צו דעם מענש ,הי
מ דער מענש פלוצליננ געמשכמ
ש נרוימען שמורם ,פייער מימ רויך הימ ינגעהויבען שרוימצוזעצען פון זיינע ניזלעכער,
און ערהי
מ ינגעהויבען שרייען" :קוממ שהער ניך קינדער פון שמן! ווייל שלמה איז ד4
שריינגעקומען אייך שלעכמעם צו מהון"! און בשלד איז נעהערמ נעו41רען אין שלע פיער
זיימען פון זשל ש נרוימער שמורם.
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יבער שלמה הימ זיך פון די 'נעשרייען מימ
שלמה
היט זיי יננעשרינען ,מימ פילגענדע ווערמער" :שוין זי
ל שמיל ווערען! 411ם דענקמ
איהר ,אויף מיר ש שרעק צו וושרפען! און איהר כהשכמ אייך נימ ווימענדינ שז איך בין
שלמה המלך411 ,ם דער בש21עפער פון דיזע וועלמ ה4מ מיך נעמשכט קעניגען איבער שלע
בששעפענישען פון דיזע וועלמ ,אוןזינשר איבער שרים און נייממערהי
מ ער אויך מיך גע-
משכט קעניגען .און איהר ווידערשפעניגמ קעגען מיר .פשר דעם וועל איך אייך בששמריפען
מים שלערליי יסורין!"
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שמענם היילינען
שנט-
מ ער אוימגעפונען שז
ליפען .שלמה איז צונעגשנגדעין אונמערזוכען דעם מענשען-בילר ,הי
ם כילד איו נעמשכמ פון 'נ4לר ,זילבער און קופער .אין זיין מויל איז געווען אויף דער
די
ן בלעכעל ,אויף וועלכען מ'איז נעווען אוימגעקריצמ שזעלכע אותיות0411 ,
צונג ש נילדע
 5קענען ריידעז און שרייען .הימ שלנוה שרוימנערימען
היבען איהם גענעבען ש קרשפט ערזי
פון דירמדים נ4לדענע מעצעלע ,איז ער שוין שמום גע411רען .אויךהי
מ שלמה רערועהן
שז אויפ'ן השלדז פון דיזען מענשען-בילד העננמ אויף ש גילדענע קיימ ש נילדענער מאפעל,
כשזעצט מימ מייערע עדעלשמיינער ,און אויף איהם שמעהט שזוי אוימגעקריצמ:
ב נעקענינם איבער טויזענרער מדינות .איך היב נערימען
"איך שדא"ד בן עאאדהי
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אויף טויזענדער פערד .אונטער
אויס-
געהרנ'עט ה4באיך טויזענד טויזענדער נבורים .און ווען דער והלאך המות איז נעקומען צו
ב איך איהם נימ 'נעקענמ ביישמעהן .דשרום דשרף דער טענש ווימען ,ער ז 54נימ
טירהי
ך רער סוף
שזוי פיעל שרביימען ווענען די תענונים פון דיוער וועלם .ווייל מיי ווי איזדי
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ביד האדם כל דבר מלבד שם מוב".
'טכדאי היה הדרך לכאן,כ .כלזה לקח מוב
כתובת
כאשד קרא שלמה המלך
ה
ז
.
"
י
ר
ו
ב
ע
ויצא שלמהסןהמרקלין בהכנעה
ספק
.
ה
נ
א
ד
ב
ו
עלהעל טנדלו ופרח להיכלו.
הלוח הוריד דמעות ואמר" :בלתי
(מח)
הידדעים המתים מה שנעשה ביו ההיים.
בזהר הקדוש נדבר מענין זה בכמה הקבר בחצר מות .ויש הרבה זמנים
מקומות .ושימתו כממקנת הנמרא ,שהנפש תתעלה ותתקשר ב'טאר חלקי
שהמתים יודעים מה שנעשה בין החיים .חיים הגדולים שלה שנקראים רוח ונשמה.
ותמצית דבריו שאף איש גדול במדרגה ,וחלק הזה שנקרא נפש אליה תבאנה כל
שנשמתו תעוף ותעלה לשמי מרומים בגן הידיעות ממה שנעשה בין החיים .וכדי
עדן העליון ,מכל מקום מניח הלק קמון לעורר רהמים על החיים ,תודיע הנפש
מן כח החיים שלו ,שנקרא בשם נפש להרוח שלה אשר בנןעדן התהתון .והרוח
בעולם הזה בהאויד למעלה ~עומת מקום תודיע אל הנשטה שלה אשר בגן עדן
פון מענש צו שמשרבען ,און עם בלייבטביי איהם ג4ר ניט פוןזיין ה4רעוושניע ,אויכער ש
שם מוב".
שז שלמה המלך ה4ט איבערגעיעזמ ריזען אויפשריפמ ,ה4ט ער געליזט מרעהרען פון
זיינע אויגען .ז4גענריג" :שצינר זעה איך 4הן צווייפעל ,שז עם איז כדפי נעווען שזש לשננע
לופמ רייזע שהער צו קומען ,און ד4ם שלעם צו בשטרשכטען און שטורירען ,ווייל ד4ם שלעם
איז ש נומע לעהרע פשר מיר זעלבמט" .שלמה איז שרויסגעגשננען פון דיזען פשלשץ אונטער-
טעניג 4הן שמ4לץ ש פפרז4רגטער .ער ה4ט זיך שרויפגעזעצט אויף זיין לופט-בשל4ן און
איז שהיים נעפלוינען צו זיין פשלשץ.
()48
צו וויימעןרי טויטע וואם טרוטזיךביירי לעבעדיגע?
אין הייליגען זהר ווערמ וועגען רעם ענין נערערמ אויף פיעל ערמער .דער אויסקונפמ
אין תלמור בבלי ,שזדי מתים וויימען פון שלעם 411ם ווערמ
פון זהר איז די זעלבע שזוי
11עיר אינהשלמ פון זהר איז ,שז אפילו ש נרויסער סשן ,ש תלמיר
י רי לעבעריגע .ד
נעט
ךזיין מוידמאין הימעל
חבםהוןשבציריק ,וו4ס ער פשרמ4גמ ש גרויסע נשמה ,וועלכע פליהטני
שריין צום אויבערשמען נן ערן ,ר4ך בלייבט פון איהם אויף ריזער וועלט ש קליינע מהייל
פוןזיין לעבענס קרשפמ,ריזעקליינעמהייל רופמזיך "נפש" .און דער "נפש"בלייבמאיבער
וועלמ ,שוועבענדיג אין דער לופט פון בית הקברות שנטקענען איבער זיין קבר.
אויף ריזער
ם קוסמ פ4ר צווישען די לעבעדיגע.
און דער "נפש" בשקוממ שלע נשכריכטען פון שלעםווי
און ס'איז אויך ר 4פיעל ציימען ו41ם רער "נפש" ווערמ רערהויבען און ווערט צוריק 4ננע-
מהיילען פון זיין לעבענם קרשפמ ,וועלכע רופען זיך רוח
"ניפמ אין שנרערע גרעסערע
י רערוועקמ
חון נשמה .ריאון ווען רי לעבעריגע רשרפען ש הילף פון הימעל ,עם ז4ל אויףזי
הימעל ,דשן גיט איבער דער נפשרי נשכריכמצו איהר רוח ,וועלכערנעפינט
ווערען רחמים פון
ערן .דער רוח ווירער ניט אייבערדי נשכריכט צוזיי
 ,נשמה ,וועלכע
זיךאין הינטערשטעןנן
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העליון ,ומתפללים על החיים ומעוררים מעשיות בזהר הקדוש .ולדוגמא אביא
רחמים עליהם .ומובא על זה נם כן כמה כאן איזה מהם.
(מם)
מעשהמןליואי בר לחמא שלא יכל ליכנם למקומו למעלה לאחר
מיתתו ,בשבילשידע מן הצער שנכרי מכה
את בנו בכל יום.
מעשה שהיה דר במקום אחד בכפר יהודה בר שלום .ונצרכוללון באווען כפר
איש יהרדי ,ושמוליואי בר לחמא9 .עם שהיה דר בו אותד היהודי ליואי .ולא
אהת נעשה שם פרעות ושוד מו ערביים הפצוללוןבביוע והלכוללון בשדה .וימצאו
על יהודים .ואת בית אותו היהודיליואי שם אצל שדה גבעה קמנה נמוכה ,וישכבו
שדדו כל אשר מצאו בו ,אתהיהודיליואי שם אצל הגבעה על עשב הארץ ,ואת
הרגו ויקברו אותו בשדה ,ואת אשתו ראשיהם הניחו על הגבעה .והנה שם
ובנו הקטן בן חמש שנים בזזו להם .ויקח תחת אותה הגבעה היה נקבר מכבר אורע
ערבי אחד את בנו הקטן לביתו וינדלהו היהודיליואי .ויהי כאשר שכבו שם מעט,
שמעו רעש באדמה תחת הגבעה ,וגם קול
להיווע עבדו.
9עם אחת הלכו בדרך רבי אבא ורבי דברים שמעו בזה הלשון:

וויסענששפס ,ווים רער זהר היט ענט5לעקט .און אויך ווערט ריזע פרשגע נעברשכט אין
זהר פיעל 5שסירוננען .און ש טהייל מעשיות ווענען ריזען ענין וועמ ווייטער בששריבען
ווערען.

רי

()49

ךזיין טוירט ניט געק"נט שריינקומען
 8משן ליואי בר לחמא ה"טני
אויףזיין מקום מנוחה,ווייל ערה"ט געהשט גרוים צער פון רעם,
וו"ם שנויה"טזיין קינד שלעט"נגעשליגען.
ט געוויהנט אין ש ר"רף רער בשוואוסטער איר,
 8מעשה ה"ט 5שמירט,ווים שמיהלהי
ווים זיין נימען איז געווען ליואי בר לחמא .איז שמיהל פירנעקומען אין יענעם ר"רף
ש פ"גר"ם פון שרשבער אויף רי אירישע איינוואהנער .רים הויז פון רעם איר ליואי איז
אויסנערויבט נעווירען ,דער איד ליואי איז דער'הרג'ט געווירען און איז בשערריגט געווירען
אין ש פעלד נעבען רירף .זיין פרוי מיט איין אינגעל פון פינף י"הר זיינען געפשנגען גע-
ווירען .איינער פון רי שרשבער ה"ט דעם קליינעם אינגעל גענומען צו זיך אוןהיט איהם
ל בלייבען זיין קנעכט.
אויפגעהידעוועט אום ערזי
.
ם
נ
ע
ג
ע
ו
ו
ר
ע
ט
נ
י
א
ן
ו
א
ן
ע
ג
נ
ש
נ
ע
ג
ם
ו
ל
ש
ר
זיינען שמיהל רבי אבא מיט רבי יהורה ב
זיי
היבען גערשרפט נעכטיגען אין זעלבען רירף11 ,י עסהיט רארט שמאהל געוויהנט רער איר
י היבען ניט געוואלט איבער נעכמיגען אין ש הויז פון יענעם רארף ,נאר
ליואי בן לחמא,זי
זיי זיינען בעסער געגשנגען זיך לעגען של"פען אויפ'ןגריז אין ש פעלד .זיי ה"בען אויס-
געפונען אין ש פעלד ש קליין נירעריג בערגעלע ,האבען זיי זיך געלעגט שליפען אויפ'ן גר"ז
י ק?5
ביים בערגעל ,און דאם בערנעל האבעןזיי געמשכט פשר צוקאפענס אויף וועלכען ר

י היבען "נגעמר"מען 15נקמ אויף דעם בערגעל אונטער
שנידערצולעגען צום שליפען .זי
י 11י זיי זיינעז שוין עטליכע מינוט
ן
ו
א
.
ז
ע
מ
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ר
ג
ח
ב
וועלכען רער איר ליואי איז 'געווען
"יי
דערהערט עפעס ש נערויש אין רער ערד אונטער'ן בערגעל ,און
חזוי נעלעגען ,היבען זיי
עם האט זיך געהערט ש מענשליכע שטימע מיט פילגענרע ווערטער:
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"הן זה שתים עשרה שנה שאני קבור ל;לווע וליכנם למקומי .אבל לא אמרו
כאן ,ולא נו~עוררתי כמו עכשיו,יען כי לי
אםה במןהיהיאםדויןב,ואאובנשיבמלוכראען ,על ידי
ר
ב
י
דמיתי אשר את פניבני אני רואה שכא ש
יבוא לכאן,
לכאן .אבל לדאבוני לאכן הדבר" .וישאל כי יקבר גם הוא בשדה הזה .ובין כך
אותו רבי יהודה בן שלום" :מי אתה ,ובין כך יבא הקון לצערי".
ומה שמך?" ויאמר אליו" :יהודי אנכי ,וישאל אותדרבי יהודה בר שלום:
ושמיליואי בן לחמא שנקברתי כאן כבר" ,האם אתםיודעים בצער של החיימ?"
ואני יושב נזוף .ואין ביכולתי ל;לווע ואיש ההוא השיב לו" :בשבועה אני
וליכנס לעולם הנשמות ,בשביל הצער של אומר לך ,כי לולי ועפלווע המתים שאנו
בני שננבו ערבי אחד כאשר היה קטן בן מתפלליםעלהחיים ,לאהייתםמתקיימים
המש שנים ,דעשאו לעבדו ומכה אותו בכל אפילו חצי היום" .ברעך כך שמעו קול
יום ,ובשביל הצער שלו אני נדרק מל.בבם צעקה מן הקבר ,שצעק המת ליואי אל
למעלה במקומי .ולא נתעוררתי עד עתה ,רבי אבא ורבי יהודי בר שלום" :מהר
כיון שאומריםלי בכל יום שבקרוב יבוא עמדו ותברהו מכאן! כי שומע אני קול
בני למקום הזה ,ותתבטל נויפהי ואיכל צעקת בני ,שהאדת מכה אותו ,ויכול

"ס'איז שוין צוועלףייהר שוועק זינט איך בין דץ בשערדיגט געו41רען ,און איבערדי
גשנצע צייט בין איך שזוי ניט ענטוישט געוו4רען 11י יעצט ,ווייל איךהי
ב געדענקט שז ד4
איז שהער געקומען כיין זוהן .ליידער יבער איז ד4ם ניט מיין זוהן" .ה4ט זיך 4נגערופען
רבי יהודה בר שלום און ה4ם ש פרענ געמהון11" :ער בוזטו ,און וו4ם איז דיין נימען"9
ן איז ליואי בן לחמא411 ,ם
איז נעהערט נעוו4רען שוש ענטפער" :איךבין ש איד,כייןניטע
ץ
ל
ש
ן
ש
ך
4
נ
ן
י
ב
איךבין ד 4בשערדינט געוו4רען מים צוועלף י4הר צוריק .און איך
4פגעזונ-
דעמער ,און איך קען ניט שרויפגעהן און שריינקומען אין דער וועלט 11י די נשמות ה4בען
זייער מנוחה ,איבער דעם צער פון מיין זוהן ,וו4ם שן שרשבער ה4ט איהם שוועקגערויבמ ווען
ער איז שלט געווען פינף יץהר ,און דער שרשבער ה4ט איהם געמשכט פשר זיין קנעכט און
שליגט איהם שלע מ4נ און דורך זיין צער און יסורין ה4ב איך קיין קרשפט ניט ארויפ-
צופליהען און צו קומען אויף מיין מקום מנהקה .און ביז יעצט בין איך ניט שזוי ענטוישט
אין דיזער מינוט ,ווייל סען ה4ט מיר שלע ט4ג נעז4גט ,שז אין קורצען וועט
נעוו4רען11 ,
קענען
ציוקומען אויף דיזען פלשץ ,און מיין טרויער וועט זיך ענדינען ,איך
מיי זוהן
ןיפקומען צו מיין מקום כונוחה .יבער טען ה4ט מיר ניט געזיגט דייטליך ,צו וועם ער
שרו
חיטען לעבעדיגער ,דשדורך 411ם ער וועט שנטלויפען פוןזיין פייניגער4 .דער
ש
ר
ע
ה
ש
דץ
וועט שהער קוכען ש טויטער ,און וועט אויך דץ אין דיזען פעלד
די מיינונג איז ,שז ער
4
ד
11י .צו שזוי ,צו שזוי ,ווי שזוי עם ווילט געווען 411לם ד4ך
בשערדיגט ווערען4 .בער סי
י צער .צום סוף הויבט זיך נ4ך ג4ר ניטין".
ן
י
שוין געקומען ש ענדע צו מי
בר 'טלום געפרעגם" :צו איז דען ד4ם ריכטיג שזוי ,שז
ה4ט איהם ווידער רבי יהודה
וו4ם רי לעבעדיגעליידען?" אויףדי פרשגע ה4ט ער ווידער בש-
די טויטעווייכען פון דעם צער,
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להיות שבורח ממנו דרך מקומ הזה,
והאדון ירדוף אחדיו ,וכאשר יראה אתכם
האדון 'כעם נם עליכם ויכה אתכם!" שני
החכמים שמעו לקול המרע וימהרו ללכרנ
משם וינמו אל שדה אחד ,לא הרחק מן
השדה הראשון .אשר שם הקבר ,וישכבד
שם.
בבקר השכם קמו ללכוע משם לדרכם.
ויראו והנה א"ט צעיר לימים רץ ובורח
בכל כחו ,דהדם נומף מפצעיפניו .וישאלו
החכמים אותו" :מי אתה ,ומה שמדש"
ויאמד להם שהוא יהודי ושמו לחכהש בד

ליףאי ,והוא בורח מן אדונו הנכרי שהכהו
ופצע אותו ,ועוד רודף אחריו להרנו.
אמר רבי יהודה בר שלום לרבי אבא:
"הן מן השמים נקרא לפנינו מקץשה הזה,
לראווע בודאי שהמתים יודעים בצער של
החיים ,והאבות המתים מצטערים שם
בצער של בניהם" .ויאמדאליודבי אבא:
"הלא מה שאטרו שתפלת המתים מנינה
על החיים נשמע מן הכתוב :ויעלו בננב
ויבא עד חברון .שהלך כלב לבקש מן
ישני חבדרן שיתפללו עליו ,שינצל מעצה
הרעה של המרנלימם.

