
 

 

  
  
  
  
  
  
  

  
  

דֹות � ִניִנים � ִסּפּוִרים ְוַאּגָ ָראֹות ּפְ  �ַוֲהִליכֹות  ִמּדֹות � ּוַפְרּפְ

  141 'גיליון מס
  3שנה 

  

ל   )ג, ה(ְנָ�ֶליָך ֵמַ�ל ַרְגֶליָך ־ׁשַ
ַ�ם ִביאוּ ֵה , ִריב ְמַחְרֲחֵרי ִלי יְלַרבִּ  ּפַ יץֵמרוֹ  ַנְפּתָ ׁשִ ְבֵרי ּפְ ָלטֹוְרָיה ּדִ י ַ�ל ּדֵ  ְצִבי ַרּבִ
ינֹוב ֱאִליֶמֶלךְ  ַ�ל, ִמּדִ ֵני" ּבַ ׂשָכר ּבְ ָ ינֹוב ִנְמַלךְ ". ִיׂשּ יק ִמּדִ ּדִ , יץׁשִ ּפְ רוֹ לְ  ְוָנַסע ַהּצַ

ַדע ֵ�תבְּ  ּיָ ל. םׁשָ  ֵאיָנם יוינָ ִט ׂשְ ּמַ ׁשֶ  ׁשֶ ִלי יַרבִּ  וֹ ִקּבְ ָכבֹוד ַנְפּתָ : לוֹ  רְוָאַמ  ָראּויכָּ  ּבְ
ל" ָבר ּכָ ְמָצא ּדָ ּנִ עֹוָלם ׁשֶ ם, רבֵּ ַד ּוְמ  ַחי, צֹוֵמַח , ּדֹוֵמם, ּבָ ְזכּות ַרק ִמְתַקּיֵ  ּכַֹח  ּבִ

ד+  ָ ַהּקְ ּבוֹ  הׁשּ י ֶהְרָאה רוֹ בְּ ַד בְּ ", ִקּיּום תֹכלֶ יְ  לוֹ  ֵאין ֶזה ּכַֹח  רֵד ָ� ּוְבֵה , ׁשֶ ִלי ַרּבִ  ַנְפּתָ
ָפָניו ַהּכֹוס ַ�ל ּלְ יךְ  ׁשֶ ם": ְוִהְמׁשִ ל ִאם, זוֹ  ּכֹוס ּגַ ּטֵ ה ִיְתּבַ ּנָ ה ּכַֹח  ִמּמֶ ָ ׁשּ ד+ ִהיא , ַהּקְ

ׁשּוב ד ּתָ ן ָהָיה ְוַהּכֹוס ָהְפָכה ְלָ�ָפר  ,"ָרּה ָפ ֲ� לַ  ִמּיָ  ִנְבַהל. ֲאָתר־ַ�לְוִכְדָבָריו ּכֵ
י י, ְוֵהִבין ֱאִליֶמֶלךְ  ְצִבי ַרּבִ יקצַּ ַה  ּכִ יץֵמרוֹ  ּדִ ׁשִ ֹכחוֹ  לוֹ  ַמזָר  ּפְ ּבְ לְלבַ  ׁשֶ ם ּטֵ ּנוּ  ּגַ  ִמּמֶ
ד, ּכֹחוֹ  ֶאת ָרָצה: "לוֹ  ָאַמר ּוִמּיָ ׁשֶ ה ּכְ ֶנה ַמּדּוַ�  ִלְראֹות נוּ ַרבֵּ  ֹמש/ֶ ֵאׁש  ּבֹוֵ�ר ַהּסְ  ּבָ

