
  ד"בס
  

  כלל ישראלמסירות נפש עבור  –פרשת וארא 
  
 מה ראו חנניה מישאל ועזריה שמסרו עצמן על קדושת השם :עוד זו דרש תודוס איש רומי :ב, פסחים נג. 1

  ?לכבשן האש
  ? ולא שימות בהן"וחי בהן" שלא דרשו - מה ראו : י"רש

 דהא בפרהסיא , וקשה.בהם ולא שימות בהןה מה ראו שלא דרשו וחי " פ-מה ראו חנניה מישאל ועזריה : 'תוס
ת "רש ר ומפ!?דלכולי עלמא בפרהסיא חייב למסור עצמו אפילו אמצוה קלה) א, עד( ומסקינן בסנהדרין ,הוה

ומיהו לשון פלחו לא אתי ... הוה אלא אינדרטא שעשה לכבוד עצמו בודה זרה דצלם זה שעשה נבוכדנצר לאו ע
  ...ברחו שהרי קודם המעשה היו יכולים לברוח י מפרש מה ראו שלא "ור... שפיר 

, הם דקדקו בדבר וראו שהיה עושה לכבוד עצמו ולמעט כבוד שמים: ן"תלמיד הרמב, רבי דוד בר ראובן בונפיד
  .שכל שיש בו ענין קדושת השם ראוי למסור את נפשו עליו, מסרו עצמן לכבשן האש מקל וחומר מצפרדעים

ורואה , ירא שמים, אם הוא אדם גדול וחסיד): ף"א מדפי הרי"דף יח ע, פרק שמיני, ס סנהדרין"עמ(נימוקי יוסף 
רשאי לקדש השם ולמסור עצמו אפילו על מצוה קלה כדי שיראו העם וילמדו ליראה את , שהדור פרוץ בכך

 שהרי לאו, פירוש ולא השתחוו לצלם', שהפילו את עצמן לכבשן האש... מה ראו 'והיינו דאמרינן ... השם 
, ז"אלא מתוך שהיו רובן טועין וסבורים שהיתה ע? עבודה זרה היתה אלא אנדרטי של מלכים לכבוד בעלמא

  .מפני שהיתה השעה צריכה לכך... היה קדוש השם במה שעשאו 

  
 ומה צפרדעים שאין מצווין על קדושת השם כתיב בהו :נשאו קל וחומר בעצמן מצפרדעים: המשך הגמרא. 2
ּוַבֲחַדר ִמְׁשָּכְבָך ְוַעל ִמָּטֶתָך ּוְבֵבית ֲעָבֶדיָך ּוְבַעֶּמָך ּוְבַתּנּוֶריָך ( ְוָעלּו ּוָבאּו ְּבֵביֶתָך )ר ְצַפְרְּדִעיםְוָׁשַרץ ַהְיאֹ("

 אנו שמצווין ! הוי אומר בשעה שהתנור חם?אימתי משארות מצויות אצל תנור -) כח, שמות ז)" (ּוְבִמְׁשֲארֹוֶתיךָ 
  .מה וכמהעל קדושת השם על אחת כ

! מן הצפרדעים? ומנין דרשו חנניה מישאל ועזריה להשלים עצמן על קדושת השם... : מזמור כח, מדרש תהלים
מלמד שהיו !  בשעה שהתנור חם?ואימתי משארת מצויה אצל תנור, "ּוְבַתּנּוֶריָך ּוְבִמְׁשֲארֹוֶתיךָ   "מה כתיב בהן

ואותם שירדו לתנור , שכל הצפרדעים מתו? ה פרע להםומ. ה"משלימות עצמן לתוך התנור לקדש שמו של הקב
מה אם , מכאן אמרו: אמר תודוס איש רומי. ה"מפני שמסרו עצמן לשריפה כדי לקיים גזירתו של הקב, לא מתו

 אנו על ;על ידי שנתנו עצמן ומסרו נפשן על קדושת השם לא מתו, הצפרדעים שאין להם זכות אבות ולא ברית
על אחת כמה , ונצטוינו על קדושת השם, בני אברהם יצחק ויעקב ויש לנו זכות אבותשאנו , אחת כמה וכמה