און עם ווייזמ אויס שז מיין זוהן שנמלויפט פון איהם ,און ער וועמ רץ פשרביילויפען ,און
עם קץן זיין שז רער נוי וועמ איהם נץכיץנען ,היינמ אויב רער נוי וועמ אייך מרעפען ,קען
ער נץך אויסלץזעןזיין כעם צו אייך און וועמ אייך שלץנען ,רשרום איז גלייכער איהר זץלמ
פון רשנעמ שנטלויפען!" רי צוויי חכמים הץבען זיך צוגעהערמ צו רי ווערמער פון רעם
מוימען ליואי ,און זיי זיינען נעשווינר פון דעם פעלר שוועקנעגשננען אין שנ'שנדער פעלד,
ניטוויימ פון ערשמען פעלר11 ,י רער קבר נעפינמ זיך ,און הץבען זיך נעלענמ שלץפען.
צומשרנענס נחמז פריה זיינען זיי אויפנעשמשנען צו געהן זייער ווענס .הץבען זיי
רערזעהן שז ש יוננער משן לויפט פשרביי זעהר געשווינר ,און בלומ רינמ איהם פון רי וואונדען
אויףזיין פנים .הץבען רי צוויי חכמים איהם נעפרעגמ11" :ער ביזמו ,ווץס איזריין נץמען,
און וואו לויפסמו שזוי?" הץמ ערזיי ניך נעענמפערט ,שז ער איז ש איר ,זיין נץמען איז
לחמא בר ליואי ,און שז ער שנמלויפמ פון זיין פיינינער ווץםהימ איהם נעשלץנען און צו-
ביילמ ,און יץגמ איהם נץך מימ ש רציחה איהם צו רער'חרג'נען.
אויפ'ן ווענ הץמ נעזץנמ רבי יהודה בר שלום צו רבי אבא" :עס ווייזמ אויס שז פון
הימעל זיינען מיר נעפיהרמ נעווץרען צו זעהז נעשיכמע ,מון וועלכע מיר זץלען זיך
ערקונרינען ,שז מוימעווייסען פון רעם צער וושסרי לעבעריגעליירען .און שזרי עלמערען
רי
הץבען נימ קיין מנוחה אין קבר רורךרי יסורין ווץס זייערע קינרער ליידען" .און רבי אבא
הץט ווירער שז נעזץנמ" :פיר רשרפען נימ שזוי שמשרק זוכען פשקמען דשרויף ,ווייל
וינעזץנט ,שז רי תפלות פון רי מוימע זיינען ש בששיצוננ צו רי לעבעדינע,
רץס ווץם ווערמ
ך נערריננען פון רעם 9סוק" :ויעלו בננב ויבא ער חברון" ,שז כלב איז נענשננען
ל ניט
רץםעןאיזביירירי אבות ווץס שלץפען אין חברון,זיי זץלען אויף איהם מת9ללזיין ,ערזי
בעמ
ל בששירעממ ווערען פון רי עצה פון רי מרנלים.
נכשל ווערען ,נץרזי

רי
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(נ)
אדות המגולה ,שכאשרהעיר בצרה גדולה,
לגזור ועענית ולהקיף במפר תורה
כשרה את בית הקברות.

עוד מעשה אהד טובא בזהר הקדזש על
דבר אותו ענין של ידועת הטתים בצער
של החיים .פעם אהת הלכו רבי חזקיה
ורבי ייסא טן החברייא קדישא בדרך.
ויפנעו במקום הכפר שנקרא נוש חלב.
ואז היה הרוב אותו המקדםעלידי רעידת
הארץ ,שנפלו הבתים ונפל גם הנדר שהיה
מקיף את בית הקברות .וישבורבי חזקיה
ורביייסא לנוח סעם סמוך לבית הקברות
שהיה קרוב אל בתי העיר .אמנם כאשר
לא היה אז הנדר של בית הקברות .לא
ידעובדיוק איה שישבו .הם השבו שטקום
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ההוא אינו מן בית
אבל
א
ת
י
ב
באמת היה מקום ההו מן
הקברות,
וישב
אושקהריוהב ממש לפני הקברים .ורבי
יימ
ר
פ
ו
ס
של
מפריוירה תפילין
ת
ו
ז
ו
ומז
ה
י
ה
אצלו איזו יריעות מל ספר
תורה שנקרעה ,והיה צריך לתקנן.
ויהי כאשר אך ישבו שם ,והנה פתאם
נשמע כמו רעש מתחת הארץ .ונשמע
דברים שצעק ואמר" :ווי,ווי! שהרי
העולם נמצא בצער גדול בודאי ,כיון
שהחיים באואלינועם ספר תורה" .נבהלו
רבי חזקיה ורבי ייסא מן הקול ההוא.

קי

()50
י סגולה ,טז ווען ס'איז  8נרויסע צרה,
וועגעןר
ן
י
י
ז
ת
י
נ
ע
ת
ן
ו
א
טרומרינגלען
ז4ל סען גוזר
מיט  8כשר'ע פפר תורה רעם בית הקברות.

נ"ך  8מעיסה ווערט געברענגט אין הייליגען זהר ,וועגעןרי פרשנע ,צו וויימען רי טויטע
וו"ם קומט פ4ר ביי רי לעבעדיגע .ס'ה4ט פטסירמ טז שמ4הל זיינען געגטנגען רבי חזקיה
און רבי ייסא פון די חברייא קרייטא אונטער וועגענס .זייזיינען יננעקומען אין ש ד"רף
וועלכעס רומט זיך "גוש חלב" .רשמילסט איז ד"ם 4רט געווען חרוב  8לשנגע צייט נ4ך
8ז ערר צימערניש ,פון וועלכען די הייזער זיינען איינגעפטלען .און רער גרר ,וועלכער ה"ט
8רומנעצשמט רעם בית הקברות ,איז אויך געהשט אייננעפשלען .רבי חזקיה מיט רבי יימא
ה4בען זיך שנירערנעזעצט טביפעל 4פרוהען זיך נעבען בית הקברות וו4ם איז געווען ג4ר
נ4הענמ צו רי הייזער פון יענעם 4רט4 .בער שזוי זוי דער נדר פון בית הקברות איז שוין
י הץ'בען זיך גע-
קיין צייכען פון איהם ניט געווען ,ה"בעןזיי ניט געוואוסט 9ינקטליךוויזי
ה4בען נערענקט טז ר4ם 4רט איז ניט פון בית הקברות4 .בער ווירקליך איז
יעצט .זיי
קעל פלש'ו יץ געווען פון בית הקברות ,און ז'י ה"בען זיך טנירערנעזעצט נ4ר
ד4ם שטי
11י רבי יימא איז געווען  8סומר פון מפרי תורות תפילין
נ4הענט פשררי קברים .און
י
ו
ז
ט
און מזוזות ,ה"ט עד פונקט דטמ"למט געהטטביי זיך עטליכע יריעות פון  8מפר תורה וו4ם
איז צוריסען געוו"רען ,און מען ה4ט גערשרפט ד4ם פשרעכטען.
11יזיי ה4בען זיך ד4רט שנידערנעזעצט ,איז
ה4ט פטסירט עפעם וואונרערליכעם ,טזו
שיאונטעררי ערד .און מ'איז געהערט געוו4רען
*לוצלינג נעהערט געוו4רען שזויווי  8גערוי
וו4סדי וועלט געפינמ זיך ':וין וזידער
 8שטימע פון פ4לגענדע ווערטער11" :עה ,וועה
'עזיינען שוין געקומען צו אונז כיס  8מפר
אין  6גרויסע צרהאויף געווים,וויילדי לעבערינ
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וישאל רבי חזקיה" :מי אתה הצועק רחמים על העולם בכלל ,ועל המקום נוש
ורועש?" יבאה אליו תשובה הזאת" :קול חלבא בפרט ,ויבא השטן המקטרנ ויצעק,
זה המדבר אליכם הוא ממני המת איך שהלא מפר תורה הזאת פמולה,יען
שנקברתי כאן מכבר .ואני צועק,יעןכי כי נמצאת בה וא"ו יתרה בהמקרא (ויקרא
מה שאתם באתםאלינו במפר תורה ,הוא יא) ושומעת שמע 9רמת .תחת
בודאי אך מפני שהעולם שרוי בצער,כדי שצריך להירון ו~שמעוצ וי ק ט ר ג
השמן וטען ,כי לבעבור
שהמתים יבקשו רחמים על החיים.
שנמצא שקר במפר תורה שלהם ,וכל
ומה שאני נרעש ,הואיעןכי ירא אנכי המפר רערה היא שמו של הקב"ה ,נמצא
פן יצא שכרכם בהפמד .כי זוכראניאיך ששקרו בשמו הנדול של הקב"ה ,וראוים
בצער,
ש9עם אחת כאשר העולםהיה
וביותר המקום נוש חלבא ,אזשרבואיו לכאן לדין ולעונש ולא לרחכנים .ואנחנו שני
השלוחים נרנביישנו עבור השליחוון
אנשי נוש חלבא עם מפר תורה לעורר
ם שעשינו ,ודהו לי ולחברי שלא הניחו
אותנו לבקש רחמים עליהם .ואני ע אותנו ליכנם וללמוד בהישיבה של נן
עדד חבר אחד מיהרנו להודיע מזהלישיני העדן .רק כאשר נודעהענין לצדיק אחד
חברון .והנה כאשרישיני חברון התחברו שהיה אז בנוש חלב ,הלך והביא מפר
עם רוחות הצדיקים אשר בנן עדן לבקש תורה אחרת ,שהיתה של הצדיק הקדוש
ס דו
געשרעה .ה4ס רבי חזקיה געפרעגס" :ווער ביזסוווים רו שרייסם שזוי ,און ווי
לישרעממט און צימערמט שזוי ?"
ט בשקוטען שזש ענמפער" :ראם רעדט צו אייך ש מת ,וועלכער איז שוין נשנץ
ערהי
לשננ ר 4בשעררינמ נעוו4רען .ר4ם וו4ם איך שריי שזוי ,איז ווייל איהר זיימ ר 4שהער
געקומען מיט ש ספר תורהריס איז ש שלעכטער סימן .און עס בשווייזט שז רי וועלמ נעפינט
זיך אין ש גרויסע צרה .זייט איהר שהער נעקומען אונז דערוועקען ,שז רי מתים ז4לען מתפלל
זיין אויףדי לעבערינע ,דער אויבערשטער ז4ל זיך איבער אייך מרחם זיין.
ם איז ווייל איך ה4ב מורא .איהר ז4לט
און ר4ם וו4ם איך רערשזוי פשרצווייפעלמ,רי
ק
נ
ע
ד
ע
ג
שז שמ4הל
חם ושלום דורך דיזע מנולה ניט בשקומען מעהר דין איירער רחמים .איך
ווען די וועלט איז נעווען אין ש גרוימע צרה ,און ד4ם 4רמ "נחש חלבא" ה4מ זעהר נעליטען,
זיינען דשם4למט ,מענשען פון "נוש חלבא" ד 4שרויסנעקומען צום בית הקברות מיט ש טפר
תורה ,כדי צו דערוועקען די מתים ז4לען מתפלל זיין אויף רי לעבערינע ,דשן בין איך מיט
נ4ך מיינעם ש חבר נעל4פען צו רי אבות וו4ם של4פען אין חברון ז4לען מתפללזייז .און
שזוי ווי רי אבות ה4בען זיך בשהעפט מיט די רוחות פון די צדיקים וו4ם געפונען זיך אין
גן עדן צו בעמען רחמים פשררי גשנצע וועלט בכלל ,און אויף דעם 4רט "נוש חלבא" בפרמ,
איז 4ננעקומען דער שטן וו4ס איז שטענדיג מקטרנ ,און החט געמשכט ש געשריי ,שז די
מפר תורה וו4ם די אידען פון גוש חלבא זיינען מיט איהר שרוימנעקומען צום בית הקברות
איז נ4ר פמיל ,ווייל עם נעפינט זיך אין איהר שן איבעריגע וא"ו אין רעם פמוק (ויקרא יא)
ושומעת 'טפע פימת ,שנשטשט וו4ם רשרף שטעהן ושמעת 4הן ש וא"ו .רשרום ה4מ דער
שטן מקטרנ נעווען מימ שזש מענה ,שז ווייל אין ריזע מפר תורה נעפינט זיך ש פשלשקייט,
און שזוי ווי די נשנצע פפר תורה איז דעם אויבערשטענם נ4מען ,קוממ ד4ך אוים שזזיי
ה4בען נעפעלשט דעם אויבערשטענם נ4מעז .דשדורך קומט נ4ך זיי מעהו דין מיט שטר4ף
איידער רחמים .און איך מיט מיין חבר זיינען נ4ך פשרשעהמט נעוו4רען פשד אונזער
שליחות ,און מען ה4ט אונז פשו דעם שרוימגעשטופט פון רי ישיבה ,וועלכע געמינט זיך אין
גן עדן .נ4ר שזוי ווי דער נשנצערענין איז 3שוואוממ געוו4רען צו ש צדיק ,וועלכער ה4ט
זיך דשמ4למט געפונען אין "גוש חלבא" איז רער צדיק גענשננען און ה4ט שרויטגעברעננם

נפלאווע הזהר
רב המנונא מבא .וזאת הועילה להם
לעררר רחמים עליהם .ועל כןאני נרעש,
כי ירא אנכי פן גם היום נקרא מקרה כזה
שהבאתם ספר תורה פסולה .ואנחנו
מפחדים ללכתולהודיע מזהלישיני הברון,
למען לא נמבול עוד בושה ועונש כמו
שסבלנו אז".
השיב רבי הזקיה ואמר" :הם ושלום!
אין עתה העולם בצער ,ואנהנו לא באנו
לכאן בשביל זה" .ומיד התרהקרביייסא
ממקום ההוא עם אותן היריעות של ספר
וזורה שהיו בידו בשביל לתקנן.
כאשר ספרו רבי חזקיה ורבי ייסא מה
שקרה להם בדרד לפני שאר החברים מן
החברייא קדישא ,שמ;רבייוסי ואמר,כי
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לא די זאת בלבד לעורר רהמימ ,הבאת
ספר תורה לפני בית הקברות ,כי אם
שנצרך עוד לזה שהאנשים יעשו תשובה
ותפלה וצדקה ,ויבכו בלב שלם לפני
הקב"ה שירחם עליהם ,אז מועלת סנולה
הזאת .אבל אם אין האנשים עושים
תשובה ותפלה וצדקה בלב שים ,יאין
בוכים לפני הקב"ה שיושיע להם וירחם
עליהם ,אז לא וצעיל כלל סגולה הזאת.
ואדרבא זאת הסגולה עוד תעוררדין מן
השמן המקטרנ ,שיטעון ויאמר כי זאת
היא העזה גדולה מהם לגרום נלווע למפר
ועורה בלי תשובה שלימה.
דמביא בזהר הקדוש פלוגתא בין רבי
אכא ורבי יומי .רבי אבא אומר ,כי

ספר תורה ,וועלכע ה"ט בשלשנגט צו דעם הייליגען צדיק רב
צום בית הקברות שנ'שנדעי
"ט געווירקט ,שז מען ה"ט זיך אין הימעל או'ףז'י פ"רט מיחם
המנונא סבא .איןרים ה
געווען .שצינר רשרפט איהר שוין פשרשטעהן פשר"11ם איך צווייפעל שזוי,ווייל איך ה4ב
מורא ,פילייכט ה"ט היינט אויך ד4ם זעלבע פשסירט ,שז איהרה"ט שהערגעברשכט ש פסול'ע
ספר תורה .און רשרורך ה"בען שלע מתים מורא צו לויפען געבען 8ידיעה פון אייערע
צרות צו זשבות "11ם ליגען אין חברון ,מירז"לען ניט רשרורך ווירעךי'ירען ש בושה מימ
רי
ש שטר"ף ,שזוי 11י מיר ה"בען רשמ"לסט געליטען".
חזקיה געענטפערמ און ה"ט נעז"נט" :חם 1ש15ם! רי וועלט איז ג"ר ניט
ה"ט רבי
מיר זיינען ג"ר ניט שהער געקומען ווענען שזש זשך" .און בשלד האט
יעצט אין ש צעך,
רערווייטערט פון יענעם פלשץ ס'ט רי יריעווע פון ש ספר תורה ,וועלכע ער
זיך רבי ייסא
.
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לבעבוד עשות מגולהזו ,נצרך ~נזור תחלת מגולה זו .שאזישיני חברון יתחברו עם
תענית של שלשה ימים רצופים .ורבי יתפללוויעוררו רחמים על העולם.
יוסי אומר שאפילו תענית של יום אחד רוחותהצריקים אשר בגן העדן ,וכלםיהד
דיעם תשובה ותפלה וצדקהכראוי לעשות

(נא)
מעשה משני אחים תאומים ,ענן וחנן,
על אדות כחה של צדקה בעולם הבא.
כבר נזכר בספר הזה איזה מעישיות אהבה אלרבי שמעוןבןיוחאי ,שהואהיה
בדבר כח הצדקה בעולם הזה .ככתוב מחשבם ומכבדם .ולא רק בשביל יחס
וצדקה תציל ממות .ועתה אזכיר כאן גזעם ,אלא נם לבעברר יחס עצמם ,שהיו
מעשה רב בדבר כח הצדקה לאהר מיתתו שניהם אנשים גדולים.
.
ה
ז
של אדם .מעשה שהיה בעיר צפת שני אבל לאהריזהכהרי ענן הככורהיה
אחים תאומים' .אחד שמו ענן ,והשני איש כשר וישר בכל מעשיו ,אבל לא היה
עממו הנן .והם היו מבני בניו של רבי תלמיד חכםגדול .התנהגותוהיתה שעסק
יוחנן בן זכאי .והיר דבוקים בעבותות הרבה במסחור ונחשב בין העשירים,
ג איז אויך נענונ ,צוזשמען
שנדערען .און רבי יוסי השלמ ,טז אפילו ט תענית פון אייןמי
מים תשובה ותפלה וצדקה ,מעןז"ל מענען מהון די סנולה .ווייל רורך דעם שלעם צוזשמען
וועלען די אבות פון חברון דערוועקם ווערען .און זיי וועלען זיך בטהעפמען מימ די רוחות
פון די צדיקים ,ווץס נעמונען זיך אין נן עדן .און שלע צוזש'מען וועלען טתפלל זיין און

רערוועקען רחמים אויף דער וועלס.

