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ְמעּו ֶאל ה ־ְולֹא ׁשָ ה ִמּקֶֹצר רּוַח ּוֵמֲ�ֹבָדה ָקׁשָ   (ו, ט) ֹמש#ֶ

י דֹוׁש' הּוִדי'ַהיְּ  ֶנֶכד, ביסוֹ ִר וֹ ּפ ִמ  ַאְבָרָהם ַרּבִ יְסָח  ַהּקָ ׁשִ  ,ֲ ָנָוהבַּ  ִהְתַנֵהג, אִמּפְ
צֵ  ףֵפ וֹ ּת ְס ִה לְ  ָנַסע ָהָרם סוֹ חוּ יִ  ְוַלְמרֹות י לּבְ  רּוְלַאַח , ֹוְצקִמּק  לֶמְנּדְ  ְמַנֵחם ַרּבִ

ר תוֹ קוּ לְּ ּתַ ְס ִה  ֵ י"ַה  לֶא  ִהְתַקׁשּ דוֹ " מ"יִר ָה  ִחּדּוׁשֵ ּבְ ּכִ קּוָפה. ְמֹאד ׁשֶ ֶמת ּתְ ּיֶ  ָנַפל ְמס'
בִמ לְ  ּכָ רֹוֵפא ש( רֹ ְד לִ  קַק זְ נִ וְ , ׁשְ ִאי ּבְ ֶ ֶרב ֶזה ָהָיה. ַוְרׁשָ בַּ  ּבְ ָר  ֹקֶדׁש ־תׁשַ  תׁשַ ּפָ

נּות ֶאת ּוָבןּמ כַּ  לִנצֵּ  ְוהּוא, אָוֵאָר  ּמְ  ַאךְ . ִמּתֹוָרתוֹ  ְוֵליָהנֹות וֹ בּ ַר ־ֶאת רּקֵ ְלבַ  ַהִהְזּדַ
ִנים וֹ בּ ַר  לוֹ  ֵהִאיר לֹא, ְלַאְכָזָבתוֹ  ִמיַ   לֹא ְוַאף ּפָ ֵליל ִהׁשְ ת ּבְ ּבָ  ּתֹוָרה יְבֵר ּדִ  ׁשַ

יםבָּ  ן, ָ ָליו ָמָרה ֵאפֹוא ָהְיָתה ַנְפׁשוֹ . ַרּבִ ּכֵ נֹוָסף ׁשֶ , יובָ אוֹ כְ ַמ וּ  תוֹ לָ ֲח ַמ לְ  ּבְ
ּתֹוֵקק ל ִהׁשְ ְבֵרי ַרּבוֹ ֵמ  ְלַקּבֵ ים ֱאלִֹקים ּדִ ֶהם, ַחּיִ ּבָ ִדיר אמֹוצֵ  ָהָיה ׁשֶ  הֹוָרָאה ּתָ

עֹוד, ַתעֶפ לְ . ְלַ ְצמוֹ  י ּבְ ב ָהַרּבִ ְרּכוֹ  ׁשָ ית ִמּדַ ֶנֶסת־ִמּבֵ קֹול ָראָק , ְלַחְדרוֹ  ַהּכְ : ּבְ
ה ִמּקֶֹצר רּוַח ּוֵמֲ�בָֹדה ְולֹא'" ְמעּו ֶאל־ֹמש#ֶ ה ׁשָ בּוִרים יםכִ ֵר בְ ַא  ֵיׁש  -  'ָקׁשָ  ַהּסְ

ֵהם ם ָחִליָלה ְרחֹוִקים ׁשֶ ֵ ַר  ֵמַהׁשּ בּוִקים ֵאיָנם ְוַאף ךְ ִיְתּבָ ַר  ּדְ םּבְ  ָהֱאֶמת אּוָלם, ּבָ
ַ ּמּוֵדי ֵהם ְקׁשּוִרים - ֶסף'כָּ  ֵקיֶהםַוֲחׁש'  ָהַ ּמּוִדים יוֵ 'וָּ ׁשֶ  ִהיא  ּוְמֵלִאים ָהעֹוָלם ּבְ

קבְּ  ַר  'הלַ  ִפיםְוִכּסוּ  ֵחׁשֶ י". ךְ ִיְתּבָ י, ְלַחְדרוֹ  ִנְכַנס ָהַרּבִ  ָחׁש  ביסוֹ ִר וֹ ּפ ִמ  ַאְבָרָהם ְוַרּבִ
י י ּכִ ן ָהַרּבִ ּוֵ ֵדי, ֵאָליו ִהְתּכַ ק ּכְ   .ְמִרירּות תַ  ׁשְ  ּה ָת וֹ אבְּ  ְפׁשוֹ ְונַ  רּוחוֹ  ֶאת ְלַחּזֵ

�  

ָפָתִים    (ו, יב) ַוֲאִני ֲ�ַרל ׂשְ

דֹורֹות ָרֵאל־םַ   ָסַבל, ֶהָ ָבר ּבְ ָדם ִיׂשְ ׁשָ  ִמּיָ ל הַהּקָ ר, יםיִּ ִר צְ וֹ נּ ַה  יםִר זוֹ נְ צֶּ ַה  ׁשֶ  ֲאׁשֶ
יחוּ  ּגִ ַ   ִהׁשְ קּוָחה־ןיִ ּבְ ַסת ַ ל ּפְ ָפִרים ַהְדּפָ הּוִדיִּ  ַהּסְ ֵדי, יםַהּיְ ל ִמּתֹוָכם רקֹ ֲ  לַ  ּכְ  ּכָ

ן ִעְנָין י ַהְמַכּוֵ ַלּפֵ ְרֵסם , ִמיםיָ לְ . ַהּנֹוְצִרים ּכְ ָלִלים רָמ מוּ  ְיהּוִדיּפִ  ַהּנֹוְגִעים ּכְ
ָרֵאל יְפֵר ִס  ְלִבּקֶֹרת יֶהם־ְוַ ל, ִיׂשְ יִסים בוּ יְּ ח'  ּפִ ְדּפִ ים ֶאת ְלַהֲחִליף ַהּמַ ּלִ , ּגֹוי ַהּמִ

ִפי ,ְוַכּדֹוֶמה ָנְכִרי, ִמין, לֵר ָ   ּלְ ְעּתוֹ  ׁשֶ ת ּדַ ׁשֶ ּבֶ ֶהן ָנהוָּ ַהכַּ  ַהְמׁש' , ַהּנֹוְצִרים ַ ל ּבָ
הּמִ בַּ  לֹות ּכֹוָכִבים עֹוְבֵדי ּה ָת עוּ ָמ ׁשְ ּמַ ׁשֶ  'ם"ַ ּכוּ ' ּלָ ֶזת, ּוַמּזָ ים ַ ל ַהְמַרּמֶ  ָהַ ּמִ

ָהיוּ  ְדמֹוִניםַהּקַ  ָלִלית הֹוָרָאה. ֶחֶסד תכוּ לְ ַמ  ַ ל ְולֹא, ֱאִליִלים עֹוְבֵדי ׁשֶ , זוֹ  ּכְ
ָתה ּלְ ל םָת ילוּ ִס כְ וּ  ּבּורּוָתם ֶאת ּגִ ִרים ׁשֶ ר, ים'ִד ּמָ ל' 'ְמ ַה  ַהְמַבּקְ ל ָהְפכוּ  ֲאׁשֶ  ְלָמׁשָ

ִניָנה ה ֶאָחד ֶצְנזֹור. ְוִלׁשְ יס ִצּוָ ת ְלַהְדּפִ ָפָרׁשַ  ֲ�ַרל ַוֲאִני" סּוקָפ בַּ , אָוֵאָר  ּבְ
ָפָת  ָפָת  ם"ַ ּכוּ  'ַוֲאִני -" ִיםׂשְ ֵני, ִים'ׂשְ ֵהִבין ִמּפְ י ׁשֶ ַבת ּכִ אי 'ֲ ַרל' ּתֵ ַוּדַ  תנֶ וֶּ כ' ְמ  ּבְ

ה חּסַ ּוְבנ' . ..ֹוְצִרינלְ  ִפּלָ ֵאִרית רמֹ ׁשְ  ,ָקדֹוׁש  ּגֹוי ׁשֹוֵמר" ַהּתְ  ְוַאל, ָקדֹוׁש  םַ   ׁשְ
ה ,"ָקדֹוׁש  ּגֹוי יֹאַבד ֹמר, ָקדֹוׁש  ם"ַ ּכוּ  'ׁשֹוֵמר: ן'ּקֵ 'ְלַת  ִצּוָ ֵאִרית ׁשְ , ָקדֹוׁש  םַ   ׁשְ

ר... 'ָקדֹוׁש  ם"ַ ּכוּ  יֹאַבד לְוַא  ֶכת בְּ  ָמָצא ְוַכֲאׁשֶ  ִמיִנים ְלָפָניו 'ָהיוּ  תכוֹ ָר בְּ ַמּסֶ
ה' י ֵהִבין לֹא, ַהְרּבֵ רֹות ְלסּוֵגי ָנהוָּ ַהכַּ  ּכִ ן ,ּפֵ ה' ם"ַ ּכוּ  ְלָפָניו 'ָהיוּ : ְוִתּקֵ   ...ַהְרּבֵ

�  

י ִליּ  ַהּכֵֹהן דוִ ּדָ  ׁשֹוֵאל ַרּבִ ִ ׁשֶ , ֹותַמְרּגָ ׁש ׁשּ נּות ּמֵ ַרּבָ ה ּבְ ַכּמָ  לִנצַּ , פֹוִליןבְּ  ְקִהּלֹות ּבְ
ֶדֶרךְ  ֹוָאה ֵנס ּבְ ה ֵמַהׁשּ ּמָ הּוא ָהֲאי' ׁשֶ ל ֲ ִריִרי נֹוַתר ּכְ ְחּתוֹ ־ִמּכָ ּפַ ר ִמׁשְ , ְוִהּגֵ

ֲאִרי  ְלָאֶמִריָקה. ֵבד, ִהְתַנֵ ר ּכַ ַלת ַרּבֹות ּוָפַ לַלְמרֹות ֲאסֹונֹו ַהּכָ  ַיֲהדּות ְלַהּצָ
ַ ם. ָאֶמִריָקה ִנים ַ ל ִהְתאֹוֵנן, ּפַ ִרים ָהַרּבָ ַהּגְ ּמְ  ֶנְחָלִצים ְוֵאיָנם ְלָאֶמִריָקה ׁשֶ

ַלתְלַה  ע: "ְוָאַמר, ַהּתֹוָרה ּצָ ָ ִמים ַאְרּבַ ר ּפְ ְזּכָ ּטּוי מ'  ֲאִני ֵהן'. ךְ "נַּ ּתַ בַּ  ֲאִני' 'ֵהן ַהּבִ
ָפַתִים ֲ�ַרל י ֲאִני ֵהן', 'ׂשְ ַאְרּתִ י ִנׁשְ . 'ֵאלָל  ְכִפיךָ  ן־ֲאִניֵה 'וְ , 'ָיֵבׁש  ֵ�ץ ֲאִני ֵהן', 'ְלַבּדִ

יַ   י ַרב ַמּגִ ְלּתִ רּוץ לוֹ  ׁש ְויֶ , הְלָאֶמִריָק  הּסֶ ְמנ'  ּבִ הּוא ּתֵ ָפַתִים' 'ֲ ַרל ׁשֶ  ְוֵאינוֹ  ׂשְ
יר ַפת ֶאת ַמּכִ קֹום ׂשְ ק, ַהּמָ י ְוטֹוֵ ן ִמְצַטּדֵ י ּכִ ַאְרּתִ י' 'ִנׁשְ ַסיֵּ  ִמי ִלי ְוֵאין ְלַבּדִ ּיְ  ַ  ׁשֶ

ִחּזּוק ִלי ת ּבְ יָלא, ַהּדָ רוֹ  ְלָהִניב לוֹ ָיכ ְוֵאיִני ָיֵבׁש' ֵ ץ ֲאִני 'ֵהן ּוִמּמֵ  ֵאין ֲאָבל. תּפֵ
רּוץ ֶזה י, ּתֵ א  - ָלֵאל' ְכִפיךָ  ֲאִני־'ֵהן ּכִ יךָ ־ֶאת ַח ּתֹ ְפ לִ ֵאין ְלָך ְלִהְתָיֵאׁש, ֶאּלָ  ּפִ

ַר  ה'לַ  ןנֵּ ַח ְת ִה לְ וּ  ָבֶריךָ  ךְ ִיְתּבָ ּדְ לוּ  ׁשֶ ב־ַ ל ִיְתַקּבְ ַמִים ּוִמן, ַהּלֵ ָ   ".מוּ ְיַרֵח  ַהׁשּ

  
ם ְקָרא ּגַ ֲ�ׂשּו ־ַוּיִ ִפים ַוּיַ ְ ְרעֹה ַלֲחָכִמים ְוַלְמַכׁשּ ּפַ

ן־ַגם ַלֲהֵטיֶהם ּכֵ י ִמְצַרִים ּבְ ּמֵ -  )ז, יא( ֵהם ַחְרט(
ן רּוְלַאַח  ִליכּו ִא  ֶנֱאַמר ִמּכֵ ׁשְ ְהיּו ַוּיַ הּו ַוּיִ יׁש ַמּטֵ

ה ְבַלע ַמּטֵ יִנם ַוּיִ ֵני. ַמּטָֹתם־ַאֲהרֹן ֶאת־ְלַתּנִ ׁשְ
סּוִקים הבְּ  ַהּפְ ַחת ִגיַמְטִרּיָ ּתַ יִנים עֹור ׁשֶ ּנִ ַהּתַ
פוּ  ינֹוקֹות ִהְתַ�ּטְ ִדים ּתִ ּמָ , ֶאת־ָהֵ�יַנִים זוֹ חֱא ֶל  ַהְמל(

ה ףוֹ טְח ַל וְ  ּטֶ ין ְוָלרּוץ ַהּמַ ַתּנִ ׁשֹוןלְ כִּ , ַחי ּכְ
י ְלּבִ ּמְ , ם"ַהּמַ ְפׁשּוָטם.  ׁש ֵר ָפ ׁשֶ סּוִקים ּכִ ּפְ ְך ּבַ   ּכָ

�  

ֶפן ֹבא ֶאל ַוּיִ ְרעֹה ַוּיָ יתֹו ְולֹא־ּפַ ם־ּבֵ ת ִלּבֹו ּגַ ָלזֹאת־ׁשָ
ְדָרׁש  מּוָבא - )ז, כג( ּמִ דֹול ּבַ ּפַ , ַהּגָ ְצמוֹ ַ   העֹ ְר ׁשֶ