  .וכמה

  
כשמחנות נמלים לבנות נתקלים במסעותיהם : 86' עמ, בכור המהפכה המדעית, ד"אהרון קציר הי' פרופ. 3

. חנה כולומטילות עצמן רבבות נמלים אל תוך הלהבות ומכבות אותן בגופן כדי לפרוץ דרך למ, במכשולי אש
אשר , אלא תגובה אוטומטית של מכונה קטנה, אולם התנהגות זו אינה בגדר מעשה גבורה עליון של אידיאליסט

מאחר שאין היא , שאין ליחס לה לנמלה תכונות מוסריות, כולנו נסכים. פעולותיה נקבעות על ידי גורמי התורשה
  .צמייכולה להחליט על פעולתה בדרך של בחירה חופשית ושיפוט ע

  
ה ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֲאִני יהו: ב, שמות ו. 4 ר ֱאלִֹהים ֶאל מׁשֶ   .ה"ַוְיַדּבֵ

ַוֲאִני ָיַדְעִּתי ִּכי לֹא ִיֵּתן ֶאְתֶכם " שנאמר ,ה למשה שלא יניח אותם פרעה לילך"כבר הודיע הקב: א, שמות רבה ו
ומשה לא שמר את , )כא,  שם ד–" ְולֹא ְיַׁשַּלח ֶאת ָהָעם (ּבֹוַוֲאִני ֲאַחֵּזק ֶאת לִ ", )יט, שמות ג" (ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַלֲהלֹךְ 

, )כב, שם ה" (ָלָמה ֲהֵרעָֹתה ָלָעם ַהֶּזה' ה: "ה והתחיל אומר"הדבר הזה אלא בא להתחכם על גזירתו של הקב
 כי מה האדם שיבא ,של הוללות וסכלות היו -שאותה חכמה ודעת של משה ועל זה נאמר , התחיל לדון לפניו

ה את אשר כבר עשוהו מה שכבר גילה לו שהוא עתיד " וכי מה היה לו להרהר אחר מדותיו של הקב,חרי המלךא
דת הדין לפגוע יקשה מי ועל דבר זה ב,לחזק את לבו בעבור לעשות לו דין תחת אשר העבידם בעבודה קשה

בר ישבשביל צער ישראל דרוך הוא שנסתכל הקדוש בולפי ". ַוְיַדֵּבר ֱאלִֹהים ֶאל מֶׁשה"הדא הוא דכתיב , במשה
  ".ה"ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֲאִני ְיהֹוָ "הדא הוא דכתיב , חזר ונהג עמו במדת רחמים -כן 

  
ֶנה: ד-ג, שמות ג. 5 ה ַמּדּוַע לֹא ִיְבַער ַהּסְ דֹל ַהּזֶ ְרֶאה ַהּגָ א ְוֶאְרֶאה ֶאת ַהּמַ ה ָאֻסָרה ּנָ י ָסר ִלְר  :ַוּיֹאֶמר מׁשֶ ְרא ְיהָֹוה ּכִ אֹות ַוּיַ

ִני ה ַוּיֹאֶמר ִהּנֵ ה מׁשֶ ֶנה ַוּיֹאֶמר מׁשֶ ְקָרא ֵאָליו ֱאלִֹהים ִמּתֹוְך ַהּסְ   .ַוּיִ
 לפיכך , סר וזעף הוא זה לראות בצערן של ישראל במצרים:ה"אמר הקב? "ִּכי ָסר ִלְראֹות"מהו : ו, שמות רבה ב

  ".ֹוְך ַהְּסֶנהַוִּיְקָרא ֵאָליו ֱאלִֹהים ִמּת" מיד ,ראוי הוא להיות רועה עליהן

  
ָתְבּתָ : לב, שמות לב. 6 ר ּכָ ְפְרָך ֲאׁשֶ אָתם ְוִאם ַאִין ְמֵחִני ָנא ִמּסִ א ַחּטָ ָ ׂשּ ה ִאם ּתִ   .ְוַעּתָ

ְוַעָּתה ִאם ִּתָּׂשא "לא אשכחנא רעיא דמסר נפשיה על עאניה כמשה דאמר : אמר רבי חייא סבא: א, זוהר חלק א כו
  .מן עלמא דין ומן עלמא דאתי? "ְמֵחִני ָנא"מאי ". א ִמִּסְפְרָך ֲאֶׁשר ָּכָתְבּתָ ַחָּטאָתם ְוִאם ַאִין ְמֵחִני נָ 