()51

מעשה פון צוויי ברידער ש צוויליננ ,ענן און חנן ,ווענען דעם
נרויפען כח פון צרקה אויף יענער וועלמ.
אין דיזען פפר איז שוין פריהער נעברטכמ נעווץרען עמליכע מעשיות וועגען דעם כח און
שכר פון צרקה אויף דער וועלמ ,טזוי 11י רער 5סוק זץ~מ "וצרקה תציל ממות" שז צרקה
מהומ בטשירמען דעם מענש פון מוימ .טצינד ווערמ דץ בששריבען ש פעשה ווענען דעם
גרו-סען כח און שכר פון צדקה אויף יענער וועלמ .עם הץמ פשסירמ ש מעשה ,אין דער
שמץדמ צפת זיינען נעווען צוויי ברידער ש צוויליננ .איינערהימ נעהייסען ענן ,און דער
צוויימער הץמ נעהייפען חנן .זיי זיינען נעווען אייניקלעך פון דעם תנא רבי יוחנן בן זכאי.
י שמענריג מקרב
רבי שמעון בן יוחאי ה"מ רי צוויי ברירער זעהר ליעב נעהשמ ,ערהימזי
ו
צ
מ
פ
ט
ש
ב
ע
י
אין מכבר נעווען ,און זי .ביירעזיינען נעווען שמשרק "ננעקניפמ מימ ל
רבי
שמעון בן יוחאי .טבער מען דשרף וויסען שז ניס נץר דורך זייער יחוס אבות הימ רבי
עומעון בן יוחאיזיי מכבדנעויען .נץר אויסער יחוס אבות הץבעןזיי נעהשמ זייער איינענעם
יחוס,וויילזי זיינען ביידע נעווען גרויסעליימ.
יקייס פון די צוויי ברידער איז "בער ניס נעווען אין איין הינזיכס .ענן דעד
די נרויס
נעווען שן עהרליכער און ש פרומער איד"11 ,ם הץמ אפנעהימ נשנץ שמארס
בכור איז משקי
אידישקיימ ,אבערקיין נרויסער תלמוד חכם איז ער נימ נעווען .ער הטט זיך אימער פשר-
נומען סימ מסחר ,און איז נעווען ש נרויסער סוחר ,מען ה"מ איהם נערעכענט פשר ש נרויסען
עושר .פשרד"מ הטמ ערזיך אויסנעצייכענסאיןדי מצוה פון נעבען צדקה מים א בריימער
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אמנם הצמיין מאת עשירים אחרים רבי שמעון ב"י ,והיה שולח אליו וערומה
בנתינת צדקה בכל כחו .הוא היה נזהר נדולה .שהיא נדבה נדולה.
,
ל
ו
ד
ג
מאד להפריש מ;ושר מן כל מה שהרויח אח השני חנן לא היה עשיר
כי
ה
י
במסחרו .לפעמים היה בעצמו מחלק הוא עמק מעמ במסחר ,ולא ה נצרך
הצדקה שלולעניים ,אבלביותרהיה שולה לבריורב אמנם הוא היה תלמיד חכם
ממון הצדקה שלו לרבי שמעון בן יוחאי נדול ,ישב בד' אמות של הלכה כלימיו
שיחלקם לעניים .ו'כאשר לפעמים היה בהתבודדות .אבל עם תלמודים לא למד.
נצרךרבישמעוןב"י לממון של צדקהיותר .וכל מה שעךטה היה הכלבפני עצמו .זכה
עבור הכנסת כלה וכדומה ,ולא היהדי לו ללמוד ולא ללמד.
ממון המקך2ר של ענן .אז היה שולח רבי שני האחים האריכוימים הרבה ,ומתו
שמעון ב"י מכתב לאותו ענן בדרך שניהם בשנה אחת בעיר צפת .כאשר
בדיחותא בזה הלשון" :תדע ענן שעתה היה רבי שמעון ב"י על ההלויה של ענן
אין מספיקלי מעשר לוים ,ונצרך אני נם לאהר שהספידו אוחו אמררבישכהףןב"י
לוערומה נדולה של שועיעינים יפות" .אז לפני המת בזה הלשון" :אלוזיראענן .לך
הבין ענן מה לעץ2ות למלאוון רצונך של בשלום .וכאה2ר שטךענן.יתקייםבך מקרא
השנר .ער איז נעווען שטשרק נע411רענם 94צושיידען מעשר פון ש5ע זיינע פשרדינסטען.
ט ער זעלבספ נעפלענס איינצוטיילען די צרק'ה נעלרער צו 4רימע לייט,
פיעל מ4הל הי
4בער שממייסטענם ה4ט ער נעפלענם צושיקען רי צדקה נעלרער צו רבי שמעון בן יוחאי,
ער ז4ל צוסיילען וועמען ער וויל .עם פ5ענס אויךזיין צייסען,ווים רבי שסעון בן יוחאי
ך שזש שסיינער ,דשן פלענס
היס נעדשרפס ה4בען מעהר צדקה נעלד,ווענען הכנסת כלהאוןני
ש צעטעלע צו דעם נביר ענן ,שבימעל וויצלרינ .כוים 4זש אויסשפרשך:
רבי שמעון שיקע
ון שז עם קלעקס מיר היינט ניט שזש מעשר411 ,םדי לוים דשרפען נעמען,
"זן4לסט וויסען ענ
נויסינ זיך היינס אויך אין תרוסה נדולה4 ,בער 'פון ש ר4בעלע עין יפה" .די מיינוננ
ן ש נרויסע נדבה .עין יפה סיינט
אאייזךשזוי .תרומה נרולה הייסס ש נרויסע 84שיירוננפי
מע] ש סי5דער מענש ,וועלכער פ5ענם נעבען רעם כהן איינם פון פעדצינ .זעלבסס פשר-
שסענדליך שז ש ד4בע5ע עין יפה איז צוויי מ4הל שזוי פיע .5ד4ם ה4ס רבי שמעון נע-
סעעור ז4ל ער צונעבען נ4ך אויך ש נרויסע נרבה .און רער ענן
פ4דערס שז אויסער דעם
ט צו סהון ,און ה4ט בשלד נעשיקט ש נרויסע נרבה
ה4ס שוין גוס פשרשסשנען וז4ם ערהי
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על מדת הדין .ורבי אלעזר שמר את
הדבר עד שיהיה שעת הכושר לשאול
לאביו תוכן הדבר ,ובעת ישיבתאביו עם
כל החברייא קדישא שאל רבי אלעזר
לאביו שאלה הזאת.
ויאמראליורבי שמעון,יפה שאלתבני,
הן הגיעה העת לבאר המקדא (נחום א)
כה אמר ה' אם שלמים וכן רבים וכן
ננוזו ועבר ועניתך לא אענך עוד .הלא
אין מובן מה זה וכן נגוזו ,שהיהדי לומר
ונטזו .גם אין מובן מהו ועבד ,שהיה
צריך לומר ועברו בלשון רבים כמו תגוזו.
ויאמר עודרבי שמעון לתלמודיו ,מי בכם
יודע לומר איזה פירוש במקרא זה יפרטק

שכתוב (נחום א) ועניתיד לא אענך עוד.
וכאשר היה אהר כך רבי שמעון ב"י על
ההלויה של חנן ,והיה מרבים בהמפדו,
אמר רבי שמעון ב"י לפני המת בזה
הלשון" :אתה כאשר שמך חנן אני
מברכך שיתקיים בך מקרא שכתוב
(בראשית מג) אלקים יחנךבני.
רבי אלעזר בנו של רבי שמעון ב"י
כאשר שטע ברכותאביולאותןשניהאחים
היה הדבר לפלא בעיניו .מדוע ש ענן
שלא היה תלמיד חכם גדול ,אמר לו אביו
שאל יפחד כלל וילך בשלום .ועל חנן
שהיה תלמיד חכם גדרל ,נצרךאביו לברכו
שינצל ממדת הדין ,ושיזכה לזה שמדת
הדין יחון אותו .כי השם אלקים מורה פיו ויאכם.-

פסוק (נחום א') "ועניתך לא אענך עור" .רים הייממ ,איךהיב ריך נעפיינינמ מימ'ן טעם
פון שמשרבען ,יבער טעהר וועל איך ריך ניט פיינינען .און ווען רבי שטוון איז נעווען
אויףרי לויה פון שנרערען ברורער חנן ,איז ניכדעםווים מעןהימ איהם זעהר פיעל מספיר
נעווען הימ רבי שמעון איהם מימנענעבען זיין ברבה מימ ריזע ווערמער" :און רי חנן,
לביי ריר מקוים ווערען דער 8מוק (בראשית
שזויווירייןנימען איז חנן,ווינש איךריר עסזי
מג) "אלקים יחנך בני" .ר4ס הייממ ,שז דער מרת הרין וו4ס ווערט 4ננערופען מימ רעם
ל מים ריר ממיב זיין.
נימען אלקים ז4ל ריך ליימזעלעניען ,ערזי
רבי אלעזר רער זוהן פון רבי שמעון איז אויך נעוועןביי רי לוייות פוןרי צוויי ברירער.
און אויסהערענדיגרי צווייערליי ברכות ,וו4ם זיין פ4מערהימ געזינמ צורי צוויי ברירער,
היט ער זיך שט4רק פשרוואונרערט .פשר ווים איז ר4ם שזוי? רער ענן איז ד4ך קיי!
תלמיר חכם ניט נעווען ,און ר4ך היט זיין פ4מער איהם נעזיגמ ,ער ז 54נ4רקייז פחד
ל נעהן בשלום .און חנן וו4ם איז געווען  8נרויסער תלמיד חכם ,היט רער
היבען אוןזי
ל איהם
פימער איהם בשרשרפמ ווינשען .שז רער מרת הרין ז4ל מימ איהם ממיבזיין ,ערזי
פשרנריננערען רי שמריף4 ,דער ווי שזוי מ'איז איהם בשננארינען .רבי אלעזר ה4מ בשעת
מעשה ניט געקינמ רעם פ4מער איבערפרעגעןרי פרשנע,הימ ער געוושרמ אויף  8נינמטינען
מ4מענמ ,ער ז4ל ר4ס דעם פ4טער איבערפרעגען .און שזוי איז משקי נעווען ,ווען רער
פימער איז נעזעסען און נעלערענט צוזשמען מימ רי חברייא קרישא,הימ רבי א5עזרזיין
פימער רי פרשגע איבערגעפרענט.
רשן הים רבי שמעון שזוי נעזינמ" :מיין זוהן! דו היסמ  8נומע פרשנע נעפרענט.
אצינר איז נעקומען רי צייט צו בששיירען דעם פמוק (נחום א) "כה אמר ה' .אם של0ים,
וכן רבים .וכן נגוזו ,ועבר .ועניתך 5א אענר עור" .רער *סוק איז 5וימ רעם פשומ'ן מייטש
איננשנצען אונמשרשמענרליך ,און אויך דשכט זיך שז איבערינע ווערמער נעפונען זיך אין
איהם .שלז ,4ווער פון אייך חברים וו4ס ווייסמ עפעס  8פשמ צו ז4נען אויף דיזען פסוק,
ס 0וי 5און ז4נע!א.
י 54עפענעןרי
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9רצהרבייומי ואמר .אם שלמים.פירוש
שאם ישראל שלמים ברערה ומצות .וכן
רבים שלמים כאלה ביניהם .וכן ננוזו.

9ירוש שכטו כן הוא גם אלה אשר ננוזו,
היינו שהיו נוזזים בכל כחם מממונם
י זה
לצדקה .אז ועבר .פירוש שעל יד
עבר מהם מרת הדין שלא ישלמ בהם.
ככתוב (ישעיה כו) עד יעבור זעם .וזהו
נם כן ועניתך לא אענך עוד .שלא תדע

עודעינוי וצער.
פתח אהריו רבי שמעון ואמר .ודאי
טה שדרש רבי יומי שזה ננוזו מוסב על
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בעלי צדקה.יפה דרש וכך הוא .אבל בוא
וראה בזטן שהנשמה יוצאת מעולם הזה
נידונת בכמהדינים מרם שנכנמת למקום
מנוהרטה .ואחר כך כל הנשמות צריכות
לעלות לןשמים ולעבור דרך נהר דינור
למבול בו .ומי הוא שיוכל לעבור נהר
דינורבלי פחדורעדה .ורק נשמתהצדיק
עוברת בו בלי פחד .והנה כמו כן מי
שהתינע במצות צדקה בעולם הזה ונתן
בכל כהו מממונו לצדקה ,גם זה הוא עובר
בנהרדינור בלי פחד.

ה"ט רבי יוסי ינגעהויבען און ה"ס שזוי נעז"נט" :איך דענק שו שזוי מיינט דער
פסוק" .אם שלמים" .אויב אידען זיינען גשנ' 1מיט די תורה און סצות און משכען ניט
קיין פעהלער" .וכן דבים" .און אויב שזעלכע זיינען רץ פיעל פון די אידען" .וכן נגוזו".
אויך וועלכע הץבען זיך נעלטזט שעהרען ,מיינט כען די וועל:ע הץבען געגעבען
און שזוי די
ן שעהרען די וו"ל וושקסט בשלד
י זיינען נענליכען צו שעפםען ,וו"םנ"כ.
פיעל צדקה .זי
י דער אויבערשטער
שנרערע וויל ,שזוי אויך די וועיכע גענען פ'על צדקה ,בששעהרטוי
ס מיינט מען שז פון
בשלד שגדער געלד .אויף שזעלכע ז"גט דער פכוק "ועבר" .די
שזעלכע אידען נעהט פשרביי דער טדת הדין ,און ה"ט איבערויי קיין שליטה ניט צו בש-
דער פסוקזיגט ווייטער "ועניתך לא אענך עוד" .איך וועל דיך
שמר"פעןזיי .שזויווי
סעהר ניט 5ייניגען".
'טמעון "נ:עהויבע; אוןה"ט ש;וי געז"נט "ד"ס איז זיכער אמת
נץך רבי יומיה"ט רבי
הטט גע'דרשנ'ט ,שז ד"ס "11רט "נגוזו" געהט שרויף אויף די גרויסע בעלי
411ם רבי יוס
רי קומט זעהט און פשריטטעהט וו"ם איך וועל אייך זי:ען .איהר ז"לט
וצודיקסהע.ן שז"בועוען דער מענש 'טמשרבט ,און די נ'2מה מוו שרויסנעהן פוןד
"דערוועיט אויף 'ענער
י קען קומען אויף איהר מקום
וועלט ,דשן ווערט זי נע'ט'טפט טיט פיעל משפט'ם איידערז
כשפטים ,שז נשמה דשרף שוין חרויפנעהן אין הימעל שריין,
מנוחה .און נ"ך די שלעפליסינע; ברענענרר'ינען טייך .וועל:ער רופט זיך,,,נהר דינור" .און
י שדורך נע דעם
מוזז
הןטובל זיין אין דעם טייך .שזוי ווי מען איז זיך טובל אין ש סקוה .די
ך
י
ז
ז
ו
מ
נשמה
די
דגרזעהט פשר ויך ש,ש ק"כעדיגע סקוה .וו"ם ברענט ווי ש
נשטה טהוט ציטערען ווען זי
צדיק געהט שדורך דעם טייך "נהר דינור" ץהן פחד,
תו;
פלשם פייער .אבער די נ'2כה צדיקשאיז שוין ץפנערעדט" .בעך ס'איז אויך דץ חועלבע
4הן שרעק .נו מילא פון ש
מיט'ן נץמען צדיק ,און ד"ך געהן ויי אויך שדורך
ן
ע
ל
ט
י
ט
ש
ב
אידעו וו4ם מען קעוזיי ניט
ם זיינען שיעלכע עהרליכע אידען,
י
ד
ן שרעה.
ה
י
ן פחד,
מבילה אין "נהר דינור"
ה
"
לעבען זעהר :טשרק בשמיהט זיך צו נעבען
די
אין דער צייט פון זייער
פיעל צדקה מיט שלע זייערע קרעפטען,