ת קוֹ זּ נִ  לֹא ַמּכַ ם ּבְ ה, ּדָ לֹש(ָ . ָברּדָ בַּ  ֵיׁש  ִמיםְטָ   ּוׁשְ
א ּמָ ְרֹעה  ַיֲחזֹר ׁשֶ ֵני ַלּמּוָטבּפַ ַה , ּוִמּפְ בָּ ׁשֶ ה"ּקָ

לַ ל  וֹ ּפ ַא  לוֹ  ֶהֱאִריךְ  ּדֵ ּגִ ה ֶאת ׁשֶ ֵביתוֹ  נוּ ַרבֵּ  ֹמש(ֶ , ּבְ
ל ֵדיכְּ ַגם וְ  ְתַגּדֵ ּיִ ֵ יֵני ׁשֶ ְצִרים ּבְ ה וּ  ַהּמִ ּכָ ַבּמַ

ֶזה ָפסּוקבְּ ְלָכְך  זֶמ ְוֶר . לֹוֶקה הּוא ַאֲחרֹוָנהָה 
הּוא הבְּ  ׁשֶ ֶהֱאִריְך : ִגיַמְטִרּיָ לוֹ ּדְ גַּ  ְוַ�ל, ַאּפוֹ  ׁשֶ
ה ם תִלְלקוֹ  ְוסֹופוֹ , ֹמש#ֶ ה ּגַ ּכָ ּמַ   .ָהַאֲחרֹוָנה ּבַ

�  

ה ָאֹנִכי ֹנֵגף ־ְוִאם ַח ִהּנֵ ּלֵ ה ְלׁשַ ָמֵאן ַאּתָ
ל־ֶאת ִעים־ּכָ ְצַפְרּדְ בּוְלָך ּבַ , ל"ֲחזַ  ָאְמרוּ  - )ז, כז( ּגְ

ַפְרּדְ  ַהּצְ ְרמוּ  ִעיםׁשֶ ין לֹוםׁשָ ְל  ּגָ , ְלִמְצַרִים ּכּוׁש  ּבֵ
ֵני ָהְיָתה ִמּפְ יֵניֶהם תֶק ֲחלֹ ַמ  ׁשֶ ִעְניַ  ּבֵ בּולֹות ןּבְ ּגְ

אוּ  ְוֵכיָון, ֶרץָהָא  ּבָ ַפְרּדְ  ׁשֶ ֵהיָכן ַ ד ָראוּ  ִעיםַהּצְ
אוּ  בּול ֵהיָכן ְוָיְדעוּ , ּבָ יֵניֶהם ָהעֹוֵבר ַהּגְ ְוָלֵכן, ּבֵ

בּוְלָך  ֶנֱאַמר בּול אְולֹ  ּגְ ְלֶזה זֶמ ְוֶר . ֲאֵחִרים ּגְ
י ָראׁשֵ בֹות ּבְ ל ןיֶה ֵפ סוֹ וְ  ַהּתֵ בֹות  ׁשֶ ל ּתֵ סּוקּכָ ּפָ

עֹולֹות, ֶזה ה ׁשֶ ִגיַמְטִרּיָ לֹום ֶזה ּבְ  . ְלכּוׁש  םינָ ּבֵ  ׁשָ
�  

ָכל ם ּבְ ה -  )ח, יב( ֶאֶרץ ִמְצָרִים־ְוָהָיה ְלִכּנִ ִגיַמְטִרּיָ ּבְ
ָרה ֲ�ׂשָ ין ּכַ נִּ  ַקּבִ ִפי, יוּ ָה  םּכִ כָּ  ּכְ ֶאְפַרִים נוּ ַרבֵּ  בַת ׁשֶ

ֵכן ּלָ נִּ  ֶנֱאַמר ׁשֶ לוּ , ד"יוּ  ָחֵסר םּכִ ּבְ ּקִ יןּו"ד י ׁשֶ   .ַקּבִ
�  

יָתה ַפְרעֹה ֵבד ּבֵ בֹא ָ�ֹרב ּכָ בַּ  - )ח, כ( ַוּיָ ם"ָהַרׁשְ
ת, ְמָפֵרׁש  ַמּכַ ּבְ אוּ  ברֹ ָ�  ׁשֶ ִפי, ְזֵאִבים ִמיֵני ּבָ ּכְ

ֱאַמר ּנֶ ְדֵדם ְזֵאב ֲ�ָרבֹות ׁשֶ ברֹ ָ�  ְוִנְקָרִאים, ְיׁשָ
ֵני הֹוְלִכים ִמּפְ שׂ  ֶ�ֶרבּבָ  ׁשֶ , ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר . ֶטֶרף ְלַחּפֵ

י בֹות ּכִ יָתה ַפְרעֹה ַהּתֵ ֵבד ּבֵ ֹבא ָ�ֹרב ּכָ , ַוּיָ
ה ִגיַמְטִרּיָ ֶ�ֶרב הֹוְלֵכי תבוֹ ָר ֲ�  ְזֵאֵבי ֵהם ּבְ  .ּבָ

�  

ר לֹא ֵבד ְמֹאד ֲאׁשֶ ָרד ּכָ ט, (ִמְצַרִים ָהָיה ָכֹמהּו ּבְ ־ּבָ

דֹול ְדָרׁש ּמִ בַּ  -  )יח ָרד, מּוָבא ַהּגָ ַהּבָ ה ָהָיה ׁשֶ ָ ׁשּ ׁשִ
ה, יםְטָפִח  לֹש(ָ ה ֵאׁש  ׁשְ לֹש(ָ ָרד ּוׁשְ ָכל ְוִאם. ּבָ ּבְ
ׁש  ֵיׁש  ֶטַפח עֹות ׁשֵ ָרד היָ ָה , ְקַטּנֹות ֶאְצּבָ ו"ל ַהּבָ

עֹות ִמְניַ , ֶאְצּבָ י ןּכְ בֹות ָראׁשֵ רֲא  ַהּתֵ   . ָיהָה  אלֹ  ׁשֶ
�  

 

  חודש־ז, שבת ראשתשע"פרשת וארא, א' בשבט     
.  
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ָך ּוְנֵטה   ָיְדָך ־ַקח ַמּטְ

יָמן ַחְכֵמי ֵלידוֹ ִמגְּ  דָח ֶא  י היָ ָה , ּתֵ ים ַרּבִ ְנָ א ֹקַרח ַחּיִ ִקיאּותוֹ  ַאף־ַ לׁשֶ , ִמּצַ  ָנָוהֲ  בַּ  ִהְתַנֵהג ֹוָרהּת בַּ  ּבְ
ל ָרָצה ְולֹא ִנית הָר ׂשְ ִמ  ַ ְצמוֹ ־ַ ל ְלַקּבֵ ְלִמיִדים. ַרּבָ ים ּתַ ָהיוּ  לוֹ  ָהיוּ  ַרּבִ ִקים ׁשֶ  ְוׁשֹוִתים ַרְגָליו רַפ ֲ  בַּ  ִמְתַאּבְ

ָבָריו־ֶאת ָמאצָּ בַּ  ים ,ֶהֱ ִריצּוהוּ  םָ  ָה  ֲהמֹון ְוַאף, ּדְ ְקׁשוּ  ְוַרּבִ ּנוּ  ּבִ ה ֵ ָצה ִמּמֶ ּיָ ָ ְקד'  ַ ל. ְותּוׁשִ  ְוֹכחוֹ  תוֹ ׁשּ
דֹול כוּ  ַהּגָ דֹות ִהְתַהּלְ ְפָלאֹות ַאּגָ ה ּוֵביֵניֶהם, מ' ֲ ׂשֶ ְפָלא ַהּמַ א ַהּנִ ר, ַהּבָ ּמֵ ּתַ ִהׁשְ יָמן ִזְקֵני ְיֵדי־ַ ל ׁשֶ   .ּתֵ

קּוָפה אֹוָתּה  ר, ֵחרּום ֵ ת ָהְיָתה ּתְ ֲאׁשֶ ְלטֹון ּכַ ִ ֵתיָמן ַהׁשּ ֲ זּוִעים ָסַבל ּבְ  ִמְלָחמֹות בֶק ֵ   יםבִּ ַר  ִמּזַ
ִניִמּיֹות ְחסֹור, ּפְ בֵ ּתוֹ  ברֶ ֶק בְּ  יוָת תוֹ אוֹ  ֶאת ָנַתן ְוַהּמַ ִדיָנה יׁשְ ְצָרִכים ַאַחד. ַהּמְ ים ַהּמִ ּלֹא ַהִחּיּוִנּיִ  ָהָיה ׁשֶ

ְפְט  היָ ָה , ְמָצאנִּ בַּ  ָהַפךְ , ַהּנֵ ִציאוּ  ריַק וִ  ָנִדיר ִלְהיֹות ׁשֶ אֹוָתם. תַהּמְ ה, ְרחֹוִקים ָיִמים ּבְ ְפְט  ִהּוָ  ָחׁשּוב מּוָצר ַהּנֵ
מֹוהוּ  ןיֵמֵא  ׁשוּ  ּמוֹ ְוִע , ּכָ ּמְ ּתַ ּולבִ לְ  ִהׁשְ ר ,אֹורּוָמ  ׁשּ ִית ְלִחּמּום ּוְבִעּקָ ַ ּטִ  ַהּסֹוֲחִרים .ַהּבַ ָאְגרוּ  יםַהּמְ  ֵנְפְט  ׁשֶ

עֹוד ָבֵר  ַ ְצָמם־ֶאת ָחׁשוּ , דֵ  מוֹ  ִמּבְ ל־יּכְ ְמרוּ , ַמּזָ ַ   ָ ָליו ְוׁשָ ְמִחיר ּוְמָכרּוהוּ  יֶהםֵ ינֵ  ַבתבָּ  לּכְ . ָ צּום ּבִ
אֹוָתם ַצְנָ א ֹוֵררִהְתגּ , ָיִמים ּבְ ֶרךְ ־רׁשַ יְ  ְיהּוִדי סֹוֵחר ּבְ ם ְסַ ְדָיה ּדֶ ׁשֵ ָ ַמד, ּבְ ָבר ׁשֶ ֵר  ִמּכְ ִקׁשְ  ִעם ִמְסָחר יּבְ

ָ  ֶאָחד לּוָכה יֵר ִמׂשּ הַה . ַהּמְ רְוַהיָּ  ֶהָחרּוץ הּוִדיַהיְּ ־ֶאת ְוֶהֱ ִריךְ  הֹוִקיר ּלָ י ְוָיַדע, ׁשָ ר ּכִ  ָ ָליו ךְ מֹ ְס לִ  ֶאְפׁשָ
ָכל ל חַפ לְ  ָזקּוק ֲאִני. "ׁש ׁשָ ֲח  ְללֹא ִעְנָין־ּבְ ר ָלַחׁש ", ֵנְפְט ־ׁשֶ ַ ָאְזָניו ַהׂשּ ִהְזִמינוֹ  רְלַאַח , ֶאָחד יֹום ּבְ  ׁשֶ

יתוֹ ־לֶא  י ֲאִני יֹוֵדַ  " ְוהֹוִסיף, ּבֵ ָלה ּכִ ְמׁשָ ךָ  ֲאִני יֹוֵדַ   אּוָלם, ְפְט נֵ בְּ  ִמְסָחר ַ ל ִאּסּור יָלהִט ֵה  ַהּמֶ י ּבְ  ִאיׁש  ּכִ
ה ןָמ ֱא נֶ  ֵא  ַאּתָ ֵלךְ  ְולֹא, רּוַח ־רּוׁשְ ֵדי ָרִכיל ּתֵ ם  ּומּוָבן. יֵריִח ־ֶאת יׁש ִא בְ ַה לְ  ּכְ םּגַ ּלֵ ֲאׁשַ ָ ִמ  ךָ ְר כָ ׂשְ ־ֶאת ׁשֶ , םלֵ ׁשּ

ךְ  ְיֵדי־ַ ל ְלַהְרִויַח  ְותּוַכל ל ָנֶאה ֶרַוח ּכָ ְלּפָ יתוֹ  ַ ְדָיהְס  ָיָצא". ּוְמפ' ל ִמּבֵ ר ׁשֶ ַ ּלוֹ , ַהׂשּ ּכ' ׁשֶ  ְמבּוָכה ּכְ
ַ ת־ּוִפּזּור ּתֹוֵקק הּוא. ּדַ ֵני ֶאת ֹותצּ ַר לְ  ִהׁשְ מוֹ , וֹ ׁש ּקָ ב' ְמ  רַאַח  אלֵּ ּוְלַמ  ֲאדֹונוֹ  ּפְ ׁש  ּכְ ּקֵ ּבִ ם ׁשֶ  ןגֶ הֹ כַּ  ְלַהְרִויַח  ּגַ

ִאית ָקהְס ִע ֵמָה  א, ַהֲחׁשָ ּלֹא ֶאּלָ ם ִיְפֶנה הנָ ָא  ָיַדע ׁשֶ ת ְלׁשֵ ְפְט  ְרִכיׁשַ ח ְיהּוִדי ַ ל ֲחָזָקה אּוָלם. ַהּנֵ ּלָ  ְממ'
ּיֹוֵצא ִמיד ׁשֶ ם ְוָאֵכן, ֶ ְליֹוָנהָה ־ַ ל ְוָידוֹ  ּתָ ֲאִמין -  אָת צָ ּוָמ  ָיַגְעּתָ ' ל"ֲחזַ  רַמֲאַמ  ּבוֹ  ִהְתַקּיֵ ָבר. 'ּתַ  ָאְמָנם ַהּדָ
ךְ  ךְ  ִנְמׁשַ ֶמׁשֶ בּוַ  כְּ  ּבְ ֵדי מּוִכיםַהּסְ  ָפִריםכְּ בַּ  ַרְגָליו־תֶא  תּתֵ כִּ  וֹ בּ , ָיִמים ׁשָ ְפְט  ַאַחר ַח ּוְלַרְחֵר  ׁש לבְ לִ  ּכְ , ַהּנֵ
ֲאָמץ אּוָלם סֹופוֹ . יִא ָד כְּ  ָהָיה ַהּמַ ל ּבְ ָבר־ׁשֶ ָידוֹ  ָאַחז, ּדָ ח ּבְ דֹול ּפַ ל ּגָ ק ֵנְפְט  ׁשֶ ּקָ ָמֵלא  ֶסףכֶ בְּ  ָרַכׁש  אֹותוֹ , ְמז'