בָּ ַה  לוֹ  ָאַמר, לכָּ א+  ְוֵאיֶנּנוּ  ל ה"ּקָ אּור, ְנָ�ֶליָך ֵמַ�ל ַרְגֶליָך'־'ׁשַ , הּוא ְלָכךְ  ְוַהּבֵ
ֲהֵרי ַמּסֶ  ׁשֶ יִקים ַ�ל ַמרֶנֱא  ָאבֹות תכֶ ּבְ ּדִ יַכת םָת יכָ ׁשִ נְּ ׁשֶ  ַהּצַ  םָת יצָ ִק ֲ� , ׁשּוָ�ל ְנׁשִ

ת םָת יׁשָ ִח לְ וּ  ַ�ְקָרב ֲ�ִקיַצת ָר  ְלִחיׁשַ ן־ִאם. ףׂשָ ה ַלֲחָכִמים ֵיׁש , ֵאפֹוא ּכֵ לֹש/ָ  ׁשְ
יָכה, ּכֹחֹות ה ֲ�ִקיָצה, ְנׁשִ י, ּוְלִחיׁשָ בֹות ְוָראׁשֵ ֶהם ַהּתֵ ּלָ  ההֹוָר . ַ�ל''נַ  ֵהם ׁשֶ

ה ה"בָּ ּקָ ַה  ָ�ה, ְלֹמש/ֶ ׁשָ ּבְ ְנִהיג ׁשֶ ּיַ ָרֵאל ֶאת ׁשֶ ִליךְ , ִיׂשְ ַ�ל ֶאת ֵמָ�ָליו ַיׁשְ ַהְינוּ , ַהּנַ  ּדְ
ּנוּ  ָיִסיר ׁש  ְולֹא ָדהְקּפָ ַה ַה  ךְ ֶר ּדֶ  ֶאת ִמּמֶ ּמֵ ּתַ ּה  ִיׁשְ ָרֵאל ָאָדם ׁשּום ֶנֶגד ּבָ ׂשְ   ".ִמּיִ

�  

ְרעֹה ִמי  קֹ  ה'ַוּיֹאֶמר ּפַ ַמע ּבְ ר ֶאׁשְ ח ֶאתֲאׁשֶ ּלַ ָרֵאל ־לֹו ְלׁשַ   )ה, ב(ִיׂשְ
ַ�ם י ָההׁשָ  ּפַ יְס  ִניםּבוּ  ר' ָהַרּבִ ׁשִ נוֹ  ִעם אָח ִמּפְ י ּבְ ֶאֶרץ הש/ֶ מֹ  ַאְבָרָהם ַרּבִ  ּבְ

ַנז ּכְ בַּ  ִהְתַאְכֵסן םְוׁשָ , ַאׁשְ ׁשַ קֹום ֵביִמּתֹוׁשְ  ֶאָחד לצֶ ֵא  ֹקֶדׁש ־תּבְ ָהָיה ַהּמָ  ָרחֹוק ׁשֶ
ְרֵכי ָ�ה. תֲחִסידוּ ְוַה  ַהּתֹוָרה ִמּדַ ׁשָ י ּבְ ַרּבִ אנָ  ִניםּבוּ  ׁשֶ ְבֵרי ׂשָ ה ַ�ל ּתֹוָרה ּדִ ָרׁשָ , ַהּפָ

ָבָר  ַהּסֹוְבִבים ִהְתלֹוְצצוּ  ָבר. סלֶ ֶק וָ  ַלַ�גלְ  אֹותוֹ  ְוָ�ׂשוּ  יוִמּדְ נוֹ  ֶאת ְמֹאד ִצֵ�ר ַהּדָ  ּבְ
ל י ׁשֶ ְמִרירּות ְלָאִביו ְוָאַמר ָהַרּבִ ְבֵרי לֹוַמר ךָ לְּ  הַמ : "ּבִ  כֹוְפִריםלְ  ּתֹוָרה ּדִ