  
י ֵהם ִזְקֵני ָהָעם ְוׁשְֹטָריו ְוָלַקְחּתָ ' הַוּיֹאֶמר : טז, במדבר יא. 7 ר ָיַדְעּתָ ּכִ ָרֵאל ֲאׁשֶ ְקֵני ִיׂשְ ְבִעים ִאיׁש ִמּזִ י ׁשִ ה ֶאְסָפה ּלִ ֶאל מׁשֶ

ךְ אָֹתם ֶאל אֶֹהל מוֹ  ם ִעּמָ בּו ׁשָ   .ֵעד ְוִהְתַיּצְ

... אותם שאתה מכיר שנתמנו עליהם שוטרים במצרים בעבודת פרך והיו מרחמים עליהם ומוכים על ידם : י"רש
  .עתה יתמנו בגדולתם כדרך שנצטערו בצרתן

 ֲאֶׁשר ָׂשמּו ֲעֵלֶהם ָרֵאלַוֻּיּכּו ׁשְֹטֵרי ְּבֵני ִיְׂש " שנאמר ,היו מכין הנוגשים את השוטרים... : יג, בהעלותך, תנחומא
 והיו ,והיו השוטרים מוכים על שאר העם ולא היו מוסרין אותן ביד הנוגשים, )יד,  שמות ה-" נְֹגֵׂשי ַפְרעֹה(

אמר , "ֶאְסָפה ִּלי ִׁשְבִעים ִאיׁש"ה למשה " לפיכך כשאמר הקב. מוטב לנו ללקות ואל יכשלו שאר העם:אומרים



, "ֲאֶׁשר ָיַדְעָּת ִּכי ֵהם ִזְקֵני ָהָעם ְוׁשְֹטָריו: "אמר לו? איני יודע מי ראוי ומי אינו ראוי , רבוני:ה"משה לפני הקב
 .הם יבאו ויטלו בגדולה הזו - אותן הזקנים והשוטרים שמסרו עצמן ללקות עליהם במצרים במתכונת הלבנים 

ְוָנְׂשאּו "לפיכך  -ולפי שמסרו עצמן ללקות על הצבור ". וֲאֶׁשר ָיַדְעָּת ִּכי ֵהם ִזְקֵני ָהָעם ְוׁשְֹטָרי"לפיכך הוא אומר 
זוכה  - מכאן את למד שכל מי שמוסר עצמו על ישראל .ה למשה"ללמדך שהשוון הקב, "ִאְּתָך ְּבַמָּׂשא ָהָעם

  .לכבוד ולגדולה ולרוח הקדש

  
, ה האלהית האישייתאז מצאה ההשפע... הוכרח להשבר אותו המצב הנשגב של האומה ... : קי' עמ, אורות. 8

 של שמירת תורה ומצות -המעשית , ל אותה הפרטיותכ. ה באומה ובארץל מקלט, הפרטיית
קבלת "פרטיים וה האישיים" הנצח-צרור חיי"דבר - של הדעות והאמונות על-והעיונית , פרטייםה ודקדוקיהן

בתור נשמת האומה , האלהיתחיים מתוך הופעת האידיאה ב אשר מקודם נתגלתה ונתקימה, של היחידים" הפרס
 האידיאה -ל זו ש כלולה היתה באוצרה העליון ולא היתה נכרת ובולטת כלל בפני אורה הכללי הגדולו הכללית

בסלוקו של האור הכללי הגדול , יא החלה עתהה -,  כנר לפני אבוקה וכשרגא בטיהרא-האלהית הישראלית 
, אז באה תחת האידיאה האלהית בעצם רוממותה. אפיה הפרטי המיוחדב להקבע ולהתבלט, בימי הבית השני

הדאגה , המוסר האישי הפרטי... במלא צביונה והרחבתה ,  תולדתה האידיאה הדתית-, ניזתה של זוג ועל ידי
פה על פי י התבססו, הדיוק הפרטי של כל מעשה בודד המקושר ברוח הכללי, אישיים הפרטייםה לחיי הנצח

