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בתלמוד

ָלַדַעת  ָעֵלינּו  ְוִלְלמֹד!  ִלְלמֹד  ִהיא   – ַהּתֹוָרה  ֶאת  ִלְקנֹות  ָהִראׁשֹוָנה  ֶרְך  ַהּדֶ
ּוִמי  דֹוִלים.  ּגְ ים  ַמֲאַמּצִ ּמּוד  ּלִ ּבַ ִקיַע  ְלַהׁשְ ִלי  ּבְ ּתֹוָרה  ּבַ ִלְזּכֹות  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  י  ּכִ

ים(. )ְמָפְרׁשִ ַהּתֹוָרה  ֶאת  ְלָהִבין  לֹו  עֹוֵזר  ה'   – ְוִלְלמֹד  ִלְלמֹד  ץ  ְתַאּמֵ ּמִ ׁשֶ

כוס המים של אליהו הנביא

ָנאּוי.א  ְראּוֵבן  ַרִּבי  ָהָיה  ָהַאֲחרֹוִנים  ַּבּדֹורֹות  ָּבֶבל  ִמְּגאֹוֵני  ָחד 
ְּגֻדָּלתֹו    ְוִסּפּור  ִּבְגאֹונּוָתם,  ַמְפִליִאים  ַהּתֹוָרִנִּיים  ִחּבּוָריו 

הּוא. ַאף  ַמְפִליא  ַּבּתֹוָרה         

ּוְבַדַעת  ַרב  ְּבֵׂשֶכל  ְמחֹוָנן  ָהָיה  ֹלא  ָצִעיר,  ַנַער  ְראּוֵבן  ַרִּבי  ָהָיה  ַּכֲאֶׁשר 
ׁשּוב  ַעז.  ְּבֵחֶׁשק  ַּבּתֹוָרה  ַלֲהגֹות  ִמֶּמּנּו  ָמַנע  ֹלא  ַהָּדָבר  אּוָלם  ְרָחָבה, 
ְּפַׁשט  ְוַעל  ַהֻּסְגָיה  ֵּבאּור  ַעל  ֶׁשַּיֲחֹזר  ָהַרב,  ִלְפֵני  ִמְתַחֵּנן  ָהָיה  ָוׁשּוב 

ְּבמֹוחֹו. ַמְפִציָעה  ַהֲהָבָנה  ֶׁשָהְיָתה  ַעד  ְוַהּתֹוָספֹות,  ָהַרִּׁש"י 

אּוָלם ַּפַעם ַאַחת ִהְרִּגיׁש ְראּוֵבן ַהָּקָטן ֶׁשֵאין הּוא ָיכֹול יֹוֵתר, ַהֻּסְגָיה 
ְוִלּבֹו  ְלַהָּׂשָגתֹו,  ֵמֵעֶבר  ָהְיָתה  ַהִּמְדָרׁש  ְּבֵבית  יֹום  ְּבאֹותֹו  ֶׁשִּנְלְמָדה 

ֹזאת.  ָלֵׂשאת  ָהָיה  ָיכֹול  ֹלא  ָהָרִגיׁש 

ַמר.  ִּבְבִכי  ּוָפַרץ  ָּבּה  ִהְסַּתֵּגר  ַהְּקַטָּנה,  ַהְּסָפִרים  ַלֲעִלַּית  ָעָלה  הּוא 
ֵמֵעיָניו,  זֹוְלגֹות  ּוְדָמעֹות  ִּבְבִכי  ְמָמֵרר  ְּכֶׁשהּוא  ָיַׁשב  ָׁשעֹות  ַעל  ָׁשעֹות 
ַעל  ְּכֶׁשִּדְמָעתֹו  ָּכְך,  ֶׁשִּנְרַּדם  ַעד  ִמִּביָנתֹו,  ַהִּנְׂשָּגב  ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד  ַעל 

ֶלְחיֹו.

ָעַמד  מּולֹו  ְּבַתְדֵהָמה,  ִנְפְקחּו  ְוֵעיָניו  ַּבֶחֶדר  ָחָזק  אֹור  ָחׁש  ְלֶפַתע 
ָּפַתח  ְוַהָּזֵקן  ְלִהָּבֵהל,  ְראּוֵבן  ִהְסִּפיק  ֶטֶרם  ַמִים.  ּוְבָידֹו ּכֹוס  ָזֵקן  ִאיׁש 
ֶאת  ֶׁשָּׁשַמע  ְוַהּבֹוֵרא,  ֲאִני.  ַהָּנִביא  ֵאִלָּיהּו  ַיְלִּדי,  ִּתיָרא  "ַאל  ְוָאַמר: 
זֹו". ַמִים  ּכֹוס  ְׁשֵתה  ְּבתֹוָרתֹו.  ֵעיֶניָך  ֶאת  ְלָהִאיר  ְׁשָלַחִני  ִּבְכְיָך,  קֹול 

ְוָגַמע  "ֶׁשַהֹּכל"  ֵּבֵרְך  ֵאִלָּיהּו,  ֶׁשל  ִמָּידֹו  ַהַּמִים  ּכֹוס  ֶאת  ְראּוֵבן  ָנַטל 
ּוִמִּני  ָהַעִין,  ִמן  ֶרַגע  ְּבאֹותֹו  ֶנֱעַלם  ַהָּזֵקן  ֵאִלָּיהּו  ַהּכֹוס.  ְּתכּוַלת  ֶאת 
ָצַמח  ְוהּוא  ְראּוֵבן,  ֶׁשל  ּוְבמֹוחֹו  ְּבִלּבֹו  ַהָחְכָמה  ַמַעְינֹות  ִנְפְּתחּו  ָאז 