ל ּבֵ ּקִ ר ִמיֵדי ׁשֶ ַ יאוֹ  ,ַהׂשּ תֹוךְ  ֶהְחּבִ ק ּבְ דֹול ׂשַ א יָנאֵ   ׁש ֵמֲחׁשַ  ּגָ יׁשָ ם, ּבִ ָ ָמיו ְוׂשָ יתוֹ ־לֶא  ּפְ ַצְנָ א ּבֵ ּבְ   . ׁשֶ

יֹום י ּבְ ִ ׁשּ בַּ  ֶ ֶרב, ׁשִ ָר  ֹקֶדׁש ־תׁשַ ִקיַ תלִ  ָסמּוךְ , אָוֵאָר  תׁשַ ּפָ ה ׁשְ יַ   ,ַהַחּמָ  ָהָיה לֹא. ְלֵביתוֹ  ְסַ ְדָיה ִהּגִ
ק ָידוֹ  ִסּפֵ ח ֶאת ֹסרְמ לִ  ּבְ ְפְט  ּפַ ר ִליֵדי ַהּנֵ ַ ָ ה ןכֵּ ׁשֶ , ַהׂשּ ָ ֶחֶרת ָהְיָתה ַהׁשּ ּלֹא ּוְכֵדי, ְמֹאד ְמא'  ַ ל ַלֲ בֹר ׁשֶ

ְרׁשּות ִטְלטּול ֵפקְס  ים־ּבִ בַּ  ָהַרּבִ ׁשַ ח ֶאת ִהְטִמין, ֹקֶדׁש ־תּבְ ה ַהּפַ ִפּנָ ֶרת ּבְ ֲחַצר ִנְסּתֶ יתוֹ ־ּבַ הוּ  ֶאת. ּבֵ  ַמֲ ׂשֵ
ה ִצְנָ ה ָ ׂשָ ֵ ין ְזִהירּותבִּ  ּוָבַדק, ּבְ א, וּ נּ ֶפ זְ ׁשְ ּתִ  לֹא ָאָדם־ׁשֶ ה ֶאּלָ ַמֲ ׂשֶ ּלְ ָרָאה ִמי ָהָיה ׁשֶ ָבר־ֶאת ׁשֶ , ַהּדָ

הְוַה  ִאיׁשֹון ָנַטל ּלָ ח ֶאת ַלְיָלה ּבְ ְפְט  ּפַ ֲחבֹוא ַהּנֵ ת .ֵמַהּמַ ּבָ ַ ד, ףיָ  בִּ  ָ ְבָרה ַהׁשּ  רְלַאַח , ֵצאָתּה  ִעם ּוִמּיָ
יל ִהְבּדִ ח ֶאת ִלּטֹלְסַ ְדָיה  אָיצָ , ַהּכֹוס־ַ ל ׁשֶ ְפְט  ּפַ ָרה, ַהּנֵ ַמּטָ ח. כוּ ָחׁשְ  ְוֵ יָניו, ֲאדֹונוֹ ־לֶא  תוֹ לוֹ ֲ  ַה לְ  ּבְ  ַהּפַ

ִאּלוּ , ְוֵאיֶנּנוּ  ֶנֱ ַלם ה ָמה". ָהֲאָדָמה וּ ּת ַ  לָ בְּ  ּכְ . ָ ָליו ַמר ָהָיה ְוִלּבוֹ , אּוׁש יֵ בְּ  רֹאׁשוֹ ־ַ ל ְסַ ְדָיה ַפחָט "? ֶאֱ ׂשֶ
יכָ  ָהָיה ְולֹא, ֵריק ָהָיה סוֹ יכִּ  יב ְלּתוֹ ּבִ ַ לַ  ְלָהׁשִ כּום־ֶאת רׂשּ דֹול ַהּסְ ל ַהּגָ ּבֵ ּקִ ּנוּ  ׁשֶ ת ִמּמֶ ְפְט  ִלְרִכיׁשַ ַגם וְ , ַהּנֵ

ׁש  ֲ מוֹ  ָחׁשַ ל ִמּזַ הַה ־ׁשֶ ר, ּלָ ֲאׁשֶ ַמע ּכַ לוֹ ־ׁש יבִּ  ַ ל ִיׁשְ ר ְרָגִעים רַאַח . ַמּזָ ֵ , ִמְסּפָ  לֶא  ְוָ ָלה ְסַ ְדָיה תִהְתַ ׁשּ
ל יתוֹ בֵּ  י ׁשֶ ים ַרּבִ ֵדי, ֹקַרח ַחּיִ ָפָניו ְלַתּנֹות ּכְ ׁש , ֲ רוֹ צַ ־ֶאת ּבְ ּנוּ  ּוְלַבּקֵ אֹוָתּה  .ּוְבָרָכה ֵ ָצה ִמּמֶ ָ ה ּבְ  תַ  ׁשְ , ׁשָ

ת ֵצאת ּבָ ַ י בׁשַ יָ , ַהׁשּ ים ַרּבִ ְנִעיָמה ְוָקָרא ַחּיִ ׁשֹות ֶאת ּבִ ּקָ ְפֵני ַהּבַ ּלִ ָלה חּסַ נ'  ׁשֶ ָר , ַהַהְבּדָ  ַהּסֹוֵחר ֶאת ָאהּוְכׁשֶ
ָידוֹ  לוֹ  ָרַמז, ְלָפָניו הּוִדיַהיְּ  ין ּבְ ַרץ ַח ֵר וֹ ָהא אּוָלם ,ְמַ ט ְלַהְמּתִ ן ִכיבְ בִּ  ּפָ י, ילַ ָ   ָנא הָס וּ ח! ִריאָמ : "ְוִהְתַחּנֵ  ּכִ

ָבר ַנאי ִלי ְוֵאין ָנחּוץ ַהּדָ ין ּפְ י ָרָאה". ְלַהְמּתִ ים ַרּבִ י ַחּיִ ד, ָרהצָ בְּ  יוּ רׁשָ  הּוא ּכִ ָנה ּוִמּיָ  ְלַהֲאִזין ּפָ
ַ ְדָיהׁשֶ  ְלַאַחר. ַנְפׁשוֹ ־ִריְמ לִ  ַטח ּסְ ָפָניו ׁשָ ֵנָבה־ֶאת ּבְ ַבר ַהּגְ ַקע, ּדְ י ׁשָ ים ַרּבִ  רּוְלַאַח , ָמה־ְזַמן ִהְרהּוִריםבְּ  ַחּיִ

ן בּוַ  ָפָרׁשַ בְּ  ַהּיֹום ָקָראנוּ  ֲהֵרי: "ָאַמר ִמּכֵ ָ ה ַ ל, ת ַהׁשּ ּטֶ ל ַהּמַ ה ׁשֶ נּו ַר  ֹמש(ֶ ּבוֹ ּבֵ ה ׁשֶ  תתוֹ אוֹ ָה ־ֶאת ָ ׂשָ
ה לּקֵ ַהּמַ  ֶאת ָנא טֹל ,ּוְבֵכן. ְוַהּמֹוְפִתים ר ַהּזֶ ר ,יִד יָ בְּ  ֲאׁשֶ ָ   הֹוֵלךְ  ֲאִני ֲאׁשֶ י ָ ָליו ןְוִנׁשְ ֶלְכּתִ  ּמוֹ ִע  ְוסֹוֵבב, ּבְ

ָכל כּוַנת ּבְ הּוִדים ׁשְ חּוׁש  קֹוםּמָ בַּ  ,ְוָהָיה. ַהּיְ ּתָ י ׁשֶ ל ּכִ ּקֵ ַדע םׁשָ , ֵמַ ְצמוֹ  רצָ ֶנֱ   ַהּמַ י ּתֵ   ".ֲאֵבָדְתךָ  ִנְמֵצאת ּכִ

ל־ִעם ְסַ ְדָיה ָיָצא ּקֵ כּוַנת ְלִאּטוֹ  ְלִהְסּתֹוֵבב ְוֵהֵחל, ַהּמַ ׁשְ הּוִדים ּבִ תֹוךְ , ַהּיְ ְיָלה תכַ ׁשְ ֶח  ּבְ כּוָנה. ַהּלַ ְ  ַהׁשּ
דֹוָלה ָהְיָתה לֹא ם ְמֵהָרה־ְוַ ד, ּגְ ַדְרּכוֹ  הָמ וּ אְמ  ָחׁש  לֹא ֲ רוֹ ְלצַ  ַאךְ , ְמַלאְכּתוֹ ־ֶאת ִסּיֵ  ,ָנבֹוךְ  עֹוֵמד ּוְבעֹוד. ּבְ

ר י ִנְזּכַ ְרחֹוב ָ ַבר לֹא ּכִ הּוא ּבָ ד ּוָפָנה, ּבוֹ  ֹוֵררִמְתגּ  ַ ְצמוֹ  ׁשֶ ה. זֹאת ַלֲ ׂשֹות ִמּיָ ָ ַבר ְוִהּנֵ ׁשֶ  ְלֵביתוֹ  ָסמּוךְ בְּ  ּכְ
ל ִהְתגּ  ָהַ ְרִבי נוֹ כֵ ׁשְ  ׁשֶ ל ִאּלוּ כְּ  ָחׁש , מּולוֹ  ֹוֵררׁשֶ ּקֵ ָסמּוךְ  ֶנֱ ַצר ַהּמַ ָבר נֹוַדע ָאֵכן. "קֹוםּמָ לַ  ּבְ  ָאַמר", ַהּדָ

ד, ְלַ ְצמוֹ  ְסַ ְדָיה י ֶאֶמׁש : "וֹ ּת לְ ּדַ  ַ ל ׁש ַק נָ  ּוִמּיָ ְבּתִ ח יּמִ ִע וְ  ְלֵביִתי ׁשַ א. ָיָקר ֵנְפְט  ּפַ ּמָ ָ ה ינִ יַת ִא ְר  ׁשֶ ׁשָ  ּבְ
י ִהְטַמְנּתִ ח־ֶאת ׁשֶ י אֹותוֹ  ְוָנַטְלּתָ , ַהּפַ ּנִ ַאל"? ִמּמֶ הַה  אּוָלם, נוֹ כֵ ׁשְ ־ֶאת ׁשָ ת ַ ְצמוֹ ־ַ ל הָט ָ   ּלָ ִליָאה ֲאֶרׁשֶ  ּפְ

ה ָמה יֹוֵדַ   ְוֵאיִני ,הָמ וּ אְמ  ָרִאיִתי לֹא: "ְוָאַמר יר ְסַ ְדָיה. "ָסח ַאּתָ  ָהַ ְרמּוִמי נוֹ כֵ ׁשְ ־־ֶאת ֵהיֵטב ִהּכִ
ן ַ ל־ּבֶ ִלּיַ טּוַחִני. "לוֹ  יַח נִ ֵה  לֹא ְוָלֵכן, ַהּבְ י ּבְ ח ּכִ ְרׁשּוְתךָ  ִנְמָצא ַהּפַ ֲ בּוִרי לֹא ןכֵּ ׁשֶ , ְמֹאד ִלי ָנחּוץ ְוהּוא, ּבִ  ּבַ
א יויִת נִ ְק  ִביל ֶאּלָ ׁשְ ַ  ּבִ לֹוִני רַהׂשּ יךְ  ָהַ ְרִבי אּוָלם". ּפְ ַבר ֶאת ְלַהְכִחיׁש  ִהְמׁשִ ֵנָבה ּדְ  תֶפ יֶּ ז' ְמ  ּוַבֲאִדיבּות, ַהּגְ

שׂ  הּוִדייְּ ַה  נוֹ כֵ ׁשְ  ֶאת ִהְזִמין ַ ְצמוֹ  ְלַחּפֵ ח רַאַח  ִיתבַּ בַּ  ּבְ ְפְט  ּפַ ִניָמה הּוִדיַהיְּ  ִנְכַנס. ַהּנֵ ִחּפּוׂשִ  ְוֵהֵחל ּפְ  יםּבְ
ָ ְממ'  ַבר ֶאת ְלַגּלֹות ִהְצִליַח  לֹא ְלַצֲ רוֹ  אּוָלם, ִכיםׁשּ ֵנָבה ּדְ אּוׁש . ַהּגְ ֵחל ֵהֵחל ַהּיֵ לוֹ ּוְבַק , ִלּבוֹ ־לֶא  ְלִהְזּדַ ין ּבְ  ּדִ

ַמִים ֵ יָניו ֵהִרים, ַאֲהָבהבְּ  ִיםַמ ׁשָ  ָ ם ָחָטאִתי: "ְוָאַמר ַלׁשּ ֵ מוֹ  לוֹ  יָטאִת ָח , ַלׁשּ דֹול ְוִלׁשְ ִמְנַה ", ַהּגָ  יְיהּוֵד  גּכְ
יָמן ִמיִמים ּתֵ ָהיוּ  ,ַהּתְ יִקים ׁשֶ ין ֲ ֵליֶהם ַמְצּדִ ָ ה ִיםַמ ׁשָ  ּדִ ׁשָ ַבר ּבְ ּדְ ה ְסַ   .ִהְצִליַח  לֹא ָמה־ׁשֶ ּלָ ְדָיה ּוַמה ּגִ

ָ ה ׁשָ א ּבְ ׂשָ ּנָ חֶאת  ְלַמְעָלה? ֵ יָניו־ֶאת ׁשֶ ְפְט  ּפַ נּוב ַהּנֵ לּויַה  ,ַהּגָ ְקַרת ַ ל רֹאׁשוֹ  ַ לֵמ  ּתָ ג ּתִ ִית ּגַ �         ...ַהּבַ

  
  

י   ל"ַזּצַ  ֵמחּוְסט יקׁשִ  הש#ֶ מֹ  ַרּבִ

 ט"תרל טָב ׁשְ ּבִ  א' ַהִהּלּוָלא יֹוםְל 
 

ְלִמיד, ְנַגְרָיהוּ ה ַיֲהדּות ַמְנִהיֵגי ֵלידוֹ ִמגְּ  ְבָהק ּתַ ל מ'  ׁשֶ
יץ, רֵפ סוֹ  ם"ַת ַהֲח  ְפָלא ּתֹוָרה ַמְרּבִ  ְסָפִרים רבֵּ ַח ְמ , מ'
ָרָמה ה' ִמְלֶחֶמת ְולֹוֵחם הֶר ּפוֹ  ְלדּותוֹ . ּבְ  ָהָיה ִמּיַ