  ... האידיאה הדתית -ית המוקטנת המיוחדת לצד הפרטיות ההופעה האלה
יסוד התגלות פעלה . ל אור ישרש הולכת מן הכלל אל הפרט במהלך, בתור נשמת האומה, אידיאה האלהיתה

המלבבת וזוהרת בגלוי ובבליטה רבה , רכה הזורמת בקרב הכללה ומעשרה של האורה האלהית, הוא יסוד הכלל
שהוא חלק ו  שהוא מחובר אל הכלל- , מתמלא הפרט, ניות המלאה המיוחדת שלול האורגש ברשומה הרוחני

ואינה זקוקה לדבר על דבר קבלת פרס , זאתה עב דורכת האומה הכללית-על במתי.  מלוי שלם וגמור-מחלקיו 
ייהם הוא שלם רק לפי אותה המדה שהם חשים את התמלאותם כולם בחיי ח שיסוד, של היחידים הפרטים שלה

שנותן עז ועצמה , "עםל והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלהים ואתם תהיו לי"דבר הגדול הכללי של ה .הכלל
  ...הוא יסוד הכל, גיון תוכל לתןה בתוך כל נשמה יותר מכל מה ששום אמת קנויה בדרכי

  
ְלַמַען ִּתְזֶּכה , ַטֵהר ַנְפׁשֹו ִלְפֵני בֹוְראֹוָאְמָנם ַוַּדאי ֶׁשִּמי ֶׁשִּמְתַּכֵּון ַּבֲעבֹוָדתֹו לְ : פרק יט, ישריםמסילת , ל"רמח. 9

לֹא , ּוְלַבֵּקר ְּבֵהיָכלֹו ּוְלַקֵּבל ַהְּגמּול ֲאֶׁשר ָּבעֹוָלם ַהָּבא' ַלֲחזֹות ְּבנַֹעם ה, ָלֶׁשֶבת ֶאת ָּפָניו ִּבְכַלל ַהְיָׁשִרים ְוַהֲחִסיִדים
ִּכי ַעד ֶׁשָהָאָדם ִמְתַּכֵּון ְלטֹוַבת , לֹא נּוַכל לֹוַמר ַּגם ֵּכן ֶׁשִּתְהֶיה ַהּיֹוֵתר טֹוָבהָאֵכן , נּוַכל לֹוַמר ֶׁשִּתְהֶיה ַּכָּוָנה זֹו ָרָעה

  .ַעְצמֹו סֹוף סֹוף ֲעבֹוָדתֹו ְלצֶֹרְך ַעְצמֹו
ְהֶיה ָהָאָדם עֹוֵבד ַרק ְלַמַען ֲאֶׁשר הּוא ֶׁשּיִ , ַאְך ַהַּכָּוָנה ָהֲאִמִּתית ַהְמצּוָיה ַּבֲחִסיִדים ֲאֶׁשר ָטְרחּו ְוִהְׁשַּתְּדלּו ְלַהִּשיָגּה

ְוֶזה ִיְהֶיה ַאַחר ֶׁשִהְתַּגֵּבר ְּבַאֲהָבה ֵאָליו ִיְתָּבֵרְך ְוִיְהֶיה חֹוֵמד ּוִמְתַאֶּוה ֶאל , ְּכבֹודֹו ֶׁשל ָהָאדֹון ָּברּוְך הּוא ִיְגַּדל ְוִיְרֶּבה
 ֶׁשְּלָפחֹות ִמִּצּדֹו ִיְהֶיה ְּכבֹודֹו ִיְתָּבֵרְך -ִּכי ָאז ַיֲעבֹד ֲעבֹוָדתֹו ְלַתְכִלית ֶזה , ּנּוַהְגָּדַלת ְּכבֹודֹו ּוִמְצַטֵער ַעל ָּכל ֶׁשְּיַמֵעט ִמּמֶ 