נ,ן:נ:ע;ינגי
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מהשהקשיתילאבי .כיחנן ההוא ,האפנם
שהיה תלמיד חכם נדול ,אבלכיון שזכה
רק ללמוד דלא ללמד לזכות נם את הרבים
בתורתו ,תם במצות צדקה לא התינע כל
כך .לפיכך עמד ננדו הפחד של העברת
נהר דינור ,ונצרך להברכה של "אלקים
יחנך כניא .אבל ענן שהיה יהודי כשר
וישר ובעל צדקה נדול ,אין לו ל*חד
מהעברת נהר דינור ולא יסבול עוד דע

ועל 9י זה כך יתבאר מקרא ההוא .אם
שלמים .אם ישראל שלמים בתורה ומצורנ
וכן רבים .פירוש וכןמי שהיה מזכה את
חרבים להיותם שלמים בתורה ומצות
וזכו ללמוד וללמד .וכן ננוזו .פירוש
וכן אלה שהיו נוזזים מממונם לצדקה.
ועבר .פירוש כל אחד מאלה יוכל לעבור
את נהר דינור בלי 9חד .וכרח מכריז
לפני אותה הנשמה .ועניתך לאאענךעוד.
כי מי שזוכה לעבור בנהר דינור אין לו ועונש כלל.
עוד לסבולדין וצער יורטך.
מכאן יש לראותולהבין כמה נדול כחה
אמררביאלעזר .עתה נפקחועינילהבין של צדקה הן בעולם הזה והןבעים הבא.
שצינד קענט איהר פשרשטעהן שז שזוי איז דער פשט פון יענעם פסוק" .אם שלמים*.
אויב אידען זיינען נשנץ מיט די תורה און מצות שהן פעהלערס" .וכן רבימ* .און אויך
שזעלכע וושם השבען מזכה רבים נעווען ,דשס הייסט שזעלכע וושס השבען פארלענט  8בח
שז שנדערע אידען זילען אויך לערנען און טהון מצות .ניט בלויז ללמוני
ר אויך ללמד4
צו לערנען תורה מיט שנדערע" .וכן ננוזו" .און שזוי אויך שזעלכע וושס השבען זיך געי
לשזט שעהרען צו געבען פון זייער נעלד פיעל צרקה .אויףדי שלע זשנט דער פסוק "ועבר*.
דשס הייסט ,שז די שלע יענינע וועלען שדורך נעהן דעם פליסינען ברענענדינען טייך "נהד
רינורא שיויווי  8שפשציר ,שהן קיין פחר און שרעק .און פשרדי נשמות וושס השבען שוין
י אויסנערופעןרי פשלנענדע ווערטער:
די זכיה שדורך צו נעהן דעם "נהר דינורא ווערט פשרזי
"ועניתך לא אענך עוד" .דשט הייסט ,רו וועסט שוין מעהר ניט וויסען פון קיין צער און
פיינינעןא.
ניכדעם וושס רבי שמעון בן יוחאי השט אויסנעלשזט ריזען עומועס ,השמ רבי אלעאר
בעזשנט ,שז שצינד זיינען שוין נעעפענט נעוושרען זיינע אויגען ,און ס'איז איהם שוין זיין
קשיא פשרענטפעוט נעוושרען ווענעןדיצווייערליי ברכות פוןזיין פשטער צודיצוויי ברידום*
ענן און חנן .ווייל דער חנן ,שבוושהל ער איז ט8קי נשוען ש נרויסער תלמיד חכם ,שבער
דשךווייל ער השט ניט זוכה נעווען מזכה רבים צוזיין ,צו לערנען תורח מיט שנדערע אויך.
און
ווענען מצות צדקה איז אויך ניט געווען איהם צו בשריהמען דערמיט ,דשרורך
איזונועיודועיי
ס פשר איהם נעשטשנען דער נרויסער פחד פון די טבילה און "נהר דינור* .דשרום
השט ער זיך גענויטינט אין רי ברבה פון דעם פסוק "אלקים יחנך בני" .שז דער מדת
הדין זשל מיט איהם מטיבזיין .אבער ענן ,וושס אויסער רעם וושס ער איז נעווען  8פרר
טער איד .שפילו ניטקיין תלמיד חכם ,איז ער דשך שבער געווען בשריחמט פשר  8נרוימען
בעל צדקה .רשרום איז איהם נעזשנט '%וושרען בשורה ,ער ווע 6בשלום ארורך שפט8
רי
שדעק ,און שז8
יער וועט מעהר ניט ליירען קיין
צירען דעם "נהר דינור" שהן שום פחד און
צער און פיינינען.
פון ריזע מעשה קען טען שוין נוט פשרשטעהן ,ווי נרויס עס איז דעד שכר פון בחוות
צרקה,טיי אויף ריזער וועלם.סיי אויף יענער וועלט.
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(נב)
נלילרנ חארץלפי דברי הזהר
ש
ו
ד
ק
ה
מורה ,שהזהרהודיע
נ
לראשונה שהארץ כדוריר
א
י
ה
ו
מיושבת מכל הצדדים,
ושהיא תתנלנל ככדור ,וגם תסובב בעיגול מביב השמש.
למען דעת שמפר הזהר הקזזש אינו רק מכל הצדדים ,ושיןם לה שתימיני תנועות
מפר יראים בלבד .המלמד לאדם יראת תנועה אחת של נלגול ,שהיא מתגלגלת
שמים וישרת לב ,אלא שמלבד שהואימוד בפני עצמה כסו האופז על הקוטב שלו.
חכמת הקבלה נמצא בו נם כן הרכה ותנועה שנית של סיבוב בעינול מביבות
דברים של חכמת הטבע .ונקח לכה2ל מן השמש.
חכמת נלילת הארץ שנמצא במפר הזהר .וכדאי להעתיק כאן מלה במלה מה
וזה דבר ידוע שמפר הזהר הופיע בשלם שכמבא במפר הזהר בענין זה בקיצור
בעדך מאתשנים קודם שנמצא חלק הארץ מופלג .וזה לשונו" :בספרו של רב
של אמונריקא .ואז לא היה נדפם עוד המנונא סבא מפורש היטנ ,שהרי כל
ספר הזהר ,אבל אנשים היו מעתיקים היש,וב מתגלגל בהעיגול שלו כמו כדור.
אותו .וראה זה פלא וטבו היה נמשנא כתוב אלו למטה ואלה לסעלה .וכל אותן
חכמת נלילרן הארץ כפי שהמציאו אחר הבריות שהן משינות במראיהן ,זאת בא
כךשני החוקדים קשלשמבוםוקשפערניקום .להן מןשינוי האוירכפי כל מקום ומקום.
והוא ,שהארץ ענולה ככדור,והיא מיושבת והםמתקיימיםבקיומםכמו שארהאנשים.
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די נע4נרשפישע לעהרעפון זהרווייזט,שז רער זהר ה4ט צום ערשטען בשקשנט

נעמשכט,שזדי ערדאיז בשזעסעןפון שלעזייטען,און שזדי ערר בשווענטזיך
צווייערליי בשווענוננען .שרום זיך ,און אויך אין ש קרייז שרום רער זון.
כוען דחרף וויסען חז דער זהר הקדוש איז ניט נ4ר בלויז ש פרום ספר411 ,ם לערענט
ר אויסער 411ם דער זהר איז רי קוועלע פון
דעם מענש ש הויכען און ערעלען ט4רשל,ני
חכמת הקבלה ,ווערט אין איהם אויך נעברעננט שסועסען ווענען חכמות הטבע .טען קען
נעטען %בשווייז פון ,הר'ס נע4נרשפישע לעהרע .ס'איז בשוואוסט שז רער זהרהיט ערשיינט
אוכעעפעהר מיט ש הונרערט י4הר בעפ4ר שסעריקש איז ענטרעקט נע411רען.
אויף דער וועל
ך ניט
ה4טט דער זהר נערופען זיך "מנלת סתרים" .ער איז טשקי דשמ4לםטני
דחם4לסט
נעדרוקט4 .בער מענשען ה4בען איהם איבערנעשריבען .און ר4ך איז שוין ר4רט
נעווען
נע4נרשפישע לעהרע411 ,ם רי צוויי חוקרום ק"לימבום און
ע
כ
י
ל
ר
ע
ד
נ
ו
א
ו
ו
ן
ע
נ
ש
נעשמ
די
ר4ס הייסט שז ערר איז בשזעסען פון שלע זייטען ,און
ק4פערניקוס ה4בען בש'11זען.
י
ר
שז ערד בשוועגט זיך אויף צווייערליי בשזועגונען .שרום זיך טהוםזי זיך ררעהען ,שזוי
רי
און או'ך שרום רערזון טהוטזי שרוסריננלען שקרייז.
,
ס
ק
ש
ר4ד
ן
'
פ
י
ו
א
ווי ח
וו4ם דער זהר  '2בט וועגען רעם זעהר
מ ב11
ט
ר
י
ו
ו
ר
4
י
ו
'
ן
ע
נ
נ
ע
ר
ב
ו
צ
ס'איז כדאי ר4
המנונא שטעהט ,שז דער נשנצער ישוב פון ר' ערר טהוט
ב
ר
ן
ו
פ
בסיצור" :אין ספר
א ק"לעכדינער ב4ל .ש טהייל סענשען
,
ז
י
י
ר
ק
ר
ה
י
א
י
1
1
י
ו
ז
ש
ן
י
א
ן
ע
ק4לערן און ווחלצ
באהסעפענ"שען וו4ם זיינען ב6זעצט שרום
ן אויבען און  6טהייל זיינען אונטען.
יינע
ן ען נעכש 1
זיינען פחרענרערט אין זייערע נע'טטשלטען.
ר
ר
ע
ף
י
ו
א
ר
ע
ד
און .שרום
לו'ט רעם קלימשט פון יערעזירט .אוו עעיעייננ
דורך ענדערונג פון דער שטמ4ספערע.
די

ייך

יי

י"ם

י'
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נפלאות הזהר

ועלכןיש מקום בישוב שכאשר ארר לאלה
חשך לאלה .לאלו יום ולאלה לילה .נם
יש מקום שכמעפ כלו יום ,ולא נמצא בו
לילה אלא זמן קצרע.
הרי לפנינו דעת הזהר בידיעת גלילת
הארץ בקיצור מופלג .אכנם כל מבין
יכול לראות שבמעם אותן הדברים נמצא
מרומז מה שהמציא החוקר קופערניקום
בערך שלש מאות שנה אחרי הופעת הזהר
בעולם ,שהארץ יש לה שתימיני חגועות.
תנועה אחוע מה שהיא מתנלגלת מביב
עצמה כמו האופן על הקוטב שלו .ותנועה
זו תנמר בכלעשרים וארבעשעורנותנועה
השנית מה שהיא סובבת בעיגול מביב
השכהצ הנמר אותה התנועה במשך שם"ה

ימים.

והנה בעל ספר הברירע במחילת כבודו
הרם ,לא ירד כל כך לדקדק הימב בדברי
הזהר כאן .כי כתב שהוא אינו רואה
בדברי הזהר אלא וזנועה אחת של גלגול
ככדור אבל אם כדבריו הלא היהדי
להזוהר לומר ,דהא כל יע14בא פתגלגלא

ככדור ,ולמה אמר מתגלנלא בעיגולא
ככדור .אלא ודאי פירוש דברי הזהר
"מהבלנלא בעיגולא ככדור* כך הוא ,שכל
הישוב מתנלגל בעיטל שלו כמו כדור.
ורוצה להודיע בזה ,שתנועת הארץ שהיא
ממבבת בעיגול שלה אינה השועה שוה.
אלא שבמבובהבעיגול שלההיא מתנלגלת
ככדור .וכיון שנמצא מרומז בדברי הזהר
"עיגול שלה* זה דבר המובן ממילא
שהעיגול שלה היא מביב השפחפ כמו שאר
כוכבי לכרב
ו
נ
י
א
שהזהר
ת
ע
ד
ל
מובר
אבל צריך
כדעת ההוקרים .שכדדר הארץ אש להפ
בפיבורה ,ובתוכה אבנים וחול נממו
כדוננ באש .רהנה זה מקרוב כתבו
חוקרים החדשים מן חכמי האומות שהם
אין ממכים.ם לחקהרה ההרא ,ודעתם
להיפוך שכל מה שהארץ עמוקה יותר
מקשה היא .וזה לשון הזהר מה שכותב
בענין זה :
"כדור הארץ בתחתיתה מתחלקת על
שבע ארצות שיש להן שבעהשכית .ובכל

די זון .און ביי-טהיי 5איז דחס4לסט נשכט ,וויי 5איןיער זע5בע צייטזיינעןזיי אויף דער
י טוישטזיר אימער מ4נ
שנרערע זייט ערד ,ד4רמווי רי זון שיינט רשמילסטניט .אוןשוו
סיס נשכט .און אויך איז ד 4ע:-ער וו4ם איז גמעט בלויזטינ ,און ג4ר  8קליינע ציים

נשכט".
ד4ס איז די נע4נרשפישע 5עהרע פון זהר ,ווע5כע איז בששריבען זעהר קורץ4 .בער
ווער ס'איז  8מבין ק4ז זעהן שז אין רי קורצע ווערטער נעפינט זיך אויך וו4ס רעד חוסר
קופערניקוס ה4ט ענטרעקט סיט דריי הונדערטייהר שפעמער ,וו4ס רער זהר ה4מ ערשיינם
אויף דער ווע5מ ,שז די ערד ה4ט צווייערליי בשווענונגען .איין בש'וועגוננ איז וו4ם זי
דדעהם און ק4לערט זיך שרום זיך זע5בסט ,שזוי ווי  8ר4ר אויף דער שקס .ווע5כעס גע-
דויערט פיער און צוושנצינ שטונדען .און  8צווייטע בשווענוננ וו4ס זי ריננעלט שרום אין
 8קרייז שרום דער וון ,וועלכעס גערויערט דריי הונדערט מיט פינף און זעכצינ טענ .מען
דשרף משרשטעהן שז רער ריכטיגער טייטש פוןרי דריי ווערטער אין זהר "מתנלנלא בעינולא
ככדור" איז אזוי :רי עהר מהוט זיך ק54ער 1און ווש5צען אין איהר קרייז ,אחוי ווי  8קיי-
5עכדיגער ביל .זע5בסטםשרשטענדליך שז אויב דער זהר געדענקט ווענען  8סרייז ,איז
ס נ4ר רער קרייז .וו4ס די ערד קרייזמ ארום דער זון.
די
4בער דער זהר הש5ט ניט פון די לעהרע .וו4ס  8גרויסע מהיי 5הוקרים ערקלעהרען,
שז די ערד איז אינמיטען  8פייערדיגע צו45וענע משסע .ס.איו שוין אויך בשוואומט 8ז
 8טהיי 5חוקרים פון די 5עצטע צייט ויינען אויך ניט צופרידען מיטדי 58טע לעהרע .דער
זהד שרייבט ווענען דעם שזוי :
די ערד איז אינווענינ מיעף צומהיילמ אויף זיבען טהיילען מים זיבען נעמען .שלע

נפלאות הזהר

ז' הארצותיש ישוב מן בריות שונות
ומשונות וגם מןמיני אנשים משונים אלה
מאלו .יש מהם בשני 9נים ומהם ב9נים
אחד ועוד יותר .אבל אותן האנשים
אינם מ)מאצאי אדם הראשון .כי אדם
הראשת 3ברא בחלק הארץ שנקרא "תבל"
או ארץ סתם .ולכך כל צאצאי אדם
הראשון נמצאים בחלק הארץ שנקרא
"תכל" .וזה החלק הוא מוחכם יותר עם
כלבריותיד משאר חלקי הארץ .והאנשים
של שאר חלקי הארץ שהם במדרגה נמדכה
אין מוצאם מן זכד ונקבה ,אלא שנבראע
בכח המבע מן קימור הארץ בהשתתפות
חמימות הרקיע ההוא שנמצא שם ממעל.
והם מתפרטקים כמו אותן התולעים
שנמצאים באדמה .העור או הקליפה שעל
נופווזם יש למו נוונים שונים .יש מהם
אדומים ,שחורים לבנים וגם של שאר
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צבעים .ואותן אנשים הנמוכים במדרנה
אינם מתקיימים מלבדעד עשרשנים".עד
כאן לשון הזהר.
הערה) יש לראות מכאן שהחכמה של
התפתחות שנקראת "עוויליוציע" שיסדה
החוקד המשונע "דשר11ין" ,אליו דבר ינונב
מדברי הזהר דכאן שכתבעל דבר הבריותומיני
האנשים הנמצאים בשאר חלקי הארץ .אבל
"דשרווין" כתב שכל האנשים מצאצאי הקופים
הם .ונראה שהוא בודאי כקוף בפני אנשים
שדרכו להתדמות לאנשים בתנועותם ,וכן הוא
רצה להדמות לומר כדברי הזהר .אבל ברוח

של משונעת ,למען יהיה להא5יקורסים להספל
נם בסדחון הזה .ואדרבא בזהר מובא בכמה
מקומות להי18ך .ש'הקופים הם מצאצאי
אנשים חטאים שנענשו כך .וכעין זהמסכימים
נם חוקרים הישרים של אומות העולם.