ְּבתֹוָרתֹו. ִיְׂשָרֵאל  ֵעיֵני  ֶאת  ֶׁשֵהִאיר  ֻמְפָלא,  ְלָגאֹון  ְוָגַדל 



13 12

לשמע את ה"בן איש חי"

ַה"ֶּבן ה  ַּבַעל  ַחִּיים,  יֹוֵסף  ַרֵּבנּו  ַהָּגאֹון  ְּפִטיַרת  ְלַאַחר  ֶזה  ָיה 
ְּבֵבית  ֶׁשִהְתַאְּספּו  ַּבְגָּדד  ְיהּוֵדי  ַעל  ָיַרד  ָּכֵבד  ֵאֶבל  ַחי".  ִאיׁש 
ַהָּגאֹון  ְּבנֹו,  ֶׁשל  ֶהְסֵּפדֹו  ִלְׁשֹמַע ֶאת  ַלַּכִּביִרי",  ַהָּגדֹול "ַצָּלאת  ַהְּכֶנֶסת 

ַחִּיים. ַיֲעֹקב  ַרִבּי 

ְּבֵעיַנִים  ַמִּביט  ּוְכֶׁשהּוא  ַהְּגדֹוָלה,  ַהִּביָמה  ַעל  ָעָלה  ַחִּיים  ַיֲעֹקב  ַרִבּי 
ַעל  ְּבֶהְסֵּפדֹו  ָּפַתח  ְלָפָניו,  ֶׁשִהְצטֹוֵפף  ָהֲאָלִפים  ִּבְקַהל  ְמֹצָעפֹות 
ָיִרים  ָאִביו. ְלֶפַתע ִנְׁשַמע ַרַחׁש ַּבָּקָהל – "ֵאיֶנּנּו ׁשֹוְמִעים... ִּבְמִחיָלה, 
ִהְׂשָּתֵרר,  ְוֶׁשֶקט  קֹולֹו  ֶאת  ַחִּיים  ַיֲעֹקב  ַרִּבי  ִהְגִּביַּה  קֹולֹו".  ֶאת  ָהַרב 
"ֵאיֶנּנּו ׁשֹוְמִעים"  מּוָעִטים:  ְרָגִעים  ַּכֲעֹבר  ְוִנְׁשָנה  ָחַזר  ַהַּמֲחֶזה  אּוָלם 
ִהְגִּביַּה  ַחִּיים  ַיֲעֹקב  ְוַרִּבי  יֹוֵתר,  ָהְרחֹוקֹות  ַּבּׁשּורֹות  ַרַחׁש  ִנְׁשַמע   –

קֹולֹו. ֶאת  ׁשּוב 

קֹולֹו  ֶאת  ַחִּיים  ַיֲעֹקב  ַרִּבי  ֵהִרים  ַהְּׁשִליִׁשית,  ַּבַּפַעם  ַהָּדָבר  ִמֶּׁשָחַזר 
ַאֶּתם  ְסבּוִרים  ָמה,  "ְוִכי  ִמְּבִכי:  ָׁשבּור  ְּבקֹול  ַהָּקָהל  מּול  ֶאל  ְוָזַעק 
ַהְּׁשִכיָנה  ָוֹלא!  ֹלא  ׁשֹוְמִעים?!  ֱהִייֶתם  קֹולֹו  ֶאת   – ָאִבי  ֶׁשל  ֶׁשְּבָיָמיו 
ְלֶמְרַחִּקים!""ּבֹוִכים  ִנְׁשָמע  ָהָיה קֹולֹו  ֵּכן  ְוַעל  ִמְּגרֹונֹו,  ְמַדֶּבֶרת  ָהְיָתה 
"הֹוִרידּו  ַהִּמְתַיֵּפַח,  ַהָּקָהל  ְלַמְרֵאה  ַחִּיים  ַיֲעֹקב  ַרִּבי  ִהְמִׁשיְך  ַאֶּתם"? 
ְׁשִכיָנה  ַעל  ִלְבּכֹות,  ָמה  ַעל  ָלֶכם  ֵיׁש  ָמָרה,  ּוְבכּו  ִּדְמָעה  ַּכַּנַחל 

ֵמִאָּתנּו". ֶׁשִּנְסַּתְּלָקה 

ִויהּוֵדי ַּבְגָּדד ָּבכּו ּוָבכּו, ַעל ֶׁשּיֹוֵתר ֹלא יּוְכלּו ִלְׁשֹמַע ֶאת קֹולֹו ַהֻּמְפָלא 
ַחי"... ִאיׁש  ַה"ֶּבן  ֶׁשל 

בשמיעת האזן

ה ְלָהִבין  יב ֵהיֵטב ִלְדָבָריו ּוְנַנּסֶ ְבֵרי ָהַרב, ַנְקׁשִ מַֹע ֶאת ּדִ ה ֶאת ָאְזֵנינּו ִלׁשְ ַנּטֶ
ּמּוד  ַהּלִ ֲהָבַנת  ּבַ ָחׁשּוב  ֵחֶלק  ִהיא  ָהַרב  ל  ׁשֶ קֹולֹו  ִמיַעת  ׁשְ ה.  ּוִמּלָ ה  ִמּלָ ל  ּכָ

ֶנה(. ׁשְ ַהּמִ ֶבת  )ִמְרּכֶ ַהּתֹוָרה  ַלת  ּוְבַקּבָ