ַ ל אֹון ּבַ יר ִצּמָ  ָהיוּ  יוָת נוֹ וֹ רׁשְ כִּ  אּוָלם, ּתֹוָרהלַ  ַאּדִ
ים ׁשִ יֹוֵתר ַחּלָ ַ ם. ּבְ א ּפַ ּטֵ , מוֹ צְ ַ  ־ַ ל ְוָאַמר ִהְתּבַ
ַמן ּזְ ּמִ ןַמ  ׁשֶ  ִאיׁש  עֹוָלםבָּ  ִנְבָרא לֹא ּתֹוָרה־ּתַ

ה מֹוהוּ  ֲהָבָנה־ְקׁשֵ  ְרצֹונוֹ  ֵמרֹב, זֹאת ְוַלְמרֹות, ּכָ
ל ְלִכְתָרּה  ָזָכה ,תוֹ ָד ָמ ְת ַה וְ  ַ ם. ָרהּתוֹ ־ׁשֶ  ַאַחת ּפַ

ֲ ָיַרת ָההׁשָ  ַת "ַה  ִעם ַיַחד ְלַהְבָרָאה ׁש ֹנֶפ  ּבַ  בּכְ
יָון", רֵפ וֹ ס ַה  ּוִמּכֵ ַת "ׁשֶ ׁש " רֵפ סוֹ  בּכְ ּקֵ ן ּבִ ֵסֶפר ְלַ ּיֵ  ּבְ

ַלח, ַהּטּור ֵדייו לָ ֵא  ׁשוֹ ּמְ ׁשַ ְמ  ֶאת ׁשָ ֹאל ּכְ ּנוּ  ִלׁשְ  ִמּמֶ
ל, אּוָלם הּוא רֶפ ַהּסֵ  ֶאת ֵאין ִהְתַנּצֵ רּותוֹ בְּ  ׁשֶ  ֶאְפׁשָ

ִאיל ֵאיֶזה ָלַדַ ת ְוִהְתַ ְנֵין, רֶפ ַהּסֵ  ֶאת לוֹ  ְלַהׁשְ  ּבְ
ׁש  הּוא ןִסּמָ  ן ְמַבּקֵ ר. ְלַ ּיֵ ר ׁש ּמֵ ׁשַ ַהְמ  ְוַכֲאׁשֶ  לוֹ  ִסּפֵ
ּבוֹ  ָהִעְנָין־ַ ל ט ׁשֶ יקְע ֶה , וֹ בּ ַר  ִמְתַחּבֵ  ֶאת ְלַמֲ נוֹ  ּתִ

ּמָ  ּלוֹ  ןַהּסִ ְלׁשֹונוֹ  ּכ' ר ָיִמים רְלַאַח . ּכִ א, ִמְסּפָ  ּבָ
ַת "ַה  ֲהַר  ֶאת רּקֵ ְלבַ " רֵפ וֹ ס בּכְ  עֹוןְמ בִּ  יקׁשִ  ם"ַהּמַ

ּלוֹ  ׁש ַהּנֶֹפ  ר, ׁשֶ ׁש  ְוַכֲאׁשֶ ּקֵ ן ּבִ ָידוֹ  ּורּט בַּ  ְלַ ּיֵ ּבְ ה, ׁשֶ ּלָ  ּגִ
י יק ְוהּוא, ֶאְצלוֹ  ִנְמָצא לֹא ללָ כְּ  רֶפ ַהּסֵ  ּכִ  ֶאת ֶהְעּתִ

ָבר .ִהירבָּ ַה  נוֹ רוֹ כְ זִּ ִמ  ַהּטּור ְלׁשֹון , ְמֹאד ִהְפִליאוֹ  ַהּדָ
ֲ לּות ּוֵמרֹב ָבר: "ְוָאַמר ָראָק  ִהְתּפַ  הָהיָ  לֹא, ֶזה ּדָ

יכָ  ל ֲאִפּלוּ  ְלּתוֹ ּבִ דֹול ָאִבי ׁשֶ  נוֹ וּ יּ ִע  ֵמרֹב". ַהּגָ
ַ ם ָחָלה תוֹ ָד ָמ ְת ַה וְ  ֵ יָניו ּפַ ר, ּבְ  ָהרֹוֵפא ְוַכֲאׁשֶ

ּלֹא לוֹ  ִהְמִליץ ן ׁשֶ ָפִרים ְיַ ּיֵ ּסְ  ִאם: "ְוָאַמר ַנחֱא נֶ , ּבַ
ֵ ינַ  ְוִלְקרֹא ִלְלֹמד לּוכַ א לֹא ים ָפִריםּסְ בַּ  יּבְ דֹוׁשִ , ַהּקְ

ה ר ִזְקנּותוֹ  ּוְלֵ ת"?! ֵ יַנִים ילִּ  ָלּמָ ֲאׁשֶ , ֵ יָניו הוּ כָּ  ּכַ
ְבֵרי ֶאת קֹוֵרא היָ ָה  ָמָרא ּדִ ים ִעם ַהּגְ ה ַהְמָפְרׁשִ  ִמּלָ
הִמ בְּ  א, ַאַחת תאוֹ  ֲאִפּלוּ  ְלַהְחִסיר ִליבְּ , ּלָ  ֶאּלָ

ה ָ ׂשָ קֹוֵרא ַ ְצמוֹ  ׁשֶ ָמָרא ִמּתֹוךְ  ּכְ   .ֲ ָנָוה ִמּתֹוךְ  ַהּגְ

  
לאחר שליחות משה לגאולת ישראל, מפורט בפרשה 
סדר ייחוסו של משה לשבט לוי, ולפניו שבטי ראובן 
ושמעון, והרמב"ן מפרש שמאז יציאת מצרים החל 

ירכו מתייחסים המנהג להציב ראשי משפחות וכל יוצאי 
שמו, "כאשר יעשו ־לעולם אליו, ומפני כבודו נקראים על

גם היום כל הישמעאלים וכל ישראל הדרים בארצותם 
שושאן', וזה ־עזרא' 'אבן־להיקרא כולם למשפחות 'אבן

טעם 'אלה ראשי בית אבותם', כי מעת אשר פרו ורבו 
במצרים העמידו להם ראשי משפחות להתייחס עליהן". 

חוק, רק משפחות אחדות ומיוחסות התעטרו בעבר הר
בשם כינוי ידוע, ועד הדורות האחרונים לא היה נהוג בעם 
ישראל להשתמש בשם משפחה. הספרדים החלו 
להשתמש בכינויי משפחה כבר לאחר גירוש ספרד בשנת 

אצל האשכנזים חדר המנהג בלחץ הממשלה, , ורנ"ב
ה החל לצורכי רישום האזרחים וגביית המסים. בבוהמי

, הדבר בשנת תקכ"ו, ובגליציה המזרחית משנת תקל"ד
עיקר השינוי חל בשנת תקמ"ז לאחר פרסום הצו של אך 

לחייב את היהודים  ,הונגרי יוזף השני־הקיסר האוסטרו
את שם מהמשפחה נאלצו  .לשאת שם משפחה קבוע

כסף מלא, ומי שלא השיגה ידו קיבל שם משפחה בלקנות 
נהג בשנת תקס"ד, ואחריה משפיל. ברוסיה החל המ

ברחבי גרמניה בפריסה של שנים עד שנת תרי"ב. את רוב 
: שושלות אלו שמות המשפחה אפשר לחלק לפי סוגים

שם ־מיוחסות כגון כהנים ולויים עם הטיות שונות, על
שם אם המשפחה ־ראש המשפחה בשינוי מסוים או על

שם ארץ או ־שם החותנת, שם גיאוגרפי על־ואפילו על
תיבות, שם המבוסס ־המוצא, קיצורי שמות בראשי עיר

על מקצוע ועיסוק אבי המשפחה, שם משפחה לפי 
פי תפקיד או ־תכונה, צורה או צבע, שם משפחה על

משרה חשובה, שמות של צמחים ובעלי חיים, ועוד. 
בתימן היו שמות משפחה רק בערים וביישובים הגדולים, 

 ם נקראומותשם האב. ש־אך בכפרים הקטנים נקראו על
  שם אב המשפחה, מקצוע או כינוי.־שם יישובים, על־על

  

ַ�ת  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות



 

 

  

ָך  י ּוֵבין ַ�ּמֶ ין ַ�ּמִ ת ּבֵ י ְפד( ְמּתִ   ְוׂשַ

ְטֶבְרָיה ל ּבִ נֹות ִלְפֵני ַמְעָלה־ׁשֶ ְתקּוַפת, ּדֹור ׁשְ יתֵר  ּבִ ּוב ִיּסּוד אׁשִ ׁשּ י ַהּיִ ַנּזִ ּכְ ִליל ׁש ּדֵ ַח ְת ּמִ ַה  ָהַאׁשְ ּגָ  ,ּבַ
ּנוּ  ּמֶ ּמִ ה ׁשֶ ּנָ ׁשּות ְוָיֵתד ּפִ ּוב ְלִהְתַחּדְ ׁשּ ֶאֶרץ ַהּיִ ֶדׁש ־ּבְ ּה  ַהּקֹ ּלָ ִנים ּואשׂ נְ  ְיהּוִדי ֹוֵררִהְתגּ , ּכ'  אֹוְרָין־רבַּ , ּפָ

ִליּ  הָמׁשָ  ֶאְלָ ָזר יַרבִּ  מוֹ ׁשְ וּ , ֲאָבָהן־רּובַ  ַנת נֹוַלד הּוא. ֹותַמְרּגָ ׁשְ ְלדּותוֹ , בנֶ ייׁשֶ ִק  ִעירבָּ  ד"תקס ּבִ  ּוִמּיַ
ּתֹוֵקק ל ַאְדָמָתּה  ֶאת ִלְפֹקד ִהׁשְ ֶדׁש ־ֶאֶרץ ׁשֶ בֶ  ָצִעיר ֶ ֶלם יֹותוֹ ְה בִּ . ַהּקֹ ֵרה־ֲחֵמׁש  ןּכְ ְלַבד ֶ ׂשְ  ֶהְחִליט, ּבִ

ִיים ַלְמרֹות ,תוֹ יָפ ִא ׁשְ  ֶאת ׁש ְלַמּמֵ  ׁשָ ָלאֹות ַהּקְ ים ְוַהּתְ ָהיוּ  ָהַרּבִ אֹוָתם ׁשֶ יַ  , ַאְרָצה עֹוִליםלָ  ָיִמים ּבְ  ִהּגִ
ַנת ַאְרָצה ׁשְ ב ט"תקע ּבִ ֵ ב ְמֵהָרה ַ ד. ְטֶבְרָיה ִעירבָּ  ְוִהְתַיׁשּ ִעיר ָהֶ ֶלם ִהְתַחּבֵ ִבים ַ ל ַהּצָ ַ ּטִ  ַהּתֹוׁשָ  יםַהּמְ
ָהיוּ  ִעיר ׁשֶ ֲאבֹוֵתיֶהם, ּבָ יעוּ  ׁשֶ ל תָהִראׁשֹונוֹ  ִלּיֹותֲ  בָּ  ִהּגִ ְלִמיֵדי ׁשֶ ַ ל ּתַ ם־ַהּבַ יד טֹוב־ׁשֵ ּגִ  ׁש ְזִריְט ִמּמֶ  ְוַהּמַ

ַנת ֵחלָה  ְ ַדל, ד"תקכ ִמׁשּ ּגָ ר, ִאיׁש לְ  ְוָהָיה ּוְכׁשֶ ֲ ֶטֶרת ִהְתַ ּטֵ ִליחּות ּבַ ְ ל ַהׁשּ ָ ִמים ְוָיָצא, ַהּקֶֹדׁש ־ֶאֶרץ ׁשֶ  ּפְ
נָ ־אּוָח לׁשְ כִּ  הַהּגֹולָ  צֹותְר ַא לְ  רּפָ ְס ִמ  ּוב ְלַמַ ן ןְדַרּבָ רֹות ִלְלֹמד ןִנּתָ  ּוַמֲ ָלתוֹ  תוֹ יבוּ ׁשִ ֲח  ַ ל. ָהָאֶרץ ִיׁשּ  ֵמִאּגְ

ִליחּות ְ ְתבוּ  ַהׁשּ ּכָ יִקים ֵלידוֹ גְּ  לוֹ  ׁשֶ ּדִ דֹורוֹ  ַהּצַ ֶהם, ּבְ א'ַקּדִ  אבָ 'ּסָ ַה  ּבָ ַתב ֵמרּוִז'ין יׁשָ ּכָ  ביחוֹ בִּ ִמ  ְנֶחְמָיה יְלַרבִּ  ׁשֶ
ָנם ָחִסידֶה  יְיִדיִד " ַ ל ל ּבְ ים־ׁשֶ ֶלת ְקדֹוׁשִ ְלׁשֶ נֹות ןּקֵ ְלַת  יִת ּדָ ק' ְפ בִּ  ַהּנֹוֵסַ  , ֲחִסיןַהּי'  ׁשַ ּקָ ֲ בּור ּתַ ֵני ינוּ ֵח ַא  ּבַ  ּבְ

ָרֵאל ִבים ִיׂשְ ל יוָא צָ ֱא צֶ  יֵד יבִּ  ִהיא ּוָמֹסֶרת ."ַהּקֶֹדׁש  ַאְדַמת ַ ל ַהּיֹוׁשְ י ׁשֶ יק , הש(ֶ מֹ  ֶאְלָ ָזר ַרּבִ ּדִ ַהּצַ ׁשֶ
א י'ןזִ רוּ ֵמ  ּטֵ ַ ם ִהְתּבַ ר: "ְוָאַמר ּפַ ֲאׁשֶ י ּכַ ְטֶבְרָיה ִנְמָצא הש(ֶ מֹ  ֶאְלָ ָזר ַרּבִ יַ   ֹצֶרךְ  ֵאין, ּבִ ". 'יןזִ רוּ לְ  ילַ ֵא  ְלַהּגִ

ָרף' ַאף ָ ְתָא  רוֹ ֲא ָת ְמ  איצָ נִ לְ גֶ וֹ ּמ ִמ  'ַהׂשּ ִדים ִריםּבִ ִרי ְמֹאד דבָּ כְ נִ וְ  ָיָקר, ְוָחִביב ְוָאהּוב ןָמ ֱא נֶ : "ְוכֹוֵתב ִנְכּבָ  ּפְ
ִנים ּואשׂ נְ , ָקדֹוׁש  ָכל הַנֲ לָ  ְמֹאד ּפָ ֶאָחד". ַמְעָלה ּבְ ָ יו ּבְ ּסָ יַ  , ִמּמַ , קֹוסֹוב ִעירָה  ֶאלה ש(ֶ מֹ  ֶאְלָ ָזרי בִּ ַר  ִהּגִ