פהיילען זיינען בשזעסען מיס פשרשידענע בששעפענישען און פשרשידענע מענשען ,וו4ס
פהייל זיינעו מיס איין נעזיכט ,און סהייל מיס צוויי נעזיכסען ,א .ז4 .11 .בערזיי קומען
ניט שרויס פון אדם הראשון .אדם הדאשון איז בשששפען נעוו4רען אויףיעד מהייל ערד
וו4ס הייסט "תבל" 4דער "ארע" .און דשדום זיינען שלע דורות אויך נ4ד שלץ אויף דעד
טהייל עדד "תבל" ,וועלכע איז די העכסס נע4ילדעמע סהייל4 .בעד די שנדערע נידערינע
פשריטירענשרטינעמענשעןגעפונעןזיךאין שנדערע טהיילען פון דער עדד .אוןזיי זיינען ניס
בשששפען נעוו4רעןפון זכר ונקבה ,דורךדי פייכקייס פון די ערד מיסדי 811רעמקייס פון
יענעם הימעל ה4סדי נשסור שרויסנענעבען שזעלכע פשרשידענע מענשען .בעסער נעזש~סושששנ-
שעלעך ,וו4ם ענטוויקלען זיךשזוי 11י די ווערם ,וועלכעווערען בשששפען מיטדי נשסורדורךדי
אויבענדערמ4הנסע ביידערליי קרעפטען .רי הויס 4דער ששהלען פון זייערע קערפערם זיינען
פשרישידען פשדבינ .טהייל זיינען דויס .סהייל זיינען שו81רץ ,סהייל וויים ,און אויך נ4ך
פון שנדעדע ק4לירעז4 .בעדזיי ק4נען נים לעבען לשננ ,נ4ר ביז צעהן י4הר.
בשמערקוננ) מען קעו ז4נען שז די לעהרע פון ענסוויקלוננ (עוו4ליוציע)
אויך ווער
וו4ם דער חוקר "דשרווין" ה4ט פשרשפרייט אויף די וועלס.
ן
ע
נ
ע
ו
ו
די ענס-
ס'איז ד4ס איהם איבערגענעבען פון זהר ,וו4ס ער שרייבט ד4
וויקלוננ פון נשטור מענשעלעך .וועלכע נעפונעןזיך אין שנדערע סהיילען פון דער
4בעד ד4ם וו4ם דארווין שרייבס ,שז אונזערע מענשען זיינען נ4ר דורך
ערד.
ענטוויקלוננ פון משלפעם ,ווייזס אוים שז זיין עלסער זיידע ה4ס סשקי נעמוזס
רזידורך פרעדינס ערווי  8משלפע ,וו4ם משכט נ4ך די ב4ווענוננ
זיין ש מטלפע,
ה4ס ער נעוו4לס נ4ך משכעןדי ווערסער פון זהר4 ,בער
פון מענש ,שזוי אויך
ן ה4בען  8נייע נע'סרהה אוים צו שמעקען און
מיס  8משונעת .שפיקורסיםזילע
אין זהר ווערס נ4ד נעברענבס אויף פיעל ערמער פשרקעהרס ,שז
אויסצולעקען.
54שסשמוננ פון נידערינע זינדינע מענשען .און שזוי השלסען
משלפעם זיינען שו

ניר

היס

אויך פשהטטענדינע חוקרים.
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ובדבר אותן אנשים הנמוכים במדרנה
אשר כשאר חלקי הארץ מובא בוהר שני
מעשיורנ טעשה ראשון .רבי נהוראי
סבא נפרש 5עם אחת לנסוע בספינה על
ים הגדול .נעשה דוח סערה ונטבעה
הספינה ונפלו כלם ונטבעובים .נעשהלו
נם שירד בנתיבות עקינךת בעומק הים
ויצא מתחת הים לישוב אחד ור .ושם
ראה בריות טשונות ואנשים משונים
קטנים שהיו מתפללים תפלה .ולא ידע
לשונם .נעשה לונםשני שעלהויצא משם
וחזר לתבל שלנו .אז בא לפני החכמים
ואמר .אשריכם צדיקים העמלים בתורה,
שכל סודות בריאת העולם ננלה לפניכם.
מעשה השני .פעם אחת הלכו רביהייא
ורבייוסי בדרך .והיו כל כך עומקים

בתורה עד שתעו בדרך ובאו למדבר בין

הריםנדולים .כי רצו להפרש מן האנשים
שלא יבלבלו אותם בעומקם בעפקות
ההערה .וכאשר ירדו בין ההרים למטה
מטה שמעו בת קול מן השפים" :אתם
החכמים אל רט-דו יותר בעומק ההרים!'.
נתבהלו וישבו לנוח ולא ירדו יותר .בוצך
כך ראו שיצאמביןחורי ההרים איש אחד
משונה מאד במראהו ונשרעממו עליו.

שאלו אורנו ,מי ארטה? ויענה להם שהוא

מחלק הארץ שנקרא "ארקא" .וישאלו
אותו עוד ,אם נמצאים שם אנשים .ואמר
להם שנמצאים שם אנשים ,והם חורשים
זורעים וקוצרים .יש מהם בראש אחד
ומהם בשני ראשים .ויאמר עוד שהוא
רוצה להורדע מה שם חלק הזה של העולמ?
ויאמרו לו שזה החלק נקרא מתם ארץ
לפי שכאן היא ארץהחיים.

ווענען רי נשטור טענ'טעלעך ברעננט רער והר צוויי מעשיות .ערשמע מעשה .רבי
נהוראי סבאהיט טמ4הל נערייומ  8ווייטען וועג אויפ'ן ים הגרול .הי
ט זיך געמשכט 8
שטורם ווינט און די שיף איז אונטערגעגשננען מיט שלע מענשען ,איז איהם  8נס נעשעהן.
וו4ם ער איז רורך היילען אונטער.ן ים שרוימנעסומען אין זעהר  8פרעמדען ישוב .מיט פשר-

שירענע בששעפענישען און קליינע מענשעלעך ,וועלכע היבען מתפלל געווען  8תפלה4 ,בער
רבי נהוראי ה4ט ניט פ8רשטשנען וייער שפרשך .רירט איו איהם ווירער נ4ך  8נס געשעהן
ווים איז איהם געלונגען שרוים צו קוסען פון יענער טהייל ערר ,צוריק צו אונזער טהייל ערר
וויס רושט זיך "תבל" און "ארץ",.נטכדעםאיי רבי נהוראי געקומעןאיןבי
ת המיהפ און
ה4טגעזיגט" :יו4ה
ל אייך צריקים ,ווים דורכ'ן כח פון רי תורה וויימט איהר שלע
ם געפינט ויך אויף רער וועלט", .
בשהשלטענע מורות,ווי
צווייטע מעשה ברענגט רערזהר.שו רבי הייא מימ רבייוסי ןיינעןשטיהל נענשנגען אונטעו-
ווענם.זייזיינעןגעיועןשזוי שטשרק פשרטהוןאין לערנען תורה ,שזזייזיינען משרקריכען ערנעץ
אין  8ווימטערניש צווישען 'נרויסע בערנ ,וואו מענ'טען געהן ניט ,מעןזי
ל זיי ניט סבלבל
זיין .זיי ה4בען דערהערט  8בת קול פון הימעל~ :איהר תלכוודי חכמים זייט נעווירענם
ניט צו נעהן ווייטער בשרנשרי 8טיפער צווישען דיוע בערג"! ה4בעןזיי זיך שנירערגעזעצם
ך טיעפער .רערוויילאיז פון צווישעןרי שפשלטען
יפרוהען.אוןזיינען מעהרניט גענשננעןני
מון רי בערנ שרויסגעקומען עפעס  8מעענה'רינמענשעי .היבעןזיי זיך אויף איהם שטארק
פשרוואונדערט .און היבען איהם נעפרעגט" :ווער ביוטו?" ה4ם ער געענטפערט ,שז ער
איז פון רער טהייל עררווים רופט זיך "ארשא" .ה4בען זיי איהם ווייטער געפרענט ,צו
איז רירט אויך ר 4פענ,טען? היט ער געענטפערט ,שז רירט איז אויך ד 4מענשען ,מען
צקערט .מען זייעט ,סען שניירט .טהייל ויינען מיט אייןשיפ ,טהייל מיט צוויי קעפלעך.
ניךהיט ער צוזיי נעזיגט ,שז ער איז זעהרניינערינ צו וויסען,ווי שזוי רופם זיך דיזער
ערד רופט זיך ארץ .און ר4ט
שז
טהייל ערד?
ארץ ההחייביעםן.זיי איהם נעענטפערט ,ויועטהייי
איז דער

איי

נפלאווז הזהר

נוכל להיווז במוח .שכמו אז לפני שש
מאות שנה כאשרהופיע מפר הזהרכעולם,
והואהיה הראשוןשהודיעשהארין כדורית
ומיושבת מכל הצדדים .וגם שהיא
מתנלגלוז וזמיד כמו כדור .ואף על פי
כןאין הבריות והאנשים נופלים מטנו אל
השמים.ובלוזי ספק שדברי זהר האלההיו
אז לפלא ולדבר שאי אפשר להיות .ורכים
משכילים שהקו על זה .עד שיצא הדכר
לפועל בעת שנמצאת הלק הארץ
"אמעריקא" .כן גם תבא עתשיצא הדבר
הזה ל9ועל ,וכלםיראו אמיתתדברי הזהר
בדבר שבעה חלקי עומק האר*ן ובריות
משונות ואנשים קמני ערך הנמצאים שם.
כיוצא בזה מה שנזכר כזהר שהקול
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והדבור של האדם נשמע כרקיע כאותן
רגע .ואם האדם לוסד כלילה ,כאשר
הקב"ה כא לג"ע בחצות הלילה אוסר אל
הצדיקים" :שמעו איך שיהרדי 9לוני לומך
תורה" .וההוקרים צהקועל זה,איך אפשר
להשמע קול האדם במרהק רב כזה? וערטה
נוזברר ע"י מכונות של "רשדיש" שהקול
והדבור של אדם נשמע במרהק רכ ,כי
זרמי העלעקמרי והעטהער אשר כחללו
של עולם ממשיכים ומפריהים את הקול
לכל צדדי העולם כרגע .ומכל שכן שיוכל
לפרוה ברקיע הראשון הסובב את הארץ,
שלפי דעת רבי שמעון ב"י הוא גכוה מן
האר'ן בארץ ישראל רק ל"ו אלפים אמורב

י ר4ם 411ם רער זהר איז נעווען רער ערשטער כוריע צו
ס'איז צו פשרה4פען .שז שזוייו
זיין ,שז רי ערד איז קיילעסדינ ,און איז בשזעסען פון שלע זייטען ,און נ4ך דערצו דרעהטזי
זיך נאך אויך .און ד4ך פשלט קיינער ניט אין הימעל שריין ,וועלכעם ה4ט געווים דשמ4לסט
אויסנעקוקט פשר אוממשנליך .און פיעל מענשען ה4בען אויף דעם קרום נעקוקט .ביז וושנעט
ס'איז שזוי פשרווירקליכט נע411רען ,דורך רעם ו41ם שמעריקש איז נעפונען נע411רעו .שזוי
אויך וועט קומען ש צייט ,וו4ס די לעהרע פון זהד וועגען רי זיבען טהיילען פון טיפעניש
אין דער ערד,יועם אויך פשרווירקליכט ווערען.
נ4ך שהש שסייגעד וואונדער ווערט נעברעננט אין זהר ,שזדי שטימע פון מענשען ווערט
ב איינער לערענט תורה ביינ8כט ,רשן ווען
נעהער6אין הימעל זעלבעמינוט .און אוי
ם
ד
ע
ה
"
:
ם
י
ק
י
ד
צ
ו
צ
ר
ע
ט
נ
י
ז
דער אויבערשטער קומט אין נן ערן השלבע נשכט,
ווי שזוי
די
אויף ערד לערענט ר4רס  8איד תורה" .די חוקרים פלענען לשכען רערפון11 ,י שזוי איז
די
4בער היינט איז שוין
מענליך שז די שטימע פון מענש ז4ל נעהערט ווערען שזוי
ד4ס בשוואוסם נעוו4רען דורך "רשריץ" שפשרשטען ,שזוורי
יים~שטימע פון מענש פליהט
רי
שרוםאין גשנצעןדויםופון וועלט,ווייל דעד וועלט רויםאיז פול מיט עלעקטרישע שטר4מען
רי
לכען שטיסע ווערט צוצויגען און צופלוינען אויף טויזענדער
און פיט עטהער ,דורך ווע
י
ד
איין סעקונדע ,און ד4ם ווערם שרייננעצוינען אין די "רשדיץ" '58שדשטען .נ4ך
מיילען אין
געז4גט ,שז פון די ערד ביז צום ערשטען הימעל .וו4ס
ן
ו
ע
מ
ש
ך
4
ד
ב"י
דערצו ה4ט
דבי ערד ,איזאין ארץ ישראל ניט מעהר הויך 11י  72000פום.
דיננעלט שרוםבלויזדי

די
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נפלאוון הזהר
(ננ)

ההסתלקות והקבררה של רבי שמעון בן יוחאי.
הגו רבנן ,כשחלה רבי שמעון בן מעיינים בדינו .יש מהם נומים לכף זכות
יוחאי נכנמו לפניו רבי פנחם ורני חייא שמראים זכיותיו של אדם .ויש מהם
ורבי אבא מן החברייא קדישא .ובנורבי נומים לכף חוב שמראים העבירות של
אלעזר היה משמש אותו .כשראו שהוא אדם.ואין האיש יוצא מןהדין כמו שהוא
נומה למות אמרו לו" :האם מי שהוא מבקש .אבל מי שהדיין שלו הוא מלך
יסודו של העולם ימות ?" אמר להם רבי העליון על הכל ,הרי זה מש9מ מוב.ואין
שמעון" :תדעו שלא הנית דין שלמשה יכול האיש לצאת מאיתו :הדין אלא
מעיינים בדיני .כי וואה אני שאין אנכי במוב .מה המעם ,לפי שמדותיו של
נמסר לא למלאך ולא להדיינים שלמעלה ,מלך השיון נשות טנות תמיד ,ובידו
שאין אני כשאר אנשים ,אלא שהמשפמ סליחת עתות פשעים דחטאים .ככהט"כ
שלי הקב"ה בעצמו יש9מ ,ולא בבית (תהלים קל)כי עמך הסליחה למען תורא.
דינו .וזהו שביקש דוד המלך (רטהלים עמך ולא עם אחר .ולפיכך אני מבקש
מנ) שפטני אלקים וריבה ריבי .וכן שלמה סלפניו שהוא בעצמוידין כהטפמי".

המלך אמר "לעשות משפמ ענדו" .הקב"ה
אחר כך ראו שרבי שסעון היה אומר
כאשר
בלבדו ולא אהר .שהרי למדנו
.
ה
כ
דכר
ו9תאום נעלםרבי שמעון מאותו
האדם נומה למורע אז הביתדין שלמעלה החדר ששכב בו .ויתמהו כל הנאמפים

(ם)

ווי חזוי איז נעוועןדי 9מירה מיטרי קבורה פון רבי שמעון בןיוחאי.