ל ֶׁשֵּכן ְוכָ , ְוִיְצַטֵער ְוִיְתַאַּנח ַעל ַמה ֶּׁשְּמַמֲעִטים ְׁשָאר ְּבֵני ָהָאָדם, ְוִיְתַאֶּוה ֶׁשָּכל ְׁשָאר ְּבֵני ָהָאָדם ִיְהיּו ְּכמֹו ֵכן, ִמְתַּגֵּדל
ְּכִעְנַין , ֲאֶׁשר ָקֶׁשה לֹו ִלָּׁשֵמר ִמן ַהֲחָטִאים ְּבָכל ֵעת, ְּבׁשֹוֵגג אֹו ְבאֶֹנס אֹו ְבֻחְלַׁשת ַהֶּטַבע, ַעל ַמה ֶּׁשְּמַמֵעט הּוא ַעְצמֹו

  ."ִּכי ָאָדם ֵאין ַצִּדיק ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ּטֹוב ְולֹא ֶיֱחָטא", )קהלת ז(ַהָּכתּוב 
ָּכל ָחָכם ִמִּיְׂשָרֵאל ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ְדַבר ּתֹוָרה ַלֲאִמּתֹו ", ָאְמרּו, )רבה פרק ד(ָבר ֶזה ֵּבֲארּוהּו ְּבָתָנא ְדֵבי ֵאִלָּיהּו ָזכּור ַלּטֹוב ְודָ 

ְוִלְכבֹוד , ְתַאֶּוה ּוֵמֵצר ִלְכבֹוד ְירּוָׁשַלִיםּוִמ , ְוַעל ְּכבֹוָדן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ָּכל ָיָמיו, ּוִמְתַאֵּנַח ַעל ְּכבֹודֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא
ֶׁשּזֹאת ִהיא , ִנְמֵצאָת ָלֵמד. 'וכו" זֹוֶכה ְלרּוַח ַהּקֶֹדׁש ִּבְדָבָריו, ּוְלִכּנּוס ָּגֻלּיֹות, ְוַלְיׁשּוָעה ֶׁשִּתְצַמח ְּבָקרֹוב, ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש

ְוֵאיָנּה ֶאָּלא ִלְכבֹודֹו ֶׁשל ָמקֹום ּוְלִקּדּוׁש ְׁשמֹו ִיְתָּבֵרְך , י ִמָּכל ֲהָנַאת ַעְצמֹוֶׁשִהיא ְרחֹוָקה ְלַגְמרֵ , ַהַּכָּוָנה ַהְמֻעָּלה
   ..." ַהִּמְתַחֵּסד ִעם קֹונֹו-? ֵאיֶזהּו ָחִסיד", )זוהר משפטים(ְוַעל ֶזה ָאְמרּו . ַהִּמְתַקֵּדׁש ִּבְבִרּיֹוָתיו ְּבָׁשָעה ֶׁשעֹוִׂשים ְרצֹונֹו

ַהַּכָּוָנה ְּבָכל ִמְצָוה ַוֲעבֹוָדה ֶׁשִּתְהֶיה ְלִעּלּוי ְּכבֹודֹו ֶׁשל ָמקֹום ְּבַמה  - ֶאָחד , ֵמד ֶׁשְּׁשֵני ְדָבִרים ֵיׁש ְּבִעְנָין ֶזהִנְמֵצאָת לָ 
ֵּיָעֶׂשה ִבְׁשֵלמּות ְּבִעּלּוי ְּכבֹוָדן ֶׁשל  ַהַּצַער ְוַהַּבָּקָׁשה ַעל ִעּלּוי ַהָּכבֹוד ַהֶּזה ֶׁש -ְועֹוד . ֶּׁשְּבִרּיֹוָתיו עֹוִׂשים ַנַחת רּוַח ְלָפָניו

  .ִיְׂשָרֵאל ְוַׁשְלָוָתם
ֶׁשִהֵּנה ָראּוי ְלָכל ָחִסיד ֶׁשִּיְתַּכֵּון ְּבַמֲעָׂשיו ְלטֹוַבת ּדֹורֹו . טֹוַבת ַהּדֹור, ְוהּוא, ְוָאְמָנם עֹוד ִעָּקר ֵׁשִני ֵיׁש ְּבַכָּוַנת ַהֲחִסידּות