י לֶא  עּדַ וַ ִהְת  םְוׁשָ  ים ַרּבִ ַ ל ִמּקֹוסֹוב ַחּיִ ים ּתֹוַרת" ּבַ יָרה ּוְדמּותוֹ ", ַחּיִ ּבִ ה לֹא ַהּכַ   .ְלעֹוָלם נוֹ רוֹ כְ זִּ ִמ  ָמׁשָ

דֹול ָהָאסֹון ֵאזֹור ַהּגָ ִליל ּבְ יֹום ֵאַרע, ַהּגָ ֵטֵבת ד"כ, אָוֵאָר  תׁשַ ָר ּפָ  ִראׁשֹון ּבְ ַ ת, ז"תקצ ּבְ ׁשְ ין ּבִ  ּבֵ
ִים ין ,ָהַ ְרּבַ ַ . ְלַ ְרִבית ִמְנָחה ּבֵ י ר"ּדָ ַהׁשּ ִליּ  הש(ֶ מֹ  ֶאְלָ ָזר ַרּבִ ב ֹותַמְרּגָ אֹוָתּה  ָיׁשַ ָ   ּבְ ֵבית הׁשָ ְדָרׁש ־ּבְ , ַהּמִ

דֹוָלה תוֹ פוּ יֵ ֲ   בֶק ְוֵ   ֵהֵחל יֹומוֹ  לַמ ֲ  ֵמ  ַהּגְ ַמת ׁשֶ ּכָ ַהׁשְ ׁש , ַהּבֶֹקר ּבְ ּקֵ ָהל ַ ד ְמַ ט ָלנּוַח  ּבִ ַהּקָ  ַיְתִחיל ׁשֶ
ת ְתִפּלַ ה. ַ ְרִבית ּבִ ב הּוא ְוִהּנֵ ְפָסל־ַ ל יֹוׁשֵ ית יֵת כְּ ְר יַ בְּ  ַהּסַ ְדָרׁש ־ּבֵ יקַ  ָה  ַהּמִ בִּ  ּתִ בַמ בְּ , ְטֶבְרָיהׁשֶ ל ּצָ  ִנים ׁשֶ

י, ִנים־ְולֹא מ רֹאׁשוֹ . ריּתִ ־ְולֹא רּתִ ּלוֹ , תפוּ יֵ ֲ  בַּ  ֵזהוּ ָח ־ַ ל טוּ ׁשָ ֵמֵ ין ָנתּון ְוכ'  הּוא ְלֶפַתע. ָ ֹמק ֲחלֹום ּבְ
י ֶאת ֵ יָניו ְלֶנֶגד רֹוֶאה ים ַרּבִ יר ָאמּורכָּ  ָזָכה אֹותוֹ , ִמּקֹוסֹוב ַחּיִ ֵ ת ְלַהּכִ ֵהיכַ  רוֹ וּ ּק בִּ  ּבְ ה, ְדׁשוֹ ָק  לּבְ  הּוא ְוִהּנֵ

יקצַּ ַה ־ֶאת ׁשֹוֵמַ   ַבר ִלי ׁש יֶ , ֶאְלָ ָזר 'ר': ֵאָליו ְואֹוֵמר ּפֹוֶנה ּדִ ֵדי ְותֹוךְ  .ֶכם'ּמָ ִע  ְלׂשֹוֵחַח  ָמה־ּדְ ךְ  ּכְ  אֹוֵחז, ּכָ
יק  ּדִ ָידוֹ ַהּצַ ֶנֶסת־ְלֵבית חּוץֶאל ִמ  ילוֹ בִ מוֹ וּ  ּבְ י. ַהּכְ ֲחַצר עֹוֵמד ַ ְצמוֹ ־ֶאת מֹוֵצא הש(ֶ מֹ  ֶאְלָ ָזר ַרּבִ  ּבַ

ית ֶנֶסת־ּבֵ הּוא, ַהּכְ ׁשֶ ף ּכְ ְפׁשֵ ַמֲאָמץ ֵ יָניו־ֶאת ְמׁשַ ְעּתוֹ  תִלְצִלילוּ  ַלֲחזֹר ּבְ יַצד ּוְלָהִבין ּדַ  ְוַ ל הצָ ַהחוּ  ָיָצא ּכֵ
י ָחׁש  הּוא ְלֶפַתע אּוָלם, ָמה ׁשּום ַחתִמ  תַ  זַ ֲ  ּדַ זְ ִמ  ָהֲאָדָמה ּכִ אֹוָתּה . יוַרְגלָ  ּתַ ָ ה ּבְ  ִלילגָּ בַּ  ֵאְרָ ה, ׁשָ

ֶהֱחִריָבה, ְמֹאד ֲחָזָקה ֲאָדָמה ְרִעיַדת נֹות ַאְלֵפי ְוָגְבָתה תַפ צְ  ָהִעיר ֶאת ׁשֶ ְגָ ה, ָקְרּבָ ְטֶבְרָיה ָקׁשֹות ּפָ , ּבִ
ּמֹוְטָטה ְוִכְמַ ט ל ֶאת ׁשֶ ּוב ּכָ ׁשּ בַּ  הּוִדיַהיְּ  ַהּיִ י. ִלילגָּ ׁשֶ המֹ  ֶאְלָ ָזר ַרּבִ ין עֹוֵמד ַ ְצמוֹ ־ֶאת ָמָצא ש(ֶ  ייִּ ִע  ּבֵ

ר, ָרבֹותֳח  ֲאׁשֶ ִביב ּכַ ים יםְתמֹוְטִט ִמ  ִמּסָ ּתִ ִמְגּדְ  ַהּבָ ֵביֶהם־ַ ל ְקָלִפים ילֵ ּכְ ֶדֶרךְ  לִנצַּ  ַ ְצמוֹ  ְוהּוא, יֹוׁשְ   . ֵנס ּבְ

ים ים ֳחָדׁשִ ּכִ י ַ ל ָ ְברוּ  ֲאר' הּוא, הש(ֶ מֹ  ֶאְלָ ָזר ַרּבִ ׁשֶ ַ ת ַחתּתַ  ָנתּון ּכְ ּפָ ס ַהׁשְ ֵאַרע ֶהָ צּום ַהּנֵ  ,לוֹ  ׁשֶ
יַ   ִהְצִליַח  לֹא הּוא .ְמנּוָחתוֹ ־ֶאת ִהְטִריד ֶאָחד רבָ ּדָ  אּוָלם ְסָקָנה־ֶאל ְלַהּגִ יק ׁשֶ  ָזָכה ָאְמָנם ַהִאם, ַהּמַ ּדִ ַהּצַ

ה ִמּקֹוסֹוב ּלָ ֶות ָהִקיץבְּ  ֵאָליו ִהְתּגַ ילֹו ִמּמָ א אוֹ , ְוִהּצִ ּמָ ָבר ָהָיה ְלַבדבִּ  ֲחלֹום ׁשֶ ַמִים־ּוִמן, ַהּדָ ָ  ָ ָליו ִרֲחמוּ  ַהׁשּ
ָלל ְפׁשוֹ נַ  לוֹ  יִה ּתְ וַ  ָבר ְוָהַפךְ  ִהְרֵהר ַרּבֹות .ְלׁשָ ּדָ יַ   ִהְצִליַח  לֹא ַמְסָקָנה לִלְכלַ  אּוָלם, ּבַ  ֶהְחִליט ְוָלֵכן, ְלַהּגִ

ל ֵהיָכלוֹ  ֶאת ׁשּוב ִלְפֹקד יקצַּ ַה  ׁשֶ קֹוסֹוב ּדִ ּנוּ  ׁש ּוְלַבּקֵ , ּבְ ַ ְצמוֹ  ִמּמֶ ִרים ּבְ ס ַ ל ֶהְסּבֵ דֹול ַהּנֵ ֵאַרע ַהּגָ . ּמוֹ ִע  ׁשֶ
נּות ּמְ חֹות ְוַכֲ בֹר ,ָלבֹוא ֲחָרהֵא  לֹא ַהִהְזּדַ ֲחִצית ּפָ ָנה ִמּמַ ָ ָבר, ַהׁשּ י ָיָצא ּכְ עוֹ  לֶא  הש(ֶ מֹ  ֶאְלָ ָזר ַרּבִ  ַמּסָ

ּגֹוָלה ֵדי, ּבַ ס ּכְ ַלתַרֲחָמִנים, ִמיהּוִדים  ְסכּוֵמי ָ ֵתק ְלַגּיֵ ִליל ְיהּוֵדי ְלַהּצָ ן ְלַאַחר ַהּגָ ְרּבָ ׁשֶ  ַהח' ַקד הַהּקָ ּפָ  ׁשֶ
ָלה עַמּסַ  ֵמאֹותוֹ . אֹוָתם ר ,ַהּצָ ּמֵ ּתַ ַתב ַהְמָלָצה בּתַ ִמכְ  ִהׁשְ ּכָ י ׁשֶ ַ ל ׁש יְט ִר וְ ַא ֵמ  ּדֹב ַאְבָרָהם ַרּבִ ת" ּבַ ", ַ ִין־ּבַ
ל ָרּה ָד ֲה וַ  הֹוָדּה  ר, תַפ צְ  ׁשֶ ּגֵ ִ ׁשּ א'ַקּדִ  אבָ 'ּסָ ַה  לֶא  ׁשֶ לַ  ֵמרּוִז'ין יׁשָ ֹעֶמר ג"ּבְ אַקּדִ  ֵמַאְתָרא ז"תקצ ּבָ , רֹוןיִמ  יׁשָ

ר הּוא ּובוֹ  ִחיַרת ַ ל ְמַסּפֵ ְפָלג ָהַרב" ּבְ  ןָמ ֱא נֶ  ְלִציר, ָיִאיר־ֵנרוֹ  הש(ֶ מֹ  ֶאְלָ ָזר יַרבִּ  ,ִיםַמ ׁשָ  ְוִיְרַאת ֹוָרהתבְּ  ַהּמ'
ַ ד, ַהּגֹוָלה ֵניבְּ  ינוּ ֵח ֵמַא  ֲ ִתיָרה ןנֵּ ְלַח  ֵאִרית ּבְ לֵ  ׁשְ ָרֵאל יַטתּפְ ָאִרים ִיׂשְ ׁשְ ַחְסֵד  ַהּנִ דֹול ֵמָהַרַ ׁש  ה' יּבְ  ַהּגָ

ָ ַבר ְוַהּנֹוָרא י ׁשֶ ּתֵ ׁשְ ֶדׁש  ָ ֵרי ּבִ ִלים לפֹ נְ בִּ , ּוְטֶבְרָיא תַפ צְ , ַהּקֹ  ׁשֹותְפ נַ  ְלֶאֶלף ָקרֹוב בַר  בֶר ֶה  גרֹ ָה וְ  ִמְגּדָ
ָרֵאל ִתי לֶד גֹּ  תאזֹ לָ וְ , ִיׂשְ ׁשָ ּקָ ץ ַמֲ ָלתוֹ  רּום ֵמֵאת ּבַ רֹב ּוְלַסֲ דוֹ  כוֹ ְמ ָת לְ  ֶזהבָּ  ְלִהְתַאּמֵ בֹוד ּתֹוָרתוֹ ֵד ְס ַח  ּבְ   ". י ּכְ

ים ָיִמים ּכִ ה ֲאר' י ָ ׂשָ ַדְרּכוֹ  הש(ֶ מֹ  ֶאְלָ ָזר ַרּבִ ר, ְלקֹוסֹוב ּבְ ָבר היָ ָה , י ָהִעירֵר ֲ  ׁשַ  לֶא  ִנְכַנס ְוַכֲאׁשֶ  ַהּדָ
ֹבֶקר י. ֹחֶדׁש ־רֹאׁש  יֹום ּבְ ים ַרּבִ אֹוָתּה  ֵהֵסב ִמּקֹוסֹוב ַחּיִ ָ ה ּבְ ת ֲחִסיָדיו ִעם ׁשָ ּדַ ד, ֹחֶדׁש ־רֹאׁש  ִלְס '  ִעם ּוִמּיָ
ֵנס י ִהּכָ ית הש(ֶ מֹ  ֶאְלָ ָזר ַרּבִ ְדָרׁש ־ֶאל ּבֵ יקצַּ ַה  ִריםֵה , ַהּמִ יט, ֵ יָניו־ֶאת ּדִ קֹול ֵאָליו ְוָקָרא ִחּיּוךְ בְּ  ּבוֹ  ִהּבִ  :ּבְ

לֹום" י יֶכםלֵ ֲ   ׁשָ ד"! ֶאְלָ ָזר ַרּבִ ָהִקיץ, ָהִקיץבְּ : "הֹוִסיף ּוִמּיָ ָניו"! ּבְ ל ּפָ ַ ַה  ׁשֶ , ְורוּ ָח  ַהּקֶֹדׁש ־ֵמֶאֶרץ ר"ּדָ ׁשּ
יו ֱאָסִפים .ַהּקֶֹדׁש  תֵמֶחְרּדַ  לוּ ׁשְ כָּ  ּוִבְרּכָ רּוחוֹ  ּוְלַאַחר, ּבוֹ  ִלְתֹמךְ  ִמֲהרוּ  ַהּנֶ ָבה ׁשֶ ר ,ֵאָליו ׁשָ םלְ  ִסּפֵ ּלָ  ֶאת כ'

ַבר ס ּדְ ֵאַרע ַהּנֵ תּוִמים יוּוְדָבָר , לוֹ  ׁשֶ ל ַהּסְ י ׁשֶ ָהִקיץ' ָהַרּבִ יֵדי  ,'ּבְ   .ְלֶפֶלא ִהייְ וַ , יםַהֲחִסיִד הּוְבנּו ְלַמְפֵרַ  ּבִ

י ִאם, אּוָלם ה ֶאְלָ ָזר ַרּבִ ֵצל ָזָכה ֹמש(ֶ ֶדֶרךְ  ְלִהּנָ ּתוֹ  ֲהֵרי, ֵנס ּבְ ִאׁשְ ַרַ ׁש  וּ ִנְסּפ  ָלָדיויְ ־ָכלוְ  ׁשֶ  ְלַאַחר. ּבָ
ִהְתַנֵחם ה ֵמֶאְבלוֹ  ׁשֶ ׁשֶ א, ַהּקָ ּתוֹ  ֶאת ָנׂשָ ל ֶחֶסתי' ַהְמ  ּבִ י ׁשֶ ים ַרּבִ  ֵמֲחׁשּוֵביֶאָחד , היָ ְפ ַ  לְ וּ בּ ַא  ְיֶחְזֵקאל ַחּיִ