י א5עורהימ איהם
ווען רבי שמעון בן יוחאי איז קרחנק געוו4רען ,און ויין ווהןיב
משכהם נעווען ,זיינען צום ערשטען פרייננעקוכוען סבקר חולה זיין די רריי חבדים פוזיי
"חברייא קרישא" רבי פנהס רבי הייא און רבי אבא .ווען זיי השבען געועהן 6ו ער איו
געפעהר5יך קרחנק ,היבעןזיי פון גרוים צער געפרענט" :ווי שזוי קען ו4ט זיין ,חז דער
וו4ם איז די זייל .אויף ווע5כען די ווע5מ
י ג4ר 118עסשמשרבען?" ה4מ רבי
שמעהמ,להז
4קלעהרט שריין אין מיין מש9מ ,וויי5
שמעון צוזיי געז4גט" :נימ דער בית דין של מע
איך זעה שז איך ווער נימ איבערגעענמפערט ,ניט צו קיין מלאך ,און ניט צו קיין בית דין,
שזוי וויביי שנדערע מענשען עם פיהרט זיך ,נ4ר מיין כהשפמ כעז פ4רקומען פשר'ן אויבער-
ר דער
שמען זעלבממ .שזוי ווי דור המ5ךהימ געבעטען "ישפמני א5קים וריבה ריבי" חזני
רבונו ש 5עולם זע5בסמ ז 54איהם כים9ט' 1ניט קיין שנדערער .וויי 5ד4ם איז בחוואוסט,
שז ווען דער מענש דחרף שטחרבען קומט פ4רזיין כהם9ט פשר'ן ביתדין ש 5מע5ה .טהייל
ר די זכותים און מעשים טובים פון דעם מענש.
ויינען נומה 5כף זכות ,אוןויי ב6ווייועןני
ר די עבירות און מעשים רעים פון
און מהיי 5זיינען נומה 5כף חובה ,און זיי בשווייזעןני
רעם מענש ,אוןזיין כהם9ט געהט שרויס ניט חזויווי דער מענ.ט ווי ,5נ4ר שזוי ווי רער רצון
פוז בית דין איז% ,מ'4ה 5נוט ,שמ4ה 5ש5עכט4 .בער דער מענש וו4ם דער דבונו ש5
עולם זעלבממ מש9ט איהם ,רער האמ נעווים צו ה4פען אויף ש נוט כ"שפט .וויי5רי מדה
מון מ5ך ע5יון איו נ4ר נומה צו זיין לכף זבות ,און רורך זיין כודת הרחמים איז ער כעח5
עונות בדין ,חזויווי דער 9מוק ז4גטכי עמך המליחה 5מען תורא .פארגעבען וינר קען נ4ר
רער רבונו ש 5עו5ם ש5יין ,ניט קיין שנדערעי .און ר6רורך בעמ איך דעם מלך ע5יון16 ,
נ4ר ער זע5בסמז"5זיין מיין רייןא.
י געהערמ 6ו רבי שמעון ה4ט נ4ך עפעם געו4וט עטליכע ווערמער,
נשכדעם ה4בעןוי

נפלאות הזהר

שם ,ומרוב 5חד ואימה לא יכלו לדבר
דבר .לא ארכה העוע והנה פתאם 5ר*ן
הביתה ריח חזק של בושם ,שהיה להם
~משיב נפש ותחי רוחם .וברנ*ך זה ראו
שרבי שמעון נטצא על מטת .-ושמעו
שהוא מדבר עם מי ,אבל לא ראו עם מי
הוא מדבר.
לאחר
ששקטה
רוחם של ההכ-ים שאלו
לרבי שמעון על הנפלאור :שראו ,מה
ענינם .אמר להם רבי שמעון" :מה
שראיתם שנעלכצ:י מכם ,הוא שיפלהו
אחרי מלמעלה .כי ביקשתי לראות מקומי
שם .והראולי מקומיבין מקומותהצדיקים
שם ,ולא הייתי שבע רצון מן המקום
שהכינו עבורי .ובחרתי לי מקום אצל
הנביא אהיה השילוני .ואחר כך נשלחתי
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בחזרה לביוזי ,ו5רחו עמי

שלש בואווז

נשמות צדיקים ללוווע אותי עד ביתי,
ועמהם דיברתי .זה הוא הקול ששמעתם
וריח הטוב שהרגשתם הוא ריח של גן

העדן שבא עמנו".
אז קרב אליו רבי אלעזר בנר ואמר אל

אביו :אבי .אבי! ואיה יהיה מקומי בגן
העדן?" אסר לו רבי שמעון " ,:אשרי
חלקך בני .זמז רב יומשך טרם שתבא
לקבורה אצלי .אבל שם בגן עדן ביררתי
גם עבורך מקום טוב .אשרי חלקנו
וחלקם של שאר הצדיקים בגן עדן,
העוסדים להודות ולהלל לרבון העולמים
כמו מלאכי השרת ,ככתוב "אך צדיקים
יודו לשמך".
ויהי כאשר הגיע יום הנורא ,יום

און איז בשלר פשרשוואונדען געווירען פון קרשנקען בעס .שלע 1178עזענרע זיינען געבליבען

ערשטוינט 8 .גרויסע שרעק איז אויףזיי נעפשלען ,אוןזיי ה4בען ניט נעקענס קיין חירס
שרויפריידען פשר גרוים 5חר .שביסעל שפעטער היבען רי חברים ינגעהויבען ש5ירען ר4רט
ש שטשרק שמעקענריגען ריחוויםהי
ס פריין געשסרומס אין רעם חדר וואו רבי שמעון'ם

בעס שטעהט.פון רעם נוטען געשמשק זיינען זיי רערקוויקס נעווירען און זיינען בשרוהיגס
י יערזעהן8 ,ז רבי שטעון לינס שוין צוריק אויפ'ן זעלבען בעס,
געווירען .פלוצליננהיבעוזי
און אויךהיבעןזיי נעהערט שז ער רעדס ע5עם מיט אימזצען,יבערזייהיבעןרירס קיינעם
ניס געזעהן.
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ווען ס
רי וואונרערליכע
נע411רע1
רבי
זיי
פשסירוננ וו4ם זיי ה4בען שלץ צוגעזעהן .היט רביכיישמעון זיי נעענספערט" :איךהיב
נעווילס ביים לעבען זיך אויסקלויבען שן ארס אין נן ערן ,ווער עםזילזייןטיין שכן .היס
טען מיר ר4ס צוליעב געטהון און מען איז מיס מיר שוועקגעפלויגען אין גן ערן שריין .איך
בין טשקע ר4רמ ניט צופרירען געווען פון רעםירט 411ם מעןהיטיננעגוייס פשר מיר,היב
איך זיך אויסנעקליבען שן 4רס נעבען רעם נביא "אחיה השילוני" און ווען מען איז מיט
סיר צוריק געפלוינען זיינען מיט סיר מיטנעקומען רריי הונרערט נשמות פון צריקים ,און
קול וו4מ איהר ה4ס געהערס
איז געווען
פריהער נערערט,
סיסזיי ה4ב איך
און קיינעם ניט נעזעהן .און רער גוטער געשפשק וו"ם איהר ה4ט נעי2פירס' ,ר4ם איז רער
ם איז טיט אונז מיט נעקומען".
ריח פון גן ערןווי
דשן איז צונענשנגען רבי אלעזר און ה4ט רעם פ4סער נעפרענס" :סיין פיטער וואו
אין גן ערן " ה4ט רבי שמעון איהם נעענספערס11" :אויל איז ריין
וועס זיין מיין
חלק.סיין זוהן :עס וועט גערויערען ע לשנגע צייט איירער רו וועסם צו קבורה קוסען נעבען
מיר4 .בער ר4רט אין גן ערןהיב איך אויסגעקליבען  8נוטירס פשר ריר אויך11 ,י מיר
וועלען מיט שלע צריקים צוזשמען לויבען רעם אויבערשטענם היילינען נימען ,שזוי ווי דער
אך צריקים יורו לשפך".
פשוק ז4נס:
ווען ס'איז" שוין נעקוטען רער שרעקליכער ס"נ"11 ,ם רבי שמעון האס גערשרפ 0נפ0ר
ריזער וועלס,היס ער איבערנע'חזר'ס רי גשנצע תורה וו4ם ערהיס געלערענט.
ווערען פון

רים

ירט

דים

רים
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המיתה ,והחברייא קדישא הכירו בו שזה להחברים שיכנסו ,ודיבורו עם כלם היה
יום האחרון שלו ,נאספו כלם וישבו לפני בחארת פנים של שמחה .אז נשא רבי
רבי שמעון ,והוא היה מחזיר על לימודו שמעון ידיו לשמים והיה מתפלל תפלה.
כל התורה שלמד .פתאם ראו אור גדול

כמראה אש שהיה סקיף סביב לבית
מבחוץ .נבהלו החברייא קדישא ויצאע
החוצה ,רבפנים שארורבי אלעזר בטורבי
אבא .פתח רבי שמעון את עיניו ואמר
לרבי אלעזר" :צא ההוצה
וחה אם יש שם מי י צ ח ק
תלמידי החביב -מהצלתי אותו משליטת
מלאך המות ,ואמור לו שיכנס ,ותושיבהו
אצל מטתי שישמע חידושי תורה אשר
אדבר ,למעןיוכל אחר כך לסדר החידושי
תורה אשר ישמע ממנו".

אחר כך ישב לו רבי שמעת על מטתו
ואור שסח היה מרחף על פניו ,וישאל
לרבי אלעזר איה המה החברייא קדישא,
ומדוע אינם נכנסים.יצא רבי אלעזר וקרא

אחר תפלתו בחראיזה חבריםמןהחברייא
קדישא שרק הם ישארו בביתו ,והשאר
יצאו החוצה .נשארו בפנים רבי אלעזר
רבי אבא רבי יהודה רבייוסי ורביחייא.
מיד בא ונכנס  03רבי יצחק .כאשר ראהו
רבי שמעק שמח עמו ואמר לו" :אשרי

חלקך! שמחה רבה וכמה מדרגות של
קדושה יועספו לךביום הזה".
אז אמר רבי שמעון להחברים שנשארו
בפנים" :שמעו אלי חברים קדושים!
כאשר ערטה עת רצון ושכינה הקדושה
בתוכנו ,מבקש אני שלא אבא לעולם
העליון בבושת9נים .ובכן חפץאני לגלווע
לכם היסודות של חכמת הקבלה ,אשר
עד עתה עוד לא גליתי אותם לאיש .ובכן
ישב רבי אלעזר לפני ,ורבי אבא ישב

די "חברייא הרישא"היבען דערקענם שז די פטירה רוקם זיך צו ,היבעןזיי זיך שלע פשרזש-
מעלם אין זיין וו4הנוננ .פ5וצ5יננ ה4מ ש פייערד-נ ליכטינקיים שרומנעריננע5ם ד4ם הויז
פון רבי שמעון ,ה4בען זיךדי חברים דערשר4קען און זיינען שיויסנעגשננען: ,עב5יבען איז
נ4ר רבי א5עזר טים רבי אבא .רבי שמעון ה4ם נעעפענם די אוינען און ה4ט נע":גמ צו
רבי א5עור" :נעה שרוים און זעה צו איז ד4רם ר 4רבי יצחק מיין 5יבער ת5מיר ,וו4ס איך
ב איהם מצי 5נעווען פון מ5אך המות ,און ז4נ איהם ער ז4ל שריינשומען ,און זעץ איהם
הי
נעבען מיר ,ער ז54זיך נוט צוהערען צורי חידושי תורה וו4ם איך ווע 5ז4גען ,ער ז 54קענען
דערנ4ך מסררזיין די חידושי תורה וו4ם ער וועםהעיען פון מירע.
נ4כדעם ה4ם זיך דבי שמעון אויפגעועצם און ח שמייבע 5ה4מ זיך בחוויזען אויףזיין
5יבמינ 9נים ,און ער ה4מ נעפרענם רבי א5עזר'ן וואו זיינען ע9עם די "חברייא קדישא".
און פשרוו4ס קומעןזיי ניט שריין .ה4ם רבי א5עזרזיי ש5ע שריינגערופען .ישן
רבי
שמעון אויפנעהויבען זיינע הענר צום הימעל און ה4ט מתפ5ל געווען ש תמ5ה .ער ה4ט
נעוויזען ש פרעה5שך פנים צו ח5ע שנוועזענדע .נ4ךרי תפ5ה ה4מ רבי שמעון נעז4נמ ,חז
רי גרעסמע בשוואוסמע חברים פון די "חברייא קרישא" ז4לען בלייבען אינווענינביי איהם,
און די איבעריגע ז54עו שרויסגעהן .זיינען געבליבען אינווענינ רבי א5עזו ,רבי אבא ,רבי
יהודה ,רבי יוסי ,רבי חייא .בשלר איז אויך שריינגעקומען רבי יצחק ,היט זיך רבי שמעון
סיט איהם נעפרעהט ,און ה4מ איהם געו4גמ" :וואוילאיזדיין ח5ק! מיעל שומחה מיט פיע5
קדושה ז 54דיר געמעהרמ ווערען דעם היינטינען מינ".
בשלד רערנ4ך ה4ם רבי שמעון נעז"כמ צודי "הברייא קדישא"ווי
ס זיינען געב5יבען
אינווענינ" :הערט מיך צו חברים! שזויווי ס'איז שצינר ש עת רצון און שכינה הלדושה
איז מימ אונז ,ווי 5איך שרויפקומען אויף יענער ווע5ם ,איך ז 54מיך ניט דשרפען שעהמען
ר4רם פשר קיינעם' .רשרוםווי 5איך שצינר פשר אייך מג5הזיין שזעלכע נרויסע סורות פון
חכמת הקבלה ,וו4ס איך ה4ב נ4ך פשר אייך קיינמיה 5נימ מג5ה געווען .ז4ל רבי א5עזר
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מאחוריו ויכתוב כל מה שאדבר .ושאר צוה ה' אעע הברכה חיים עד העולם"
החברים שנשארו בפנים ישבו מן הצד
וישמעו היטב את דברי ,למען יכנמו לא
רק באזנם,כי אם גם בעומק לבבם".
אחר זה נתעמף רבי שמעון במלירע
והתחיל לדבר חידושי חורה בדרשות
9מוקי תנ"ךעל9י חכמת הקבלה העמוקה.
באמצע הדרוש הפסיק וצוה להעמיד כמא
אצל ממהן עבור רבי 9נחם בן יאיר
חותנו שבא עתה מןגן העדן .אימה ו9הד
גדול נפל על החברים ,ופחדו לשבת על
כמאות וישבו על קרקעת הארץ .רבי
שמעון התחיל שוב לדרוש ולגלות
המודות של חכסת הקבלה העמוקה,
מאורגים וטקושרים עם דרשות על פמוקי
הג"ך ,ונקראים בשם "אדרא".
רבי אבא מיפר שכאשרהגיערבישמעון
לדרוש את הפמוק (תהלים קלג) "כי שם

נשתתק אצל תיבתחיים ולא נשמע ממנו
יותר .רבי אבא אחז את העם בידו והטה
אזני לשמועעודולכתוב ,אבל לא שמע.וגם
ר גדול
כי באורערגע נבהל ונשתומםמןאי
כמראה אש אשר9רץ 9תאםלבית.ולבעבור
שהאור היה גדול מאד אחזה עורתבעיני
כל ההברים ,ולא יכלו לראות מה נולד
שם,כיחיו מוכרחים להשתמחעל הקרקע
פניהם לממה ,כך שכבו ובכו ,כי הבינו
שרגע האחרוז בא.
כך עמד אור החזק עת קצרה עד
שנקמן וחלף ועבר לגמרי.
י קמו
א
החברים מן הארץ ויראו שהמנורה
המהורה קוד,ם קדשים כבתה.רבי שמעון
בןיוחאי צדיקימודעולעמנרעיניו לנצח.
והיה שוכב על צדו הימנית מעוטף
בפליתו ,ואור שמח חופף על צורתו

זיאן פשו מיר ,און רבי אבא ז 54זיצען אונטער רבי א5עזר ,און ז 54אויפשרייבען ש5עס 411ם
איך וועלז"גען .אוןדי איבעריגע חבריםזילען זיצעןאין דעוזייט און ז54ען גוט אויסהערען
מיינע ווערטער ,כדיזיי ז54ען שריין טיעף אין זייערע הערצער".
רבי שמעוןהיט זיך אייננעהי5ט אין ט5ית אוןהיטינגעהויבען צוזיגען חירושי תורה.
ס ער מפסיק
דים 5יכסיגע פנים פון רבי שמעוןהיט געפ5שמס ווי פייער .און דערמיטהי
געווען און ה4ס געהייסען שנידערשטעלען ש שטוהל נעכען בעט פשדזיין שוועהר רבי 9נחם
ס איז ערשט שרי9נעקומען פון גן עדן .שן אימה ופחד איז געפשלען אויף שלע
בן יאיר,ווי
חברים .אוןזייהיבען מורא געקר4גען צו זיצען אויף שמוה5ען,היבעןזיי זיך שריפגעזעצט
טינגעהויבען צו ענם58עקען פשר די חבריםרי טיעפע סודות
אויף רער ערד .רבי שמעוןהי
פון חכטת הקב5ה ,און ערהיטזיי צוזשמעננעפץ5כטען מיס ררשות אויף פיע 5פסוקים פון
תורה נביאים וכתובים.
רבי אבאהיט דערצעהלט ,שז ווען רבי שסעוןהיט נע'ררשינס דעם פסוס פון תה5ים
"כי שם צוה ה' את הברכה חיים עד העולם" איז ער ביים וו4רט חיים שסי 5געב5יבען .רבי
אבא ה4ט געהש5טען די פעדער אין השנט ,איז געווען גרייס ווייטער צו שרייבען ,יבער ער
טשוין מעהרקייןווירט ניט געהערס .און אויך איז ער דשן צומישטגעווירען פשר שרעק
הי
פון רעם נרויסען פייערדיגען 5יכסיגקייט,ווים איז פ5וצ5ינג שדיינגעקומען ,און פון דעם
שטשרקען 5יכטיגקייס ,זיינעןביי שלע חכרים די אוינען פשרב5ענדט נעוו4רען אוןזייהיבען
רזייהיגען זיך ש5ע געמוזט אוימציהען אויף רער
ניר ניס נעקענט זעהן וו4ס קומטפיר,ני
י היבען שוין גשנץ נוט
.
ס
ע
פ
י
5
כ
ע
ג
ן
ו
א
פ און היבען געוויינט
זי
ערד ,מיט'ן פניםשרי
פשרשטשנען ,שז ד4סזיינען די 5עצטע סינוטען.
ס פייערריגע ליכטיגקייס איז פשר-
ש היט עם געדויערט ש שטיקע 5צייט ביז די
נורועין געוו4רען .רשן היבען זיך די חברים אויפגעהויבען און זיי היבען דערזעהן
שוואו
קד2,ים איז פחרל"שען געווירען .שמעועאיז שוין שווי געלענשעי
ן
רבי
די ליכטינע מנורה קדש
רעכטער זייט ,איינגעהי5ס אין סלית ,שזוי ווי סיט ש שסייכעל אויף זיין
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הקדושה .רבי אלעזר עם שאר החברים הנאמפים הלכו אחרי הממה .נם היה
פרצו בבכיה ,ומרוב צער ואנחה לא יכלו נראה לפני הממה עמוד אש עד הארץ,
וכך פרתה הממה עד לפני המערה
לפתוח פיהם לדבר דבר.
אך רבי חייא התחזק ,קם על רנליו שבכפר מירון ,אז הבינו כלם שנצרך
ואמר" :חברים! באה העת שאנומחוי:ים לקברו באותה המערה .כאשר הכניסו
לחלוק כבוד האחרון לאדוננו מורנו ורבנו ,ארונו להמערה נשמע בת קול הפמוק