יקֹוְרִסיםֶא וְ  ל"? ֵאּלוּ כָּ  ּפִ י ִהְתַנּצֵ ה ָמה: "ְוָאַמר ִניםּבוּ  ַרּבִ נִ  ֶאֱ�ׂשֶ  ֲאִני ָרִגיל, יּבְ
ְבֵרי לֹוַמר ל ּתֹוָרה ּדִ ֲאִני ֵאיַמת ּכָ ם ִהְתעֹוְררּות יבִּ ְר ִק בְּ  ָחׁש  ׁשֶ ךְ  ְלׁשֵ  ּוְבאֹוָתּה , ּכָ
ָ�ה יׁש  ֵאיִני ׁשָ ָלל ַמְרּגִ ַ בַּ  ַאךְ . ירוּ ׁשָ  ֲאִני יָכןֵה  ּכְ תׁשּ ָאה ּבָ ֶרֶמז ִלי רְזכֵּ ַה  ַהּבָ  ֵהיָכן ּבְ

ּלֹא ְוֵאַדע, ֲאִני ְבֵרי לֹוַמר ׁשֶ ָמקֹום ּתֹוָרה ּדִ ַ לַ ". ֶזה ּבְ תׁשּ ָאה ּבָ י יׁש גִּ ְר ִה , ַהּבָ  ַרּבִ
י הש/ֶ מֹ  ַאְבָרָהם ׁש  ָאִביו ּכִ ְבֵרי לֹוַמר ְלַהְתִחיל ְמַבּקֵ יָון ׁשֶ וּ  ,ּתֹוָרה ּדִ ׁש ִמּכֵ  ָחׁשַ

ל םָת נוּ יצָ לֵּ ִמ  ךְ ־ַ�ל ְלָאִביו זּמֵ ְלַר  ִמֵהר, יםִח ְר ָא ְמ ַה  ׁשֶ י אּוָלם, ּכָ  ָאַמר ִניםּבוּ  ַרּבִ
ד לוֹ  נִ : "ִמּיָ ים ֶאת, יּבְ ם תוֹ נּ ְלכַ  ֵאין ָהֵאּלוּ  ָהֲאָנׁשִ ׁשֵ י, ּכֹוְפִרים ּבְ ל ֲהֵרי ּכִ  ֶאָחד ּכָ
ד, רֹאׁשוֹ בְּ  ְמַ�ט ָחׁש  ַרק ִאם םֶה ֵמ  ָרֵאל' ַמע'ׁשְ  צֹוֵ�ק הּוא ִמּיָ  ֶאָחדּכֹוֵפר . ִיׂשְ

ְרעֹה ְוהּוא, ָהָיה ע ּפַ ָ�ה. ָהָרׁשָ ׁשָ ּבְ א ׁשֶ ּבָ ׁש  הש/ֶ מֹ  ֵאָליו ׁשֶ ּנוּ  ּוִבּקֵ  ֶאת ְלהֹוִציא ִמּמֶ
ָרֵאל ר ה' ִמי: "ָלֶהם ָאַמר, ִיׂשְ ַמע ֲאׁשֶ ֹקלוֹ  ֶאׁשְ ח ּבְ ּלַ ָרֵאל־ֶאת ְלׁשַ   ". ִיׂשְ

�  

ֲאֵמ    )ה, יז(ן ָהָ�ם ַוּיַ
י ְרָסם ָהָיה אנָ ְר ַמ וֹ ּק ִמ  ִזיקַאיְ  קִיְצָח  ַרּבִ ַבַ�ל ְמפ+ דֹול מֹוֵפת ּכְ ה ּגָ , ִנְפָלאֹות ְועֹוׂשֶ
ִבְרָכתוֹ  עׁשַ וָּ ִה לְ  ֵאָליו ָנֲהרוּ  יםבִּ ְוַר  ָבר ּבְ ל רּוָחם ְלֹמַרת הָהיָ . ַהּדָ יִלים ׁשֶ ּכִ ׂשְ , ַהּמַ