ים ַחְכֵמי ָפַרּדִ ְטֶבְרָיה ַהּסְ ּבִ ל ינוֹ נִ וְ  ,ׁשֶ י ׁשֶ ים ַרּבִ ׁשּ  הַחיֶּ ְמ  היָ ְפ ַ  לְ וּ בּ ַא  ַחּיִ ְטֶבְרָיה הּוִדיַהיְּ  ּובַהּיִ ַנת ּבִ ׁשְ , ק"ת ּבִ
ם וּ נּ כַּ ְת ִה  ְוֶצֱאָצָאיו ׁשֵ ָחה ּבְ ּפָ ׁשְ ַ ְנֵין ַהּמִ ףוְ  ַהּמְ ּתָ יםלְ  ַהְמׁש' ַנּזִ ּכְ ים ַאׁשְ ִליּ " :ּוְסָפַרּדִ �    ."היָ ְפ ַ  לְ וּ בּ ַא ־ֹותַמְרּגָ

  
 

  

ְבֵרי ים ָהאֹור ִמּדִ דֹוׁש  ַהַחּיִ ה ַ ל ַהּקָ ָרׁשָ   ַהּפָ
  

י, ִיְרֶצה עֹוד - (ו, ג) ַאְבָרָהם־לֶא  אָוֵאָר  א ּכִ  ְך וּ רבָּ  ָהָאדֹון ּבָ
יב ּואה ְ  ַ"ל הְלֹמש ֶ  ְלָהׁשִ ׁשּ ץ ֹקֶדם חוֹ ָל ׁשֶ י ְוָאַמר, ַהּקֵ  ּכִ

ם ֲהַגם ָ ׂשּ ךְ ַל  ֵקץ ׁשֶ ֵני ֵצאתְל  חֹש ֶ ָרֵאל ּבְ  ,ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ ִיׂשְ
ץ י ,ָלַדַ"ת ְלךָ  ֵיׁש , םָל ׁשְ נִ  לֹא ֲ"ַדִין ְוַהּקֵ ץ ּכִ יִתי ַהּקֵ ָ"ׂשִ  ׁשֶ
ִחיַנת הּוא בֹותְלָהָא  י לֵא  ּבְ ּדַ בּול תלוּ גָּ ַל  יּתִ ְמ ׂשַ  ּובוֹ  ׁשַ  ּגְ

י ִחיָנה ֲאָבל ,יּדַ  לוֹ  ְוָאַמְרּתִ י לֹא ַאֶחֶרת ּבְ רּוׁש  ,נֹוַדְעּתִ  לֹא ּפֵ
י ץ ָלֶהם ָאַמְרּתִ ְהֶיה ַהּקֵ ּיִ ֶאְמָצעּות ׁשֶ  ִאם ָהַרֲחִמים ּבְ
ׁשוּ  מוֹ  ַרֲחִמים רוּ ְר יעוֹ וִ  ְיַבּקְ ָ"ׂשוּ  ּכְ ָרֵאל ׁשֶ ְקׁשוּ  ִיׂשְ ּבִ  ׁשֶ

י ּנִ קוּ  ַרֲחִמים ִמּמֶ ְלֵת  ַ"ל ְוִיְדּפְ ץ ֹקֶדם ָהַרֲחִמים יּדַ  לֹא -  ַהּקֵ
י ּלֹא ֲהַגם ְוָלֵכן, ָלֶהם נֹוַדְעּתִ ָרה ָהִעּנּוי ְיֵמי ְלמוּ ׁשָ  ׁשֶ , ְוַהּצָ

י־ַ"ל־ַאף י ֵכן־ּפִ ִמ  ֲ"ֵליֶהם ִרַחְמּתִ  אֹוְמרוֹ  ְוהּוא, ה"ֲהָויָ  תּדַ ּבְ
הּתְ בַּ    :ןבֵ ְוָה , ה' ֲאִני ִחּלָ

�  

י ֲאִני ְוַגם ַמְעּתִ רּוׁש , ְוַגם אֹוְמרוֹ  -  (ו, ה) 'גוֹ ְו  ׁשָ ַבד ּפֵ  ִמּלְ
לוּ  ּלְ ִהְתּפַ ַבד ָהַרֲחִמים תּדַ ִמ ְל  ׁשֶ  ָהָאבֹות ַאֲהַבת ּוִמּלְ

ִחיָנה ֵיׁש  ,ּוְבִריָתם ית ּבְ ִליׁשִ ַצד ׁשְ ּלְ  ְלַבד םָת ָק ֲ" ַצ  ׁשֶ
ְעּבּוד ִ ַמע ,ֵמַהׁשּ ֵאב םָת ָק ֲ" ַצ  קֹול ה' ׁשָ  ְוהּוא. ֵלב־ִמּכְ

ָאַמר ָהַרֲחִמים םׁשֵ  הּוא ֲאִני ּוֵפרּוׁש , ֲאִני ְוַגם אֹוְמרוֹ   ׁשֶ
הּתְ בַּ  ד ,ה' ֲאִני ֵאָליו ראֶמ יֹּ וַ  ִחּלָ י ְלַבד יַרֲחַמ  ִמּצַ ַמְעּתִ  ׁשָ

רּוׁש  ,ַנֲאָקָתם־ֶאת ֵאב ָקהָ" ְצ  ּפֵ ָחָלל ֵלב־ִמּכְ ִלי קֵא וֹ נּ ַה  ּכְ  ִמּבְ
ָתם ךְ צֶֹר  ִפּלָ ק ְוהּוא .ּתְ ּיֵ ּדִ ר לֹוַמר ׁשֶ  ִדיםַמֲ�ִב  ִיםִמְצַר  ֲאׁשֶ

רּוׁש , ֹאָתם ִחיַנת ּפֵ ְעּבּוד ַצַ"ר ּבְ ִ ְצַרִים ַהׁשּ ּמִ  ַמֲ"ִביִדים ׁשֶ
י הּוא ,אֹוָתם ַמְעּתִ ָ ׁשּ ןְוַ" . ׁשֶ ֶ  הַמ  ּיֵ יׁשּ ּתִ ַרׁשְ  ַ"לַוּתַ  סּוקּפָ ּבַ  ּפֵ

ם. ָהֲ"בָֹדה־ִמן ָהֱאלִֹהים־ֶאל םָת ָ" וְ ׁשַ  ב ּגַ ֵ ָאר ְלִפי ִיְתַיׁשּ  ׁשְ
ָרִכים ּכָ  ַהּדְ   :ָיִבין ילּכִ ׂשְ ּמַ ַה ְו  ,ַתְבנוּ ׁשֶ

�  

ִריִתי־ֶאת ֶאְזּכֹרָו  רּוׁש  - )שם( ּבְ ם ,ּפֵ ן־ּגַ  ָלֶהם ָלֵתת ָלםֳא ְלגָ  ּכֵ
ִרית ְוִהיא, ָהָאֶרץ־ֶאת ים ַוֲאִני, ָסמּוךְ בְּ  ָהְרׁשּוָמה ַהּבְ  ַמְקּדִ

ְזַמן מוֹ  ָהַרֲחִמים ְלַצד ֶזה ּבִ ַתְבנוּ  ּכְ ּכָ  ְוָהאֹוֵמר. ָלהַמְע ְל  ׁשֶ
ִריתׁשֶ  ָרה לֹא ,ָהעֹוֵבד ַהּגֹוי־ִמן ַרעּפָ ִל  ִהיא ַהּבְ ְזּכְ ִרית ה3  זוֹ  ּבְ
ָבִרים ְלַהְרִחיק ְוֹדַחק ,ָסמּוךְ בְּ    :ַהּדְ

  
  

עשר, ־חודש שבט מוזכר בתורה כחודש האחד
", ויחד ָעָׂשר־ַוְיִהי ְּבַאְרָּבִעים ָׁשָנה ְּבַעְׁשֵּתישנאמר: "

פר זכריה עם שמו הבבלי שבט הוא מוזכר בס
עשר ־". עשתיֹחֶדׁש ְׁשָבט־ָעָׂשר ֹחֶדׁש הּוא־ְלַעְׁשֵּתי"

עשר, ומכאן למד רב אשי בסנהדרין ש'כל ־הוא אחד
עשר ־העי"ן של עשתי ניטלתהמוסיף גורע', שכן אם 

. דורשי ..עשר־עשרה, אחד יותר מאחד־תקבל שתי
רשומות דרשו את שם החודש בנוטריקון ש'לום 

שי הרי"מ אמר שהוא נדרש גם ב'רכה ט'ובה, והחידו
השמים חידושי תורה לכל ־ֵׁשֶבט, שבו מושיטים מן

השנה, ואמר שהוא מכיר ומבחין בין חידושי תורה 
שלפני חודש שבט אחריו. וכן דרשוהו: ש'מרם 

  ב'רכם ט'הרם, וכן ש'נתבשר ב'שורות ט'ובות. 
�  

בה' בשבט עת"ר, נפטר רבי חיים ישעיה הכהן 
גרת השולחן" והסידור הנודע הלברסברג, בעל "מס

"ישועות ישראל". בשנת תרס"ו התכונן לעלות 
לארץ ישראל, וחיבר קונטרס בשם "קץ הפלאות" בו 
מזכיר את המובא בספרים על שנת תרס"ו שהיא 
שנה המסוגלת לפקידת הגאולה, והוא מבקש 
להתגבר בעבודת ה' כדי שלא לאבד זמן זה. שנת 

ובלים כשנת פקידה, נחשבה בידי המק ,666תרס"ו = 
שהיא בסוד ווי"ם לעמודים, וכן בווי"ן תתקטר. 
הדבר נכתב בפירוש בידי רבי יהודה לייב הכהן 
בספרו "אור הגנוז", ולשנה זו ציפה רבי יחזקאל 

בשנת תרנ"ט. כבר שרגא משינאווא, אלא שנפטר 
רבים תלו בשנה זו את יהבם, עד שה"דרכי תשובה" 

כסלו תרס"ו, ובו הוא ממונקאטש פרסם קול קורא ב
מביע את חששו שמא תצמח מזה חלילה כפירה 

עם הפשוטים, ולכן הוא מביע ־באמונה בין המון
דעתו שאין לתלות את זמן הגאולה דווקא בשנת 
תרס"ו, אלא צריך להמתין למשיח בכל עת ובכל 

  שנה, וגם אם יתמהמה אחכה לו בכל יום שיבוא. 

ְבֵרי ִמ  ּדִ  יםַהּיָ

 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

 
ת ֵלִוי ָקָרא ַ םּטַ ה ַמ  לֹש(ֶ ָניו ִלׁשְ ֵ בַּ  ּבָ ְרׁש : מֹותׁשּ ךְ ־ַ ל בַת כָּ ? ִריָר ּוְמ  ְקָהת, ֹוןּגֵ לָ  ּכָ ְ דֹוׁש  ה"ַהׁשּ ִוי, ַהּקָ ּלֵ  ׁשֶ

רּוַח  ָיַדע ֶדׁש ־ּבְ ִ ׁשֶ  ַהּקֹ ְגזֵ  ִיְהֶיה לֹא טוֹ בְ ׁשּ ְעּבּוד תַר ּבִ ִ יָון, ַהׁשּ ָרָצה ּוִמּכֵ ף ׁשֶ ּתֵ ּתַ ָצַרת ְלִהׁשְ ָרֵאל ּבְ  ָלֵכן ִיׂשְ
ָניו מֹותׁשְ  ֶאת ָקָרא ם־ַ ל ּבָ לּות ׁשֵ ְרׁשֹון .ַהּגָ ם־ַ ל ּגֵ גֵּ  ׁשֵ ֶאֶרץ ָהיוּ  ִריםׁשֶ ָקהוּ  ְקָהת, ָלֶהם לֹא ּבְ  ׁשֶ

יֶהם ּנֵ ְעּבּוד ׁשִ ִ ם־ַ ל ִריָר ּוְמ , ֵמַהׁשּ ְררוּ  ׁשֵ ּמֵ ְצִריִּ  ׁשֶ יֶהם־ֶאת יםַהּמִ ה. ַחּיֵ ל ִיְלַמד ּוִמּזֶ ף ָאָדם־ּכָ ּתֵ  ַ ְצמוֹ  ְלׁשַ
ַצַ ר ּבּור ּבְ ֵאין ֲאִפּלוּ , ַהּצִ י, ֵאָליו ָאהבָּ  ָהָרָ ה ׁשֶ ָרֵאל רׁשֶ ֲא כַּ  ּכִ רּוִיים ִיׂשְ ַצַ ר ׁשְ ם ,ּבְ ְ ַה  ּגַ ַצַ ר ִכיָנהׁשּ   . ּבְ

�  
י ַ ל ִנְפָלא ִסּפּור ַ ל יגּוָראּדִ ִמּסַ  ַיֲ ֹקב ַאְבָרָהם ַרּבִ יר" ּבַ ר", ַיֲ ֹקב ַאּבִ י יקִת וָּ ַה  ֶהָחִסיד ִסּפֵ  ּכֵֹהן הש(ֶ מֹ  ַרּבִ

ַלִים ּנוּ , ִמירּוׁשָ ת ֶאת ִלְראֹות לכַ נוּ  ִמּמֶ פּות ִמּדַ ּתְ ּתַ ל ַ רצַ בְּ  ַהִהׁשְ ָרֵאל־ׁשֶ ָהָיה ִיׂשְ  ֹוָתיוּוִמדּ , ּבוֹ  ְטבּוָ ה ׁשֶ
ַ ם. תלוֹ צָ ֱא נֶּ ַה  י ָ ַמד ּפַ ֲחנּות הש(ֶ מֹ  ַרּבִ ֶמת ּבַ ּיֶ יר" רֶפ ַהּסֵ  ּוְבָידוֹ , ְמס' ָסמּוךְ ". ַיֲ ֹקב ַאּבִ  ָאָדם ָ ַמד לוֹ  ּבְ

ֵאינוֹ  ר, ֹותצְ ּוִמ  ּתֹוָרה ׁשֹוֵמר ׁשֶ ׁש , רוֹ בְּ ַח ְמ  הּותזְ  ַ ל ְוָ ַמד רֶפ ּסֵ בַּ  ֵהִציץ ְוַכֲאׁשֶ  ָהָבה: "ְוָאַמר, ְמֹאד ִהְתַרּגֵ
ר י ֵאיֶזה ְלךָ  ַוֲאַסּפֵ יק ַרּבִ ַ ל הּוא ַצּדִ ה, ֶזה רֶפ ֵס  ּבַ ָרֵאל אֹוֵהב ְוַכּמָ ְפּתַ ". ָהָיה ִיׂשְ י עה' ה ַרּבִ  עַמ ׁשֵ לְ  ֹמש(ֶ