מנורה חמאירה קדש קדשים ,נשתדל
לעשות הלויה וקבורה כראוי לו".
בתוך כך נפוצה השמיעה במהירת
בזק מפטירת רבי שמעון ,הן בעיר והן
בכל הגליל .ומכל המביבה התחילו אנשים
המונים לזרום לבוא לקחת חבל בהלויה
שלו .אבל פרצה אז מחלוקת גדולה בין
ההמון שהיו בהם חבורות ואנודות מכמה
מחלקווע וכל אחת חפצה שרבי שמעון
יקבר אצלם .ויהי כאשרהיו מוכנים אל
הלויה והקבורה ,וחברייא הקדושה עם
חכמי ישראל נשאו את מטתו החוצה,
שקטה המחלוקת ,כי המשה התנשאה
מידם למעלה באויר ופרחה לאט לאם ,וכל

"יבא שלום יניחו על טשכבותם ".ונם
הפמוק "ואתה לך לקץ ותנוח ותעמוד
לנורלך לקץ הימין".
על פי הקבלה ידוע ומפורמם שנפטר
רבי שמעון בן יוחאי ביום ל"נ בעמר.
וכאשר העולם מבין נודל קדושתו של
אווע התנא ,הארז אשר בלבנון ,הענק
שבין התנאים ,הארי שבחבורה שהשאיר
אחריו אור נדול אור הפארר לכל העולם,
הוא ספר הזהר הקדוש עם שתי האדרווע
רבא וזומא ,שהם הימודות של חכמה
האלוהית שנקראת חכמת הקבלה ,לכן
עוד לא נשכח אור קדושתו מן העולם.
ועד היום הזה נחלק לו כבוד נדול ביום

היילינע צורה .רבי אלעזר מים רי איבעדינע חברים ה4בען פון גרויס נעוויין נים נעק4נמ
קייז וו4רם אוימריידען.
דבי חייא ה4םזיך געשם8רקם און ה4םזיך נעשטעלם אויףרי פיס ,ז4נענרינן "חברים!
ן צוטהיילעןיעם לעצמען כבור צו אונזער ליכמינע מנורה
ס'איז געקומען רי ציים מירזילע
קרש קרשים ,און מיר ז4לען זיך בשטיהען סיםזיין קבורה".
דערווייל ה4ם זיך בלי' 1שנעל פשרשפריים רער קלטננ פוןרי פמירה ,מויזענרעי מענשען
ה4בען 4נ'געהויבען שמר4מען פון שלע גענענדען ,צו נעמען 8ן שנמיילביי דעד לויה .וערביי
איז פ4רגעקומען  %נרויסע מהלוקה ,כמעט ש מלחמה צווישען פשרהשירענע פשרמייען,וויס
יערלר פשרמיי ה4ם נ4ר נעוו4לם שז רבי שמעון ז4לבייזיי בשערריגם ווערען4 .בער ווען
מען איז פשרמינ נעוו4רען צו דער לויה ,און רי חברייא קריעאש ה4בען שרויסנעמד4נען רי
ממה ,ה4ם זיךרי ממה אוהפנעהויבען אין רער הויך ,און איז שזוי נשנץ פשמעלעך נעפלוינען,
כדי מענשען ז4ל קענען מימנעהן .און  8פייערדינעזייל איז גענשננען פ4ראויס ביז צו דער
דער הייל איןדירף מירון .ר4רם איז רער ארון קורש צו קבורה געשומען .ווען מען ה4מ
שרייננעמר4גען רעם 4רון סורש אין ,דער הייל ,איז נעהערם נעוו"רען ש בת קול דער פמוק
=יבוא שלום ינוחו על משכבותם" .און אויך רער פסוק "ואתה לך לקץ ותנוח ותעמזר לנורלך

לקץ הימין".
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דבי שמשו יוחאי
רי וועלם פשרשמעהם ר4ם נולות פון רעם נרויסען טענענבוים ,רער ריעז צווישען רי תנאים,
וו4ס ער ה4ם איבערנעל4זט שזש היילינליכמיגקיים אויף דער ווע5ם ,דעם ספר הזהר הקרוש
מיט רי צוויי אדרות ,אררא זומא ואררא רבא ,וו4ם זיי זיינען רי יסווות פון רי גרעסטע
נעמליכע לעהרע ,וו4ס רופם זיך חכמת הקבלה ,רטרורך ווערמ נ4ך היינם צונעטהיילט איהם
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י חניגה נדרלה חצר נדול ,ששםנעיטה ההדלקה בשמחה
הישרהרציימ שלו ,עליד
מאת כמה וכמה עשרות אלפים שנשים רבה ,ונקראת חנ הילולא דרבי שמעון
מכל המחלקות ,שעושים הדלקה נדולה בריוחאי .זכורעינןעלינוועל כל ישראל,
בשמן ז*ת כל הלילה בכפר מירון אצל אמן.
מערת קברו .נם נכנה שםבית המדרהם עם
(נד)
ההמתלקות והקבורה ושלרבי אלעזרבןרבי שמעון.
רבי אלעזר בן רבי שמעון לעת זקנותו וכאשרידוע שרב .אלעזדהיה כלימיו
נעשה חלש ,ולא היה לו כח ללכוז ללמוד בטבעו איש תקיף בדערו ,ולא היה נושא
בבית המדרש עם הישיבה .כאשר נחלה פנים לכל איש ,לכן הבין שיש לו הרבה
ולא יכל לקום ממטתו נתנלה פעם אחת שונאים בעירו .ואף נם בין תלמודי
נופו הקדוש ,וכאשר קרבה אשתו לכמורע החכמים הרניש שיש לו ביניהם הרבה
שחקה ,אבל מיד התחילה לבכות .שאל שונאים,והיה דואנ שכאשרימות לשיקברו
אותה רבי אלעזר" :מדוע שחקת תחלה ,אותו בכבוד של תלסיד חכם .לכן קרא
ומדוע ערטה וזבכי ?" ענרטה לר אשר;ו :קודם מותו לאשרע וכך צוהעליה:
"שחקוזי ושמחוזי עלשזכיוזי שצדיק נדול "הן כאשר אני יודע שישלי הרבה
עם נוף קדוש כזהיהיהבעלי .וערטה אני שונאים בעיר ,ואפילו בין הרבנים אין
בוכה על זה שנם צדיק נדול כמוך מוכרח חמרלי שונאים ,ואני דואנ שיכול להיות
שלא יקברו אותי לפי ככודי ,לכן רוצה
למורב"
 8גרויסען כבוד ,און שלע י4הר אום ל"נ בעומר ווערטויין י4הרצייט געפייערט פון צעהנ-
דלינע מויוענדער מענשען פון שלערליי קלשסען ,מיט  8חדלקה פון בוימעהל אין כפר טירון
ביי רי מערה פון קבר רבי שמעון .רירט אין או"פגעשטעלט נעוו4רען  8בית המרש כוים
 8נרויסען חצר ,וואודי הרלקה קוסט פ4ר סיט  8נרויסע שמחה ,וועלכעם רופט ~יך הילולא
י שמעון בן יוחאי~ .כותוינן עלינו ועל כל ישראל אמן.
ירב
()54
ווישווי אין נעוועןדי פמירה סימדי קבורה פוןרבי אלעזר ב"רשניעון.
אלע~ר ב"ר שמעון איו אויף דער עלמער זעהר שוושך געו41רען ,און ער ה4טשוין
קיין כרחביגעהשמ צו נעהן לערנען אין בית המדרש .ווען ער אין שוין קרשנק נעוו4רען אוןהיט
נעמוזמ לינען צו בעט ,ה4מ זיך שמ~,הל נעמשכט "1 18ן לייב אין אויפגערעסמ געזוירען.
בשעת~יין פרוי איו צונעגשנגען איהם צודעקעןהיטוי געלשכט און בשלדינגעהויבעןוויינען.
י געענמפעדט:
כלענט זי רבי אלע~ר" :ווים הימטו נעלשכט ח11ווים 'וויינסמו?" הימו
ם איך ה4ב ~וכה געווען צוהיבען שוש נרויסען צדיק פשד  8מאן ,און
נעלשכט ה4ב איך,ווי
ם שוש צריק מ 11אויך שמשרבען" .און 8ןוי 11י רבי אלעוראיו אימער נעווען 8
איךווייןווי
שמרעננער טענש ,און ה4מקיינמיהל קיינעם נימ נושא פנים נעווען , ,ה4ט ער פשהסם8נען
שן עד ה4מ אין שמירט פיעל שונאים ,און אפילו צווישעןדי תלסידי חכמיםהיט ער אויך
געשפירמ 8ן עם נעפינט זיך צווישען זיי ןיינע שונאים,היט ער איבערגעקלעהרט ,שז ווען
ן ניט חזו ווי מען אין מהבר  8תלמיר חכם,
ער וועמ שטשרבען וועלעןויי איהם מקבר~יי
ייהר ~8וי נעזיגט~8 :וי 11י איךווייס
האטער פ8ר'ן מוימ צוגערופען~יין פרוי אוןהימ צו א
יוועלעןניט טהון
ח1איך ה4בפיעל שונאים ,אפילוצווישעןדי רבנן ח11ך .פשהטמעהאיךשזזי
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אני למות על ממתי בהחדר שעל העליה,
ששם היה מקום הורה שלי ,ושם תניחי
אותי שוכב על מטתי .גם תוכלי בכל
פעםליכנם בחדר ההואבלי כל פחדכאילו
אני בחיים .אך תזהרי לבלתי לגלות זה
הסוד של מותי לכל אדם .וכךתודיעי לכל
שואל עלי ,שכאשר היה קשה לי לסבול
את התרמית והשקרות השוררת בעולם,
לכז הסגרתיעצמילהיותי פרושמן העולם
בחדר התורה שלי על העליה .וכ? איש
שירצה לשאול עצה ממני ,או שיבאובעלי
דינים לדון בדין ומרה ,יעמרו בבית
מתחת ויקראו אלי בקול רם מה שהם
מבקשים ,ואני אענה להם טמעל כמו

בחיים".

אשתו הבמיחה לו לעשות כרצונו.
וימת רבי אלעזר על מטרע בחדר התורה
שלו אשרעלהעליה.והיא אכרה לכל כמד

שצוה עליה בעלה .וכאשר באדין תורה
לביתו ,עמדו בעלי הדינים מרטקת וסדרו
טענותיהם בקול רם .אחר כך נשמע ממקץ
הפסק דין "איש פלוני זכאי ואיש פלוני
חייב.א גם היתה רגילה אשרע לעלות
לחוף את ראשו במים ולסרוק שערותיו,
והיה נראה לה כאילו הדאישן .וכאשר
לפעמים נעקרה שערה בשעת סריקה,
היה נראה במקום ההוא בצבוץ דם .פעם
אחת ראתה תולעת זוחלת באזנו.
נתבהלה ,רהיה לה צער גדול כתה .ואמר
לה בעלה בחלום שלא תפחד ולא תצטער
על הרעלעוב כי זה עונשו,יען כי פעם
אחת שמע שהיה איש אחד מבזח לתלמיד
חכם .והיה ביכולרכ למנוע ולענשו,
והחרישלו .לכן נענש שתולעת תנשכט
באזנו לאחר מירטמ.

מיין רעכם נ4ךמיין מוים 5וים מיין לועררע58 ,ז 4ווי 5איך שמשדבען אין דעד שמוב וו4ט
איז אויפ'ן בוידעם ,וואו איך ה4ב שמענדינ תורה נעלערענם ,און ד4רם ז4לממו מיך 45זען
5ינען נ4כ'ן מוים אויפ'ן בעם ,דו וועמם אפי5ו קענען ש5ע מ4ה 5טרויפקומען ,און ז54מםקיין שום פחד נים ה4בען ,ו5ייך 6זוי ווי איך וו54ם נע5עבם4 .בער ז54טם דעם סוד פון
פיין מוים פשר קיינעם נים אויסז4נען,
דוזילמם ז4נען8 ,ז טזוי'ווי ס'איז מיר שוועהר
נעווען צו פשרנעמעןדי
ם פצ5שקיים פון דער ווע5ם ,ה4ב איך מיך פשרמשכם אין מיין תורה
שמוב צו ה4בען התבודדות .און וועד עם וועם ד8רפען פרענען שן עצה4 ,רער ווען עם וועם
פ4רשומען 8דין תורה ,ז54ע 1שםעהן אונמען און שרויפשדייען צו מיר ,ווע 5איךזיי אויף
ש5עם ענמפערען ,אזוי ווי ביים לעבען".
דיפרוי ה4ם איהם צונעז4נם שלעס אויסצופ54נען ,און רבי א5עזראיז נעשם4רבען ף4רם
י רבי א5עזר ה4ם
איןזיין תורה שמוב אויפ'ן בוידעם .זי ה4ם פשר יערען געז4גם שזוייו
משר5שנגם .וועו מ'איז פ4רנעקומען 8דין תורה פ5עגען שמעהן אונמען דיצוויי בע5י דינים
און ארויפשרייען זייערע מענות .רשז איז נעהערם געוו4רען שן ענמפער פון דעד הויך שר4פ:
"דער מ8ן איז נערעבם ,און יענער משןאיז שו5דינ" .דיפרוי פ5עגם משקע ש5ע מ4ה5שרויפ-
געהן אויסווששען איהם דעם ק 84און אויסקעמעןדי ה4ר ,עםהי
ם זיך נעדשכטנ5ייךווי עד
ן
ע
מ
י
ר
ע
ג
0
י
וו54ם געשל4פען .ווען ביים אויסשעמען ה4ם זיך שמ4ה 5או
ה4ם
,
ר
י
ה
8
זי
נעזעהן שז אויף רעם 4רט ה4ם ארויטנעשפר4צם עסוו4ם ב5ום .איינמ4ה 5ה4םזי דערזעהן
י גרויס שרענקונג בשקומען דעדפון .איז רבי א5עזר
 8ווערמע 5שרויסקריכען פון אויער ,ה4םז
ם
י
נ
י ז4ל זיך ג4ר
שרעקען.
ביינשכם נעקומען צו ח5וםזיין פרוי ,און ה4ם איהר נעזינםז
עראיז געשמר4פם געוו4רען שז  8ווערמע 5ז 54איהם פיקעןאין אויער,וויי 5ער ה4ם שמ4ה5
געהערםווי איינערהים מבזה געווען  8תלמיד חכם ,און ער ח4ם געק4נם יענעם פשרווערען
און בששטר4פען4 ,בער ער ה4ם ד4ם נים נעמהון ,איבער דעם ווערם ער געשמר4פם מים דעם
ווערמע.5
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רבי אלעזר שכב כך מת על מפתו מביאים אותה אלי?" אזהבינו התלסודים
שמנה עשרה שנה .יש היו מאמינים שנצרך לקברו באורטה המערה של קבורת
לדברי אשתו שהואבחיים,וישהיומבינים אביו.
שאין זה דבר פשום .והנה כאשר העולם ויהי ביום שהגבילו התלמודים להביאו
אומר שאין מוד אצל נשים ,כן היה כאן .לקבורה ,ונאסף המון אנשים שבאולקיים
כי אשתרבי אלעזר ממרה פעם אחת זה מצות הלוית המוע והנה פתאם החראה
הסוד לרעירעה שכנתה .ויקר מקרה מחנה גדול מן המביבה ,מזוינים במקלות
שנקץטה דיב בין אותן שתי הנשים ,וברמחים ,והיה בהם ערב רב שליהידים
ותקלל השכנה לאשת רבי אלעףר בזה ואינםיהודים שלא הניחו להוציא את
הלשון":יהי מופך שלא רנבא לקבר ישראל המת מן אותו הבית להביאו לקבורה.
כמו בעלך !ע כאשר נשמע הדבר לתלמודי באמרם שזה שמנה עשרה שנה שלא
רבי אלעזר ואוהביו ,התחילו לחקור נראתהחיהרעהבעיר,ואף לא בכלהגליל,
ולדרוש ביד חזקה בדבר הזה ,עד שנודע ואין זהכי אם בזכותו .והמון הזה נצחו
להם האמת .השמועה נפצהמיד בכלהעיר והיו מוכרחים להשאיר את המת בביונ
ובכל הנליל שרבי אלעזר באר שכועון מת .אך כאשר הניע ערביום הכפורים ,בעת
אבל התלסודים לאידעואיה לקבור אוהו שכל האנשיס טרודים בהכנות יום
נהתוכחוכדבר .בעתההיא באדבישמעון צום כפור ,ולא עלרטה על דעת איש
בחלום הלילה להתלמודים ואמר" :פרידה שביום כזה יחפצו להביאו לקבורה ,והלכו
אחת יש לי ביניכם ,מדוע אין אתם משם שומרי הביוע אז באו בלאפ