ְוִתְרֶאה ֶׁשֶּזהּו ְרצֹונֹו ֶׁשל ָמקֹום ֶׁשִּיְהיּו ֲחִסיֵדי ִיְׂשָרֵאל ְמַזִּכים ּוְמַכְּפִרים ַעל ָּכל  ... ם ּוְלָהֵגן ֲעֵליֶהםְלַזּכֹות אֹותָ , ֻּכּלֹו
ֶׁשֵאין , "ל ֵאֶּלהָיבֹואּו ֵאֶּלה ִויַכְּפרּו עַ ", )ויקרא רבה(ל ַּבּלּוָלב ּוִמיָניו "ְוהּוא ַמה ֶּׁשָאְמרּו זַ , ְׁשָאר ַהַּמְדֵרגֹות ֶׁשָּבֶהם

ְוֶזה ָצִריְך , ֶאָּלא ִמְצָוה ֻמֶּטֶלת ַעל ַהֲחִסיִדים ְלִהְׁשַּתֵּדל ְלַזּכֹוָתם ְלַכֵּפר ֲעֵליֶהם, ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָחֵפץ ְּבָאְבַדן ָהְרָׁשִעים
ִּיְתַּפֵּלל ַעל ּדֹורֹו ְלַכֵּפר ַעל ִמי ֶׁשָּצִריְך ַּכָּפָרה ּוְלָהִׁשיב ִּבְתׁשּוָבה ֶׁש , ְּדַהְינּו, ֶׁשֵּיָעֶׂשה ְּבַכָּוַנת ֲעבֹוָדתֹו ְוַגם ִּבְתִפָּלתֹו ְּבפַֹעל

ְוָכל , ִּכי ֵאין ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא אֹוֵהב ֶאָּלא ְלִמי ֶׁשאֹוֵהב ֶאת ִיְׂשָרֵאל ... ִמי ֶׁשָּצִריְך ָלּה ּוְלַלֵּמד ַסֵּנגֹוְרָיא ַעל ַהּדֹור ֻּכּלֹו
ֵהם ָהרֹוִעים ָהֲאִמִּתִּיים ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל  ְוֵאֶּלה, ַּגם ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַמְגִּדיל ָעָליו, ָדם ַמְגִּדיל ַאֲהָבתֹו ְלִיְׂשָרֵאלַמה ֶּׁשָא

ל ְׁשלֹוָמם ְוטֹוָבָתם ְּבָכל ֶׁשּמֹוְסִרים ַעְצָמם ַעל צֹאנֹו ְודֹוְרִׁשים ּוִמְׁשַּתְּדִלים עַ , ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָחֵפץ ָּבֶהם ַהְרֵּבה
ָהא ְלַמה ֶּזה . ְוִלְפּתַֹח ֲעֵליֶהם ַׁשֲעֵרי ַהְּבָרָכה, ְועֹוְמִדים ָּתִמיד ַּבֶּפֶרץ ְלִהְתַּפֵּלל ֲעֵליֶהם ְלַבֵּטל ַהְּגֵזרֹות ַהָּקׁשֹות. ַהְּדָרִכים

ְוהּוא ָדָבר ֶׁשַהֶּטַבע ָיִעיד , ה ֶׁשאֹוֵהב ֶאת ָּבָניו ַאֲהָבה ֶנֱאֶמֶנתְלָאב ֶׁשֵאינֹו אֹוֵהב ׁשּום ָאָדם יֹוֵתר ִמִּמי ֶׁשהּוא רֹואֶ ? דֹוֶמה
ְוֵכן ָאְמרּו , "ֶׁשָהָיה ָלֶהם ְלַבֵּקׁש ַרֲחִמים ַעל ּדֹוָרם ְולֹא ִבְקׁשּו", )מכות יא(ְוהּוא ִעְנַין ּכֵֹהן ָּגדֹול ֶׁשָאְמרּו ָעָליו . ָעָליו

ְולֹא ִאְׁשָּתֵעי ֵאִלָּיהּו ַבֲהֵדּה ְּתָלָתא , ַאְרָיא ְּבִרחּוק ְּתָלָתא ַּפְרֵסי ְּדַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֵלִויַההּוא ַגְבָרא ְּדַאְכֵליּה ", )שם(
  :ֲהֵרי ְלָך ַהחֹוָבה ַהֻּמֶּטֶלת ַעל ַהֲחִסיִדים ְלַבֵּקׁש ּוְלִהְׁשַּתֵּדל ַעל ְּבֵני דֹוָרם". יֹוֵמי
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