ָבִרים י ַהּדְ ָהָיה םָאָד  ִמּפִ ְמַטֲחֵוי ָרחֹוק ִנְרֶאה ׁשֶ ת ּכִ יִקיםצַּ ִמ  ֶקׁשֶ ֹמַ   ָאְזנוֹ  הּטָ ִה  אּוָלם, ּדִ ָבָריו־ֶאת ִלׁשְ : ּדְ
ְצִעירּוִתי" יִהְתגּ  ּבִ ֵכנוּ  ֹוַרְרּתִ ׁשְ י תּבִ אֹותוֹ , ָלַרּבִ ְנָין ּבְ ָסמּוךְ , ֶאָחד יֹום. ּבִ ּכֹות ְלַחג ּבְ י, ַהּס' ַמְעּתִ ִפיקֹות ׁשָ  ּדְ

י ּטִ יםּפַ ֲחַצר ׁשִ ְנָין ּבַ י. ַהּבִ י, הּטָ ַמ לְ  ָיַרְדּתִ י ִלְראֹות ְוִנְדַהְמּתִ ה ְמִקיִמים ּכִ ּכָ ָחֵצר ס' דֹוָלה ּבֶ  יּתִ לְ ְתַח ִה . ַהּגְ
ִאים ַ ל ִלְצעֹק ּבָ י ,ַהּגַ ּתִ ה־ֶאת נֹותבְ לִ  לּדֹ ְח לַ  םֵמֶה  ְוָדַרׁשְ ּכָ דּות תַ  בָּ ַה  ּתֹוךְ , ַהּס' ְחֶלֶטת ִהְתַנּגְ  לֹא. ְלָכךְ  מ'
ל ָ ְזרוּ  ֲחנּוִנים ּכָ ׁשֹות ַהּתַ ּקָ מוֹ , ְוַהּבַ ם ּכְ ד ַהַהְבָטחֹות ּגַ ּיָ ּמִ ה־ֶאת ְיָפְרקוּ  ַהַחג ַאַחר ׁשֶ ּכָ י ַוֲאִני, ַהּס'  ָ ַמְדּתִ

י־ַ ל ּלִ י לֹא. ׁשֶ ָיָדם הֹוַתְרּתִ ֵרָרה ּבְ ה־ֶאת ִלְבנֹות ֶנֶאְלצוּ  ְוֵהם, ּבְ ּכָ ָמקֹום ַהּס' ֲחצַ  לֹא, ַאֵחר ּבְ ְנָין רּבַ . ַהּבִ
קּוָפה ן רְלַאַח  ָרהצָ ְק  ּתְ יֹנֶקת יּתִ בִּ  ָחְלָתה ִמּכֵ ַ ר הּוְלַמְרבֵּ , ַהּתִ ֲ זּוַ  . רּפָ ְס ִמ  ָיִמים רְלַאַח  ִנְפְטָרה ַהּצַ  ַהּזַ

דֹול ָהָיה ה ָהָיה ְוָהָאסֹון ּגָ י ַ ד, אוֹ שׂ ִמנְּ  ָקׁשֶ ִהְתַחְלּתִ ׁש ְלַפ  ׁשֶ ּפֵ ָבה יׂשַ ֲ  ַמ בְּ  ׁשְ ָבהַמֲח  ְוִהְתַגּנְ ירֹ לְ  ׁשָ , אׁשִ
א ּמָ י ַ ל עֶֹנׁש  ֶזה ׁשֶ ִהְפַרְעּתִ תוֹ ־ֶאת ִלְבנֹות יַרבִּ לָ  ׁשֶ ּכָ ֲאָוִתי אּוָלם. ס' י ָמְנָ ה ּגַ ּנִ י־ֶאל ִלְפנֹות ִמּמֶ  ָהַרּבִ

ׁש  י, ְסִליָחתוֹ ־ֶאת ּוְלַבּקֵ ְכּתִ ִיּסּוֵרי תוֹ ְלִהְתַ נּ  ְוִהְמׁשַ ְעּגּוִעים ּבְ נוֹ  יּתִ ְלבִ  ַהּגַ ָנַתִים. הָח ַהּמְ  ָ ְברוּ  ָקׁשֹות ׁשְ
נּ  ַ ד, ָ ֵלינוּ  ת ָלנוּ  ֹוְלָדהׁשֶ ִית, תֶפ נֹוֶס  ּבַ ּלוֹ  ְוַהּבַ א ּכ' ד. אֹוָרה ִהְתַמּלֵ ת תֶד לֶּ ה'  ְלַאַחר ִמּיָ  ְלֵביתוֹ  ָ ִליִתי, ַהּבַ

ל י ׁשֶ י, ָהַרּבִ ּתִ ׁשְ אי ּוִבּקַ ּבַ ךְ ־ַ ל יַרבִּ לָ  ְלהֹוִדיַ   ֵמַהּגַ ּקּוִר . ּכָ יַ  ִהְפ  יּבִ אי ֶאת ְמֹאד ּתִ ּבַ ן, ַהּגַ ּכֵ יר ׁשֶ  אֹוִתי ִהּכִ
ׁשָ  ֵהִציק ַרע ןכֵ ּכְ ָבר ָאַמר לֹאהּוא  ַאךְ , ָ ָברבֶּ  ָלֶהם ׁשֶ  רְלַאַח . יּתִ בִּ  ֵלַדת ַ ל יַרבִּ לָ  רּפֵ ְלַס  ְוִנְכַנס ּדָ
אי ָיָצא ָמה־ְזַמן ּבַ י ִלי ְוָאַמר, ילַ ֵא  ַהּגַ י ּכִ ַמח ָהַרּבִ ֹמַ   ְמֹאד ׂשָ שׂ  ֶאת ִלׁשְ ְרכַּ  ִלי ֵחלֵא , ַהּטֹוָבה ֹוָרהַהּבְ  תּבִ
ל ִ  ְלֶרֶגל טֹוב ַמּזָ ר ְוהֹוִסיף, ָחהְמ ַהׂשּ י, ְלַסּפֵ ָנַתִים ֶזה ּכִ יׁשֶ  ָיִמים ׁשְ ַצַ ר ירוּ ׁשָ  ָהַרּבִ ִטיַרת ֵמָאז ּבְ נוּ  ּפְ ּתֵ  ּבִ

ה, ָהִראׁשֹוָנה ִכים אֹוָתנוּ  ִלְראֹות לוֹ  ָהָיה ְוָקׁשֶ ֶאבְ  ִמְתַהּלְ  ַאֲהָבתוֹ  ֶאת ִלְראֹות יּתִ ְמ ַמ וֹ ּת ׁשְ ִה . ֵלנוּ ּבְ
דֹוָלה ל ַהּגְ י ׁשֶ ַמְלנוּ  ְוַלְמרֹות, ֵאֵלינוּ  ָהַרּבִ ּגָ ף ַאףוְ  ְנָאהׂשִ  ָלנוּ  ַטרנָ  לֹא, ָרָ ה לוֹ  ׁשֶ ּתֵ ּתַ ַצֲ ֵרנוּ  ִהׁשְ   ". ּבְ

�  
ַלּבֹוְדָקא 'ָבאּסָ 'ַה  יַ   ִמּסְ ַ ם ִהּגִ ִים ְלרֹוֵפא ּפַ ּנַ ֵדי ׁשִ לְלַט  ּכְ יו ּפֵ ּנָ ׁשִ ין, ּבְ יְנַתִים ְוִהְמּתִ ָנה רַד ֲח בַּ  ּבֵ  ַ ד ַהַהְמּתָ

ָהרֹוֵפא ה ׁשֶ ּנֶ ְקעוּ  ַהֶחֶדר ִמּתֹוךְ . ֵאָליו ִיְתּפַ ִניָחה קֹולֹות ּבָ ל ַוֲאָנָחה ּגְ ל ׁשֶ ּפָ ּסָ , ַהְמט' ֵאֵבי לבַ ׁשֶ ִים ִמּכְ ּנַ  ׁשִ
רכַּ  .יםזִּ ַ   ַמע ֲאׁשֶ קוֹ  ָקם, 'אבָ ּסָ 'ַה  זֹאת ׁשָ ת ֶנֱ ַמד, מוֹ ִמּמְ ִפּנַ ָנה ֲחַדר ּבְ ּפֹךְ  ְוֵהֵחל ַהַהְמּתָ יַח  ִלׁשְ  ׂשִ

ַמֵהר, רׂשָ בָּ ־לכָ  ָהרֹוֵפא ִלְפֵני ְוַתֲחנּוִנים ּיְ פּות ִמּתֹוךְ , ָאָדם ְלאֹותוֹ  ְרפּוָאה ִחיׁש ְלָה  ׁשֶ ּתְ ּתַ ַצֲ רוֹ  ִהׁשְ   .ּבְ
�  

ר ְלִמיָדיו ֶאָחד ִסּפֵ ל ִמּתַ י ׁשֶ י, ןיְ ֵט ׁשְ נְ יְ ַפ  הש(ֶ מֹ  ַרּבִ ָנה ּכִ ָלאֹות ָסַבל ַאַחת ׁשָ ארוֹ ־ְוַ ל ֹותבּ ַר  ִמּתְ  ַצּוָ
ָאגֹות גוּ ְר ּתָ ׂשְ ִה  ְתָקאֹות ּדְ ֶ ֶרב. ׁשֹונֹות ְוַהְרּפַ ּפּוִרים־יֹום ּבְ ָארִעם  ַיַחד ָ ַמד, ַהּכִ ְלִמיִדים ׁשְ ֵדי ַהּתַ  ּכְ

ל ְרָכתוֹ  ֶאת ְלַקּבֵ ל ּבִ י ׁשֶ ׁש בִ וּ , הש(ֶ מֹ  ַרּבִ נָ  ּקֵ ָ ַהׁשּ ה הׁשֶ ְהֶיה ַהֲחָדׁשָ ָנה ּתִ ל ׁשָ  ַצַ ר ִיְסּבֹל ְולֹא הְמנּוָח  ׁשֶ
ְרכוֹ . ֶנֶפׁש ־ְוָ ְגַמת ה יַרבִּ  ּבֵ ָכל ֹמש(ֶ ְרָכתוֹ  ְוָאֵכן, ִלּבוֹ ־ּבְ ָמה ּבִ ָ ַה וְ  ִהְתַקּיְ ְלָוהוְ  נּוָחהְמ בִּ  ָ ָליו ָ ְבָרה ָנהׁשּ . ׁשַ
ָנה ָ ָ ַמד, ָהַאֶחֶרת ַלׁשּ ׁשֶ ין ׁשּוב ּכְ ֵרךְ לְ  ְוִהְמּתִ ִמּדֵ  ִהְתּבָ ָנה יּכְ ָנה, ׁשָ י ֵאָליו ּפָ  ַהִאם, וּ נ: "לוֹ ָא ׁשְ וּ  הש(ֶ מֹ  ַרּבִ
ָנה ְלךָ  ָהְיָתה ָאְמָנם ל ׁשָ ֶפׁש  ְמנּוַחת ׁשֶ ָבר"? ַהּנֶ ֵרךְ  ָ ְברוּ  ֲאָלִפים ןכֵּ ׁשֶ , ְמֹאד ִהְפִליאוֹ  ַהּדָ יו ְלִהְתּבָ , ִמּפִ
ךְ  ַכר ּוִמּכָ ּזָ תוֹ  ֶאת ׁשֶ ׁשָ ּקָ י ,ֵהִבין ּבַ ךְ  ּכִ ֶמׁשֶ ָנה ּבְ ָ ל ַהׁשּ ּלֵ ֲ דוֹ  ִהְתּפַ ַצֲ רוֹ ה ָק מוּ ת ֲ  פוּ ּתְ ּתַ ׁשְ ִה  ִמּתֹוךְ  ּבַ   . ּבְ

�  
ָרֵאל תבַ ֲה ַא "ָה  ַ ל יְז'ִניץ" ִיׂשְ ר ָהָיה ִמּוִ יַצד ִנּכָ ף הּוא ּכֵ ּתֵ ּתַ ַצֲ ָרם ִמׁשְ ל ּבְ ָרֵאל־ׁשֶ  ַ ְצמוֹ  הלָ ֱח ְוֶה , ִיׂשְ

ְתקּוַפת. ֲ ֵליֶהם ר ָהִראׁשֹוָנה ָהעֹוָלם ִמְלֶחֶמת ּבִ ר ֵמֲאִכיַלת ִהְתַנּזֵ ּכָ ֵדי, ס' ּלֹא ּכְ יׁש  ׁשֶ  ְמִתיקּות ְלַהְרּגִ
ָ ה ׁשָ ַ   ּבְ ָרֵאל־םׁשֶ ַ ם. סֹוֵבל ִיׂשְ ֶרךְ  ָרָאהר ׁשֶ ֲא כַּ  ,ּפַ יתוֹ  ַחּלֹון ּדֶ  ּוִליםבכְּ  ְיהּוִדים מֹוִביִלים ׁשֹוְטִרים ּבֵ

יםאבָּ  ׁש  ָהִייִתי לֹא ִאם, ִלי ֵמןֲא ַה : "ויבָ ָר קֹ ּמְ ִמ  ְלֶאָחדר ַמ ָא  ,ִזּקִ ל ַהֲחמּוָרה ֵמָהֲ ֵבָרה חֹוׁשֵ ד ׁשֶ  ְמַאּבֵ
ילַמ  ָהִייִתי, ָלַדַ ת ַ ְצמוֹ  ג ֵמרֹאׁש  ַ ְצִמי ּפִ י, ַהּגַ יט לוֹ ָיכ ֵאיִני ּכִ לת וֹ בּ ה ַר כֹּ  תָצרוֹ  ַ ל ְלַהּבִ ָרֵאל־ׁשֶ   ".ִיׂשְ

�  
ת ַ ל פּותַה  ִמּדַ ּתְ ּתַ ר ת,ַהּזּולַ  ַ רצַ בְּ  ִהׁשְ ְגָמה ִלְלֹמד ֶאְפׁשָ ֵני ְלד' ת ִמּבְ  ֶזהלָ  ֶזה םָת בוּ ְר ַ  ׁשֶ , רּוְדִניק ְקִהּלַ