ֵדי בּוָרהַהֲח  ִמן ֶאָחד ֵאָליוחּו לְ ׁשָ  ְוֵהם ְרׁשֵ  ַ�ל תְלִהְתַחּקוֹ  ּכְ  ַהּמֹוְפִתים יׁשָ
ַכח רֹוב ּוְלִהּוָ דֹול ּכֹחוֹ  ַ�ל ִמּקָ ָחַזר. ַהּגָ ׁשֶ ְרֵסם, אנָ ְר ַמ וֹ ּק ִמ  ּכְ יל ּפִ ּכִ ׂשְ  ַמֲאָמר ַהּמַ

י ֶנֶגד ַלֲ�ָגִני ֶהֶבלם לָ ּוִבּטְ  ּומֹוְפָתיו ָהַרּבִ יו ּבְ ה  הַנֲ�נָ . ּפִ ָ�ׂשָ ׁשֶ י: "ּכְ המֹ ָהַרּבִ  ש/ֶ
ְרעֹה ְוִאּלוּ ", םָהָ�  ֵמןֲא יַּ וַ " ֶנֱאַמר, םָ� ָה  ְלֵ�יֵני תתוֹ אוֹ ָה  ֶאת נוּ ַרבֵּ  ק ִלּבֹו  ּפַ םִחּזֵ  ּגַ

ָרָאה ְלַאַחר אן. ְוַהּמֹוְפִתים תתוֹ אוֹ ָה  ֶאת ׁשֶ ת, ִמּכָ ְרִאּיַ לּוָיה ָהֵ�יַנִים ׁשֶ  ּתְ
ֶאמּוַנת ב ּבְ ֵאינוֹ  ּוִמי, רֹוֶאה ִמיןֲא ּמַ , ַה ַהּלֵ   "...רֹוֶאה ֵאינוֹ  ֲאִמיןַמ  ׁשֶ

  
ה ָרֵאל יִ ֵני ּבְ מֹות ׁשְ  ְוֵאּלֶ ִאיםַה ׂשְ י -  (א, א) ּבָ ָראׁשֵ
בֹות ם, היָ ְב ׁשִ  ּתֵ ּגַ ר ׁשֶ ֲאׁשֶ ָרֵאל ָהיוּ  ּכַ ִבי ִיׂשְ ֶ ׁשּ , ּבַ

ּנוּ  לֹא ָמם ׁשִ   (בעל הטורים). ׁשְ

�  

י היָ ְב ׁשִ  בֹות ָראׁשֵ ָרֵאליִ  ֵניּבְ  ְבֵטיׁשִ  ּתֵ ם, םֵה  ׂשְ ּגַ ׁשֶ
ר היָ ָה , ִמְצַרִים ִביׁשְ בִּ  יֹוָתםְה בִּ  ֵהם ֲ�ֵליֶהם ִנּכָ ׁשֶ

ְבֵטי ִ ָרֵאל ִמׁשּ   (שפתי כהן). ִיׂשְ

�  
ֵני מֹות ּבְ ה ׁשְ י ּתֵ  ְוֵאּלֶ םוִ בֹות ָראׁשֵ ןּקֵ ַת ְל  יַרְדּתֶ

ִבילּבִ , ְצַרִיםִמ  רׂשַ  ַחתּתַ  ְכְנסוּ נִ וְ , ִראׁשֹוןָה  ָדםָא  ׁשְ
י, ְרדוּ יָ  יצֹוצֹותנִ  ל םָת יָד ִר יְ  ּכִ ָרֵאל ׁשֶ ְלִמְצַרִים ִיׂשְ

  (מעשה ֹחשב). ָהִראׁשֹון ָאָדם ְטאֵח  ןּקֵ ְלַת  ָהְיָתה

�  

ַ�ם ָהְרגוּ  ַהּטַ ְצִרים ׁשֶ ִנים ֶאת ַהּמִ ים ַהּבָ ַטּנִ ַהּקְ
ל ֵני ׁשֶ ָרֵאל ּבְ ֵני הּוא, ִיׂשְ ִאים ִמּפְ י -  ַהּבָ ָראׁשֵ