עי

 .מהייל סענשען היבען נעגלויבם
רבי אלעזר איז שזוי געלעגען טויט שכטצעהןייהר
וו4םדי פרויהיטנעזיגם שז ער לעבט4 ,בער פיעל מענשעןהיגען פשרשטשנען שזרים איז
ןקיין סור ניםזיין.
עפעם נים שזוי גלשמינ .די וועלם ז4גטדיךיבער ,שזביי ש פרויקי
ה4םרבי אלעזר'ם פרוי נעהשם ש שכנה שנעמרייע חבר'מע ,אוןזי ה4ט פשר דער שכנה אויסי
נעז4גם רעם סוד פון אלעזר'ם מויט .טשכםזיך ש סעשה שזדיצוויי פרויעןהיבעןזיך
צוקריענם .היםדי רשבכינה נעש4לטען רבי אלעזר'ס פרוי מיט ריזע ווערטער" :רו זילסם
נים קוםען צו קבר ישראלשזויווידיין כהשן!" רבי אלעזר'ם תלמידיםזיינען וערפוןנעוויהר
יזיינען דערגשננען רעם אמת
נעוו4רען,היבעןזי 4נגעהויבען פעטם חוקר ודורשזיין,ביזזי
י .דער קלשננ פון דבי אלעזר'ם מויטהיט זיך בשלר פשרשפרייט אין
וו4ם ר -4קומםפיר
שם4דם ,און אויך שרום דעם נענענך .די תלטיריםהיבען 4נגעהויבען קלעהרען וואוזיי
אלעזר'ן מקברזיין .איןדי זעלבע צייט איז רבי שמעון בן יוחאי נעקומעו אין
ב איך צווישען אייך ,און
ז"יללועםןצורבידי תלמירים אוןהים צוזיי געזיגם" :איין טייבעלעהי
י פשרשמשנען שז סקן רשרףרבי אלעזר'ן
איהר ווילם איהםנים ברעננען צו מיר!" .ה4בעןזי
טקברזייןאין זעלבעהייל וואוזיין פ4מעררבי שסעון ליגטאין מירון.
רי
ם נעזילט רבי אלעזר'ן צו קבורה ברעננען,
י
ה
ווען ם'איז געקומען דער מ4נ וו4ם טעז
ה4ט זיך פשרז4מעלם זעהר ש נרויסער עולם צו רער לויה פון נרויסען צדיק,זיינען בשפשלען
מים שםעקענם און מים שפיזען פון גשנצען גענעגו,סיי אידעןסיי נים אידען,
פיעל כוענשען
ל רעם צדיק פון ד4רם צונעסען .ווייל דורך רער נשנצער
י
ז
און ה4בען נים דערל4זם מען
וו4ם אלעזדאי ד4רם נעלעגען ,ה4ם זיךקיין בייזע חיה נים בשוויזען,סיי אין
צייט
רבי
זען נענענר שרום .היבען זיינע תלמידים 4ננעוושרט ביז ערב יום
שם4דם אוןםיי אין נשנצ
כפור ,ווען מעניצעןזיינען פשרנומען סים צוגריימעןזיך צום יום בפור,איז קיינעם גיטאיינ-
 .זיינען עמליכע מענשען נענשננען
נעפשלען כופן ז4ל אין שזש ט4נ וועלען איהם סקברייין
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נפלאות הזהו

התלמודים והוציאו בהחבא את רבי
ך אהלנעשזירא ,,שהיה מלפנים חברו של רבי
אלעזר בממתו ,וימהרו ללכת אל הדר
לדבר באלמנותו של רבי אלעזר
המוביל לכפר מירון ,כאשר באו עם שחפץ הוא לקחר"ה לאשה .והשיבה,
המטה על הדרך ראו כמושני נחשים של שמעלין בקודש ואין מורידין ,ושהוא
אש הולכים לפניהם .אז הבינו כי נכון לעומתרבי אלעזר כמו חול לעומתקוד,ש.
הדרך לפניהם,וכי יצליחו בקבורתו באין ויומיף עוד רבי יהדה לשלוח אליה בזה
מונע ומערב .כאשר הגיעו לפתח המערה הלשון" :הןיכול להיות שבוצרההיהרבי

בבפר מירון ,ראו והנה נחש גדול שנקרא
"עכנא" הקיף והמגיר את 9תח המערה.
ויצעקו עליו" :עכנא ,עכנא! הנח להביא
את הבן אצל אביו "-אז סרה העכנא סשם,
ויקברו את רבי אלעזר אצל רכי שמעון

אביו.

לאחר שנפוצה השמועה שרבי אלעזר
מת ושנקבר אצל אביו ,שלח רבי יהודה

אלעזר גדול ממני ,אבל האם נם במעשים
טובים הוא גדול ממני ?!" והושיבה עוד
האלמנה" :מי שהוא גדול יותר בתורה
אינני יודערע אבל זאת ידעתי שבודאי
הוא היה גדול ירתר במעשים פובים,יען
כי קבל
ימורין שיכפרו על כל

ישראל ".שיי

און ה"בען רבי אלעזר'ן שרויסגענומען אויף ש ממה ,און ה"בען זיך געל"זט געשווינד נעהן
אויפ'ן ווע;וויס פיהרטקיין מירון .שזויוויזייזיינען נעקומען 6רויס אויפ'ן וועגה"בעןזיי
דערזעהן ,שז צוויי פייערדינע שלשנגען נעהן פ"ראויס ,היבען זיי שוין פשרשט6נען שז רי
קבורה וועמזיי געלוננען ,און שזזיי דשרפעןזיך שוין ניט פשר קיינעם שרעקען .שזזייזיינען
צוגעקומען צום שריינג6נג פון דער הייל,היבעןזיי דערזעהן 6ז ש גרויסער שלשנג,ווים רופט
זיך עכנא ,האט שרומגערינגעלט דעם שריינגשנג ,הן;בען זיי געשריגען" :עכנא ,עכנא! עפען
אויף דעם שריינגשנג אוןלי
ז שריין ש זוהן צום פ"מער!" דער שלשננ ה"ט בשלד בטפרייט
דעם שריינגשנג פון דער הייל ,אוןזיי ה"בען איהם מקבר געווען נעכען קבר פון זיין פ"טער
רבי קמעון בן יוחאי.
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געשיקט ז"גען:
רבי
"עם קען זיין ,שז אין תורה איז ער געווען גרעפער פון מיר4 ,בער אין מעיטים טובים ווער איז
גרעסער?" ה"ט די אלמנה ווידער צוריק געשיקם שזש ענטפער" :ווער מ'איז גרעסער אין
תורה ווייס איך נימ" ,בער 6ז ער איז געווען גרעסער פון דיראין מעשים מובים ,דאםווייס
י ז"לען מכפר אויפ'ן
איך זיכער ,ווייל ער ה"ט ראך אויף זיך גענומען שזוי פיעל יסורים,זי
גאנצען אירישען פאלק".

נפלאות הזהר

ההמתלקות של אותן שני ארזי הלבנון
רבי שמעון בר יוחאי ובנו רבי אלעזר
מביאה צער גדול לעם ישדאל מאבדה
הנדולה הזאת .אמנם זאת נחמתנו ,ובזאת
נוכל לומרכי עודנםחייםעד העולם ,במה
שהניחו לנו
והממהדהאלוברבםה,גדהוללאהמאיר עיני
ישראל
הרא מפר
הזהר הקדוש ,שאף נם חכמי אומות
העולםמעריציםומוקירים אותו ,ומחפשים
בו חכמת הפילשזשפיע האלוהית '.ולכך
נעתק ספר הזהר לכמה לשונות עלידי
חכמי האומות .הגם שטעמו נמר
ן המוב בחביות של
בהעתקתם ,תמשלליי
נפט ,מכל מקום נפרצו ונמכרו ספרי הזהר
בין האומות כמה וכמה עשרות אלפים.
ועם ישראל שםפר הזה הלא הוא שלנו
והוא נשמתנו ואורך חיינו ,אף על 9י כן
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לא נמצאבבתי ישראל,כי אם כמעפ אחד
בעיר ושנים בטשפחה .אמנם לאחר
שעכדתי בזה עשרים שנה להעתיקו
לשפת עבר שיהיה קל להבין ,וסידרתי
אותושיהיה דבר דבור עלאופניו בשמנה
חלקים ,שמלבד חמשת החלקים על
התהרהיגאעוד חלקששיעל ספררטהלים,

דחלק שביעי על שיד השירים
וקהלוע ,וחלק שמיני שהוא זה הספר
"נפלאות הזהר" ילקרם המיפורים
והמעשיות של החברייא קדישא ,ערטהיש
לקוורנ כי יפקחו ישראל את עיניהם
משל*

לראררנ אור יקרווג וירנפשט לימוד הזהר
בישראל ,כנביאת א לי הו הנ בי א
שאמר לרבי שמעון בר יוחאי ,כי קודם
ביאת המשיח ית9שט לימוד הזהר בין
כל ישראל.

די פטירה פון די צוויי נרויםע ריעזען צווישען די תנאים ,רבי שמעון בן יוחאי מימ
י זיינען
זיין זוהן רבי א5עזר ,דו'ממ אימער שרוים נרוים צער ביים אידישען פ4לק .וויי5זי
ניךביז היינט פשרעכענמ פשר דעם שטי5ץ און כבוד פון אידישען ס54ק ,דורך דעםוויםזיי
היבען איבערגע5יזטדים גרויםע 5יכמיגקייטווים משכט 5יכמינדי אוינען און פשראיידעלמ
ם עד איז פשרהיי5יגמ אמי5וביידי אומות
די החרץ ,דים איז וער ספר "זהר הקדוש"ווי
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זעצונג קען ניט ה4בען קיין בעםערען מעם ווי וויין אין ש פשש
טיליינען קיפיעם פון זהר פחרקויפמ צווישען די אומות העו5ם ,אוןדים אידישע פילק,
וו4ם 'דער זהראיזדיך אונזער שטי5ץ,איז זעלטען צו נעפונען דעם זהראין חאידישהויז.
ר נעשרבייט חז דער
יבער ם'איז צו פשרהיפען ,חז שכדעםווים איךהיב צווחנצינייה
זהדזי5זיין איבערזעצמ אין5שין קודש ,וועטדיךדים אידישעפי5ק
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ם מיר סשרמינען .שזויווי עם ווערמ געברעננט אין זוהר הקדוש
נען די אויגען צו זעהןווי
אליהו הנביאהימנעזינמ צו רבי שמעון בן יוחאי ,שזבעפיר כמטיח וועט קומען וועמ
לעהרעפון זוהר הקדוש צושפריימ ווערען צווישען חלע שיכמען פון אידישע! פ54ק.
די

~יס
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נפלאות הזהר

ועלינו לדעת שרבי שמעוןב"יובנורבי
אלעזר אשר יסדו לימודי חכמת הקבלה

את כל העולםכלומןהדיןמיום שנבראתי
עד עתה .ואלטלי אלעזר בני עםי ,מיום
שנברא העולםועדעכשיו .אלמלייורנםבן
עזיהו עמנו מיום שנברא הע-לם עד סופו".
עוד אמר רבי שמעון ב"י" :ראיתי בני
עליה והן מועמין ,אם אלף הן ,אני ובני
מהן .אם מחה הן,אניובני מהן .אםשנים
הן ,אניובני הן .זכותםיגןעלינו ועל כל

נחשבולעמודי העולםיכיןובועז שעליהם
נאמר "וצדיק יסוד עולם" .ומובא בגמריא
שבת (לנ ):שכאשר רבי שמעון ובנו
יצאו מן המערה לאחרי"ג שנה ,אמררבי
שמעון לבנו רבי אלעזר "די לעולם אני
ואתה" .ובמסכת סוכה (מה ):איתא
"א"ר שמעון בן יוחאי יכול אני לפמור ישראל ,אמן.

י ה4בען נע-
דער פימעד מים דעם זוהן ,רבי שמעון בן יוחאי און רבי אלעזר ,וו4םזי
נרינדעטדי לעהרע פון חכמת הקבלה ,וועלכע נעפינט זיך אין ספר הזהר הקדוש ,ה4בען זיך
פשרעכענט פחו די זיילען פון דער נחנצער וועלמ .שזוי ווי דער פמוק ז4גם" :וצדיק ימוד
עולם" .און ווען רבי שמעון מיםזיין זוהן רבי אלעזרזיינען חדוים פון דעדהייל נ4ך דריי-
צעהן י4הה ה4ם רבי שכועון נעז4גם צו רבי אלעזד" :די לעולם אני ואתה!" ד4ם הייסם,
ך איז
מ'איז נענונ פחדדי וועלם ז4ל קענען עקזיממירען דורך רעם זכות פון אונז ביהרע .ני
ם נעז4נם" :איך קען פטר'ן די נחנצע וועלט פון שמר4ף
בצוואומםווים רבי שמעוןהי
פון ציים איךבין בששחפען נעוו4רען,ביזווי לשנ 2איך לעב .און אויב מען ז4ל צורעכענען
דעם זכות פון מיין זוהן דבי אלעזר איז נענונ צו פמר'ן די וועלמ פון שמר4ף פון ציים די
ורעלם איז בחששפען נעוו4רען ביז היינם" .נ4ך ווערם נעברענגם חז רבי שסעון ה4ם נע-
ז4גם" :אויב עם נעפונען זיך מויזענד צדיטים אויף דער וועלם ,בין איך מיםמיין זוהן רבי
אלעזר פוןזיי .און אויב מ'איז נ4ר  41הונדערם צדיקים ,בין איך מים מיין זוהן פוןזיי.
און אויב מ'איז נ4ר ד4צוויי צדיקים אויף דער וועלם,זיינעןזיי איך מיםמיין זוהן".
חלזי
ל מחקע שטענדינזייער זכותכשיןזיין עלינו ועל כל ישדאל ,אסן.
זי
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נפלאות הזהר

תוכן הענינים
(מה)
שלטה המלך יפרח על נשר אל הרי חשך.

(מו)
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שנ1וייזונג
()54
שלמה המלך מלעגמ פליהען אויף ש גרויסען
"דלער צו די פינסטערע בערג.

()46
התנלות שלמה המלך לחכמי ישראל בדמות '2למה המלךהיטזיך בשוויזעןנ"ךזיין טויט
חיגר בעל קבין.
צו רי חכמי ישראל אין געשטשלט פון
ש מענש סיט הילצערנע פים.
(כח)

מנדל הפורח באויר שהיה לשלמה המלך.

(כוח)

()47
דער לופט בשל"ן פון שלמה המלך.
()48
מ
ו
ה
ט
כ
א
ו
ו
צו ווייסען די מויטע
ך
י
ז
ביי
די לעבעדיגע ?

היודעים המתים מה שנעשה בין החיים?
(מם)
()49
מעשה מן ליוא בר לחמא שלא יכל ליכנס
לאחרימותו בשביל הצער של בנו .ליואי בר לחמאה"טנ"כ'ן מויט נימ געק"נט
לשמים
שרויפגעהן אין הימעל איבערדי צרות
(נ)
פון זיין זוהן.
אדות הסנלה להקיף בספר תורה את בית
()60
הקברות בעת צרה.
ווענעןרי סנולה שרומצונעהן מיטש םפרתירה
שרום דעם בית הקברותאין ש עת צרה.
(נא)
סעשה משני אחים תאוטים ענן וחנן בענין
הכח של צרסה.

(נב)

()51

מעשה פון צוויי ברידער ש צווילינג ענן און
חנן ווענען דעם כח פון צדקה.

()52
נלילת הארץ לפי 'דעת הזהר מורה שהארץ די נע"גרשפיע פון זהר בשווייזט שז די ערר
מיושבת סכל צד ומתגלגלת וסובבת.
איז בש'זעצט פון שלע זייטען און שזזי
דרעהטזיךאון ריננעלט שרוםדיזון.
(נג)

ההסתלקות והקבורה של רבי '2מעון בן יוחאי.
(נד)

ההסתלקות והקבורה של רבי אלעזר בן רבי
שסעון.

()63

ווי שזוי איז געווען רי פמירה און קבורה פון
רבי שמעון בן יוחאי.
()54

ווי שזוי איז געווען רי פמירה און קבורה פון
רבי אלעזרבן רבי שמעון.

*
*
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פראמינענמעןפון13יארקאוןברוקלין

ר' אברהם יהודה ב"ריוסף מאיר ז"ל
ר' יצחק צביוויינשטיין
ר
ע
פ
מ
פש
ר' יצחק פייטעלזשן וזוגהמ

מר' שבעלסשן
ר' בנימין יוסף פערעלשטיין
מר' ברוידא
ר' ברוך קשרנפעלד
מר' ג' בערלינער וזוגהמ
ר' גדליה רובין
ר" דוד שכטששן וזוגתו

ר'יוסף ב"ר אריה הכהן

מר' ל' בערקשוויץ
ר' מיכאל קשהן
ר' מרדכי ב"ר בצלאל יצחקפריינדליך

זונתו מלכה בת ר' משה
ר' משה ב"ר מנחם מענדעל ציטרין
זונתו נאלדא בת חנה
ר' משה ב"ר דוד לאזארשוו
זונתו לינא בת ר'חיים
ר' כהטה חיים הייבלום וזוגתו
ר' כהטה דוושרקין
ר' נח רשטבוים וזוגחו
ר' נתן וויינשמיין וזוגתו

ר' דודליימשוויטש
ר' דוד פשזנער
דשקטשר א' משרטין וזוגהצ
דשקטשר מ' ש'גרין
מר' דוד וויללען

מר' הערציג

מר' עיינינגער
מר' ענגעלמטן
מר'פיליפ וזוגתו

מר' זינמונד משרגענשטערען

מר' טורעצקי
ר' יעקב פשללער וזוגוצ

מר' פ' ספריננער
ר' שלמה פשרמ8ן

ר' יעקב טארטיקאף
ר' יעקב גשלדשטיין וזוגתו
ר' יחקאל סינאמאן וזוגהו רחל

ר' שלמה וולאדאסקי וזוגתו

ר' שמעון שטערען

ר' יעקברובין
ר' יהודה ליב רובין
ר' יהודה ליב זשבארהצ

ר' שמואל זבארזש

מר' שטיין.
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