ַ ם. ְלַהְפִליא ָהְיָתה ָסמּוךְ  ֹאַרח־עֹוֵבר ְיהּוִדי רָ בַ , ַאַחת ּפַ לוּ  ּגֹוִיים ְורֹוְצִחים, יקנִ ְד רוּ לְ  ּבְ  ָ ָליו ִהְתַנּפְ
ַאף ְוַלְמרֹות, בּוָרהְק לִ  יקנִ ְד רוּ לְ  ֶהָהרּוג־ֶאת ֵהִביאוּ  ְלָמֳחָרת. ַוֲהָרגּוהוּ  ְרָרה, ירוֹ ִהכִּ  לֹא ֶאָחד־ׁשֶ ּתָ  ִהׂשְ

ם. לבֶ ֵא  תֲאִויַר  הָר יָ ֲ  בָּ  ּלָ ְסקוּ  ּכ' ם ּפָ ַלאְכּתָ . עֹוָלִמים ִלְמנּוַחת ֹותוֹ ְלַלוּ  ְוָיְצאוּ , ֹותיּ ַהֲחנ' ־ֶאת ְוָסְגרוּ  ִמּמְ
ים ׁשִ כוּ  ַהּנָ ְרחֹוב ְוִיְללוּ  ּבָ פוּ  ְוָיגֹון ִכיבְּ  ּוֵמרֹב, ּבָ ה ִהְתַ ּלְ ּמָ ים ּכַ ךְ . ֲאָנׁשִ ֶמׁשֶ בּוַ   ּבְ ׁשְ רוּ  לֹא ָיִמים םיִ ּכִ ּבְ  ּדִ

ָבר הָר יָ ֲ  בָּ  ה ָהָאסֹון טֵ  ַמ לְ , ּדָ ם ֵאַרע ְוָכךְ . ַהּזֶ ְתקּוַפת ּגַ ָכה ּבִ ְהּפֵ ָלה ֶנֶגד ַהּמַ ְמׁשָ ר, יתִר ְט ְס אוֹ ָה  ַהּמֶ ֲאׁשֶ  ּכַ
ֵאַרע ְמֹאָרע ַ ל הָר יָ ֲ  בָּ  נֹוַדע ִעיר ׁשֶ ר, ְרחֹוָקה ּבְ ֲאׁשֶ ְצעוּ  ַלְיָלה־יׁשֹוְדֵד  ּכַ ִבים ַאַחד ֶאת ּפָ  ַהּתֹוׁשָ

הּוִדים ל ָהְיָתה, ַהּיְ ֶמְרָקָחה ָהֲ ָיָרה ּכָ ים, ּכְ ים לֹוַמר ֵהֵחּלוּ  ֲאָנׁשִ ִהּלִ ִהְתַ ְנֵין ָחְדלוּ  ְולֹא ּתְ   . מוֹ לוֹ ׁשְ בִּ  ִמּלְ
�  

  

ֵרׁש  יּפֵ ֶרּמִ  ֵמִאיר ַרּבִ ַלןִמּפְ ֶדֶרךְ  יׁשְ ה: "תחוּ ַצ  ּבְ ּתָ ׁשְ עָֹרה, "םָ� ָה  יֵט וּ ׁש ּפְ  - " ְוַהּפִ ְ יִקים - " ְוַהׂשּ ּדִ ַה  ַהּצַ ּבָ ׁשֶ ק ה"ּקָ םִע  ְמַדְקּדֵ חּוט ּמָ ַ  ּכְ ים - "הָת ּכָ נ( , "ָרהֲ� ַהׂשּ ּכִ    מ(
עֹוָלם ה" םאּוָל , ּבָ ֶמת ַהִחּטָ ּסֶ ֲ�ֵלי -" ְוַהּכ( ָתִמים ָטִאיםֲח ַה  ּבַ ים ֵאין אֹוָתם - " וּ ּכ נ(  לֹא, "ְוַהּכְ י", ַמּכִ ֵהם -" הנָּ ֵה  לֹתיֲאִפ  ּכִ רּוִיים ׁשֶ ךְ  ׁשְ חֹש#ֶ ִלים ּבַ אן  ּוְמַקּבְ  ...םָר ָכ ׂשְ ּכָ

  
ְפִרי ִמים ֶאָחד ּכַ ֵליל בׁשַ יָ , ֶרץָהָא ־םְוַ�  ּתָ ֶדר ּבְ  אְוָקָר  ַהּסֵ
קֹול ָדה ֶאת ּבְ ל ַהַהּגָ ַסח־ׁשֶ ב ְלָידוֹ . ּפֶ ָהָיה נוֹ ּבְ  ָיׁשַ  ׁשֶ

ן יָבה־ּבֶ ַח  ְיׁשִ ּקֵ ִתיָקה ְוֶהֱאִזין, רֶפ ֵס ־ְויֹוֵדַ� ּפִ ׁשְ ּוְבָכבֹוד  ּבִ
ת.  תוֹ יָא ִר ְק ִל  ׁשֶ ּבֶ הַהְמׁש(  ָאִביו־ֶאת ׁשֹוֵמַ�  הּוא ְוִהּנֵ

ם: "קֹוֵרא ַ� , ּדָ ִנים, ְצַפְרּדֵ הּוא", ּבָ ׁשֶ  ף"ַהּכָ  ֶאת ַמֲחִליף ּכְ
ל ים' ׁשֶ ּנִ א. "ת"יּבֵ  אֹותּבָ  'ּכִ ָנה", ַאּבָ ן ּפָ : ְוָאַמר ֵאָליו ַהּבֵ

ִנים לֹא" תּוב ּבָ א, ּכָ ְתִמימּות:  העֹונֶ  ְוָהָאב"! יםנִּ ּכִ  ֶאּלָ ּבִ
י" נִ , ָיַדְעּתִ י, יּבְ ם ַאְך , ָיַדְעּתִ ִנים ּגַ ים  ֵהם ּבָ ְבִחיַנתְלִעּתִ  ּבִ

ןְך "7 ִחיֵּ הַמּכָ  יבְו  ַהּבֵ ן־ִאםָלָאב: " ֵהׁשִ ם, ּכֵ ה ּגַ  ַאּתָ
ְכַל  ֲהֵרי, הַמּכָ  לּבִ סּוק ׁשֶ ּתֹוָרה: " הּוא ְמֹפָרׁש  ּפָ  ֶנַגע עֹודּבַ
ּקְ  ַאל", ָאִבי - ֶאָחד א 'ָאִביא' יֵר ּתִ   "...'ָאִבי' ֶאּלָ

  

  

  
ל ְנָהרֹות יוֹ ־ׁשֶ כוּ  ּדְ ּפְ ֵדי ִנׁשְ א הַמ  ְלָהִבין ּכְ ִ ַר  ּבָ  י"ׁשּ

ְדָבָר  ֹוִסיףְלה  סּוקּפָ ּבַ  ַוֲהֵרי", ָהָאבֹות־ֶאל - אָוֵאָר " יוּבִ
ָבר  ֵפרּוׁש  ֶנֱאַמרּכְ  ִיְצָחק־לֶא  ַאְבָרָהם־לֶא  אָוֵאָר " ּבְ

ים אּוָלם". ַיֲ�ֹקב־לְוֶא  ְפָלה בוּ ְת ּכָ  ַרּבִ ּנָ אן ׁשֶ  ָטעּות ּכָ
פּוס ה ּדְ י, ְקַטּנָ ְעּתַ  קֹורּמָ ּבַ  ּכִ סּוק קה( ּלוֹ  ַהּפָ כוֹ  ּכ(  ֶתֶרתּכְ

רּוׁש  ב, ַלּפֵ ְך  ְוִנְכּתַ  קִיְצָח ־לֶא  ַאְבָרָהם־לֶא  אָוֵאָר : "ּכָ
ֵאל ַיֲ�ֹקב־לְוֶא  ּדָ  ּבְ ן, ַהְבָטחֹות יםּתִ ְח ַט ְב ִה  - יׁשַ ּלָ  ּוְבכ(

י ּדָ  לֵא  ֲאִני ָלֶהם ָאַמְרּתִ יִקים ַאְך ". יׁשַ ְעּתִ  ָרצוּ  ַהּמַ
ר ְתבוּ  ְוָלֵכן, ַהּכֹוֶתֶרת־ֶאת ְלַקּצֵ  קֹוםְמ ּבִ  ּכָ

 'ָהָאבֹות־ֶאל' -" ַיֲ�ֹקב־לְוֶא  קִיְצָח ־לֶא  ַאְבָרָהם־לֶא "
סּוק־ֶאת ְוִהְסִמיכוּ  ֵאל" ַהּפָ ּדָ  ּבְ א ֶזה־ְוַ�ל", יׁשַ  ּבָ

רּוׁש  א". ְוכּו' יםּתִ ְח ַט ְב ִה " ַהּפֵ ַאַחר ֶאּלָ ְך ־ׁשֶ אוּ  ּכָ  ּבָ
יִקים בוּ , ֲאֵחִרים ַמְעּתִ ַבת ְוָחׁשְ ּתֵ  ּכֹוֶתֶרת ִהיא אָוֵאָר  ׁשֶ

בֹות סּוקַהּפָ  אּורוֹ  ֵהן 'ָהָאבֹות־ֶאל' ְוַהּתֵ ל ּבֵ ִ ַר  ׁשֶ , י"ׁשּ
יחוּ  ְוָלֵכן ה ִהּנִ ּדָ  - אָוֵאָר " ְוָיָצא, אָוֵאָר  רַאַח  ְנק(

ּדָ  ֵאל"ּבְ  ְוֵהֵחּלוּ ", ָהָאבֹות־ֶאל ה ְמָרהיֵמ " יׁשַ   .ֲחָדׁשָ

  
ל ָרֵא� ֵני ִיׂשְ ת־ַנֲאַקת� ּבְ     (ו, ה) ֶאֽ

ַטֲ�  ֶה  ןָקטֹ  ףָזֵק  ֵמיּבְ י, קְפֵס ּבְ ל ְלַנֲאָקָתם ָנהּוָ ַהּכַ  ּכִ  ׁשֶ
ים ַהְיָלִדים ַטּנִ ְצִריִּ  ַהּקְ ַהּמִ ִדְבֵרי, ְנָיןּבִ ַל  םיסוּ נִ ְכ ִה  יםׁשֶ  ּכְ

ר, ל"ֲחזַ  ֲאׁשֶ מוּ  לֹא ֲאבֹוֵתיֶהם ּכַ ֵב  חֹק ֶאת ִסּיְ  ִניםַהּלְ
ֶהם ּלָ בֹותַב וּ , ׁשֶ ם ּתֵ ים ֹאָת� �ִבִדֲ ִים ַמֽ ר ִמְצַר� !  ֲאׁשֶ

ָנה ּוָ ָרֵאל ִלְבֵני ַהּכַ דֹוִלים ִיׂשְ ֶהֱ�ִבידוּ  ַהּגְ  אֹוָתם ׁשֶ
ֲ�בֹוָדה   מגלה צפונות)(. םיֶה ֵה לֹ ֱא  ַלֲ�בֹד םיחוּ ִר ְכ ִה ְו  ָזָרה ּבַ

�  
ה ָנ� ֹמִנים ׁשָ ן־ׁשְ ה� ּבֶ     (ז, ז) ּומֹׁשֶ

ַבת ה�  ּתֵ ַטַ�ם ּומֹׁשֶ ָטאּפַ  ּבְ ז, ׁשְ ִהְתַנֵהג ְלַרּמֵ  ֲ�ָנָוהּבַ  ׁשֶ
טּות י ּוַפׁשְ ַלּפֵ ָהָיה ַאֲהרֹן ָאִחיו ּכְ דֹול ׁשֶ ּנוּ  ּגָ , ִמּמֶ
בֹות ה ְוַהּתֵ ָנ� מִֹנים ׁשָ ן־ׁשְ ַטַ�ם ּבֶ ם, ןָקטֹ  ףָזֵק  ּבְ ּגַ  ַ�ל ׁשֶ

ָרֵאל םַ�   ַמְנִהיג ֱהיֹותוֹ  ַאף־ַ�ל ַ�ְצמוֹ  ָזַקף לֹא ִיׂשְ
ָרֵאל ַבת ְוַגם. ִיׂשְ ן ּתֵ ֲהֹר� ַטַ�ם ְטֶ�ֶמתמ(  ְוַאֽ ן ָקטֹ  ףָזֵק  ּבְ

ל תוֹ נוּ ָת ְו נְ ַ�  ָך ְלהֹוִדיֲ� , ַבדְל  ַ�ל, ַהּכֵֹהן ַאֲהרֹן ׁשֶ  ַאף־ׁשֶ
דֹול ֱהיֹותוֹ  ה ּגָ בֹות, ֲ�ָנָוהּבַ  ִהְתַנֵהג ִמּמֹש#ֶ  ְוַהּתֵ

ָנ�ה מִֹנ�ים ׁשָ ׁש ּוׁשְ !&ֹ ן־ׁשָ ַטֲ�ֵמי תמוֹ ָ� ְט מ(  ּבֶ  ֵמְרָכא ּבְ
א אָח ּפְ ִט  י, ֶאְתַנְחּתָ ל ּכִ ָבָריו־ּכָ , תּוְנִעימוּ  רְֹך ּבְ  ָהיוּ  ּדְ
ל טֹוֵפַח  היָ ָה ְו  א ַהּדֹור ֶאת ּוְמַגּדֵ לֹום ְזכּותּבִ  ַהּבָ ָ  ַהׁשּ

ם ־ִעם ּוִמְתַנֵהג ּלָ ְלָוה.  ְמנּוָחהּבִ ּכ(   מראה יעקב)(ְוׁשַ
�  
ת ּתֹ� א ָיְֽכלּו� ִלׁשְ י לֹ)      (ז, כד) ּכִ

ַבת   ּתֵ ַטַ�ם י"ּכִ ל נֹוָטִריקֹון ְוִהיא, חנַּ מ(  ּבְ ָרֵאל־ּכָ , ִיׂשְ
ז ֵהם ְלַרּמֵ ּת  ָיְכלוּ  ׁשֶ , םֶד ּקֶ ִמ ּכְ  חנָּ מ(  ְוָהָיה ַמִים ֹותִלׁשְ
ְצִריִּ  לֶצ ֵא  אּוָלם כוּ  יםַהּמִ ִים ִהְתַהּפְ  ְוָלֵכן, ָדםְל  ַהּמַ
ַבת א ּתֵ ַטַ�ם ְטֶ�ֶמתמ(  לֹ) ְך ְה ַמ  ּבְ   חידושי ידידיה הלוי)(. ּפַ

�  
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