בֹות ִבילּבִ  ּואה ּתֵ רֲא  ׁשְ ִפי, יָכהִמ  ָצאיָ  ׁשֶ ּכְ
ָאְמרוּ  ִנים ל"ֲחזַ  ׁשֶ ַהּבָ תוּ  ׁשֶ ּמֵ ִמְצַר  ׁשֶ ָהיוּ  םיִ ּבְ
ִעים ִלְהיֹות ֲ�ִתיִדים ִחיד, ְרׁשָ יל ְוַהּיָ ִהּצִ ה ׁשֶ ֹמש/ֶ

ה ִמיָכה ָהָיה ָ�ׂשָ   (רב ייבי). לֶס ּפֶ  ׁשֶ

�  

ה י ְוֵאּלֶ בֹות ָראׁשֵ י אׁשֵ ָר וְ , עָר ָה  ׁשֹוןָל  קבַ ֲא ַו  ּתֵ
ָרֵאליִ  ֵניּבְ  מֹותׁשְ ת בוֹ ּתֵ ַה  ִאיםַה  ׂשְ , היָ ְב ׁשִ ם ֵה  ּבָ

ֵני ּפְ ּמִ ה הֹוָצַאת ׁשֶ ּבָ לוּ , יֹוֵסף ַ�ל ּדִ ְלּגְ ְוָיְרדוּ  ִהְתּגַ
ִבי ְלִמְצַרִים ֶ ׁשּ   (פרי מגדים). ּבַ

�  

ה י מֹותׁשְ  ְוֵאּלֶ בֹות ָראׁשֵ ֱאהֹבֶל  ָדםָא  ביָּ ַח וְ  ּתֵ
יםָה  הוּ  ֲאָכלַמ  ְלָחןׁש& , ֲ�ִנּיִ ךְ  ְיֵדי־ְוַ�ל, ִמידּתָ  ִמּטָ ּכָ

הּוא מֹוִכיַח  הּוא ֵני ׁשֶ ָרֵאל ִמּבְ ֵהם, ִיׂשְ ַרֲחָמִנים ׁשֶ
ֵני   (המשכילים יזהירו). ַרֲחָמִנים ּבְ

�  

ה י מֹותׁשְ  ְוֵאּלֶ בֹות ָראׁשֵ לְל  ָדםָא  ביָּ ַח וְ : ּתֵ ּלֵ ִהְתּפַ
ִפּלֹותַה  ביָּ ַח וְ , ִמיִדיןּתְ  ַ�ְרִביתוְ  ְנָחהִמ  ֲחִריתׁשַ  ּתְ
ןוְ  ַרעֵמ  יְכבֵ ׁשִ  חֹוִליםַה  רּקֵ בַ ְל  ָדםָא  ִיְתַחּנֵ
ִתיםַה  רּבֹ ְק ִל  ָדםָא  ביָּ ַח וְ , ֲחנּוִניםּתַ  תַ� ׁשְ  ּמֵ
ֲאֵבִליםָה  ַנֵחםְל  ָדםָא  ביָּ ַח וְ , ִליןָת  לֹאוְ  םָת יָת ִמ 
ְפׁשָ ׁשֶ  הּתִ  ֵ�יָנםוְ  ָרהָמ  םּנַ סְל  ָדםָא  ביָּ ַח וְ , ְבּכֶ ַפּיֵ
יםָה  ביָּ ַח וְ , יםִק נוּ ְפ ּתַ  ַמְזִמיןוּ  ַרֵחםְמ  ה'ׁשֶ  ֲ�ִנּיִ
יםַה  ֲ�זֹרַל  ָדםָא  ּלִ ּתֹוְקִקיםִמ  ֵהםׁשֶ  ּדַ ׁשְ
ָתִניםֲח ַה  ַח ּמֵ ׂשַ ְל  ָדםָא  ביָּ ַח וְ , ֵאִביםּתְ  ָהֶאְביֹוִניםוְ 

חֹותּתִ  ּפֹותח+ ְו  ְצֲהלֹותִמ  חֹותְמ ׂשִ  ּבָ ָדםָא  ביָּ ַח וְ , ׁשְ
ביָּ ַח ְו , ְנֶחהּתַ  ָלאַמצְּ וּ  ָנאגְּ ַמ  ִהיאׁשֶ  ּתֹוָרהַה  ֱאֹהבֶל 
ֵקִניםַה  רּדֵ ַה ְל  ָדםָא  ֵניִמ  ּזְ , ַדְרּתָ ָה וְ  קּוםּתָ  יָבהׂשֵ  ּפְ
םִמ  רֵה זָּ ִה ְו  ֲחָכִמיםַה  דבֵּ כַ ְל  ָדםָא  ביָּ ַח וְ  ַחְלּתָ ּגַ

רמֹ ׁשְ  ּתֹוָרהַה  רמֹ ׁשְ ִל  ָדםָא  ביָּ ַח וְ , הוֶ כָּ ִת  ּלֹאׁשֶ 
הּתִ  יָה ֶת וֹ צְ ִמ    (לחם יהודה) .ִתְחֶיהְו  ְזּכֶ
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ֶרא ֶאת ַלח ֶאת־ַוּתֵ ׁשְ תֹוְך ַהּסּוף ַוּתִ ָבה ּבְ ֶחָה ־ַהּתֵ ּקָ  ֲאָמָתּה ַוּתִ

ָרֵאל ֶאֶרץ ָ�ְמָדה, ִמידּתָ ּוִמ  ֵמָאז ר ִיׂשְ ֶקׁשֶ ֶאְמָצעּות ַהּגֹוָלה יְיהּוֵד  ִעם ָקבּוַ�  ּבְ  יֵח לוּ ׁשְ , יםִר "ּדָ ׁשַ  ּבְ
נָ  ַרּבָ ְסעוּ , ןּדְ ּנָ ל םָת יכָ ִמ ּתְ  ֶאת הְרצָ ַא  ִביאוּ ְוֵה , ָתםָה לְ  אֵמָהכָ  ׁשֶ ֵני ׁשֶ ּוב ְלִחּזּוק ַהּגֹוָלה ּבְ ׁשּ ָאֶרץ ַהּיִ  ּבָ

ַ . תוֹ חוּ ּתְ ּפַ ְת ִה וְ  ְרָסם ר"ּדָ ַהׁשּ יֹוֵתר ַהְמפ+ י, א"ַהִחיָד  ָהָיה ּבְ ים ַרּבִ ָהָיה, ֲאזּוַלאי דוִ ּדָ  יֹוֵסף ַחּיִ  ִאיׁש  ׁשֶ
ּכֹולֹות אֹון, ָהֶאׁשְ ִנְגלֶ  ֹוָרהּת בַּ  ּגָ ף רּוְבִנְסּתָ  הּבְ ֶהּקֵ ל הֶר ּפוֹ  רבֵּ ַח ְמ , ְמֹאד ָנִדיר ּבְ ֵמָאה ׁשֶ ִרים ּכְ  ִחּבּוִרים ְוֶ�ׂשְ

ָכל ֶוךְ  ּוֵמַ�ּמּוֵדי, ְוַהֲהָלָכה ַהּתֹוָרה ִמְקצֹועֹות ּבְ ּוב לׁשֶ  ַהּתָ ׁשּ ָ�ֵרי הּוִדיַהיְּ  ַהּיִ ֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש  ּבְ ּבְ ָרֵאל ׁשֶ . ִיׂשְ
ה לֹש/ָ עֹות ׁשְ ים ַמּסָ ּכִ ה ֲאר+ ע ְוַאַחר, הַהּגֹולָ  צֹותְר ַא בְּ  א"ַהִחיָד  ָ�ׂשָ ּסָ י ַהּמַ ִליׁשִ ְ ב לֹא ַהׁשּ  ַהּקֶֹדׁש  ְלֶאֶרץ ׁשָ

ע ּקֵ ּתַ ִאיַטְלָיה נוֹ ְר יווֹ לִ בְּ  ְוִהׁשְ ּבְ נֹוָתיו ִליםִהׁשְ  םְוׁשָ  ׁשֶ ִקים יוָת עוֹ ּסְ ַמ  קֹורֹות ֶאת. ׁשְ  ַהּגֹוָלה צֹותְר ַא בְּ  ַהְמַרּתְ
ֹונֹות ִסְפרוֹ  א"ַהִחיָד  הלָ ֶהֱ�  ,ַהׁשּ ים יוָד דוּ נְ בִּ  יוָת אוֹ לָ ּתְ  ֶאת ְמָתֵאר הּוא ּבוֹ , "טֹוב לַמְעגַּ " ַהְמַ�ְנֵין ּבְ , ָהַרּבִ

מוֹ  ם ּכְ ִנים ִעם יוׁשָ גָּ ְפ ִמ  ֶאת ּגַ ְרָסִמים אֹוִניםּוגְ  ַרּבָ ים ְלַצד ְמפ+ ֶמֶלךְ  הַמֲ�לָ  יָרֵמ  ִאיׁשִ ִדים ָצְרַפת ּכְ  ְוִנְכּבָ
ֵאר ְוֵכן, ֲאֵחִרים ּקּוִרים ּתֵ ֲאָתִרים ׁשֹוִנים ּבִ ְרָסִמים ּבַ   . ּוְמַ�ְנְיִנים ְמפ+

ֲחנֹות ַאַחת עוֹ  ַהּתַ ַמּסָ ל ּבְ דֹוָלה ָצְרַפת ְמִדיַנת ָהְיָתה, א"ַהִחיָד  ׁשֶ יַא  ָזָכה םׁשָ , ַהּגְ ֶחֶדת ֵחן תִלְנׂשִ  ְמי+
ֵ�יֵני י ּבְ ל ָראׁשֵ ְמׁשָ ְרּכֹון לוֹ  ֶהֱ�ִניקוּ  ַאף לוּ ְוַהלָּ , ַהּמִ לֹוָמִטי ּדַ יּפְ ָחד ּדִ ֶחֶדת הֹוָרָאה ְלַאַחר, ְמי+ ַ�ם ְמי+  ִמּטַ
ָלה רֹאׁש  ְמׁשָ ְרָפִתי ַהּמֶ חוּ  תוֹ סוּ ֲח בַ וּ , ַהּצָ ים ִריםָ� ׁשְ  ְלָפָניו ִנְפּתְ ִמים דַח ַא בְּ . ַרּבִ  רַה נְ  ְלַיד א"ַהִחיָד  ָ�ַבר, ַהּיָ

לּוָכה ִעיר ֶאת ַהחֹוֶצה ןיְ ּסֵ ַה  יַרת ִריזּפָ  ַהּמְ ִריז ָהֶ�ְליֹוָנה  ָצְרַפת ּבִ ֵני ֶחְלֵקי ָהִעיר ּפָ ק ֶאת ׁשְ ּוְמַחּלֵ
ְחּתֹוָנה, בֹוָתיו ּוַ� קׁשָ  הּואׁשֶ כְּ  ְוַהּתַ ַמְחׁשְ ֵמיֵמ  ִלְרֹחץ ָיְרדוּ  ָהִעיר ֵביׁשְ ִמּתוֹ  יםבִּ ְוַר , ָנֶאה יֹום ֶזה ָהָיה. ּבְ  יּבְ

ָהר ְע  ַהּנָ ּתַ ַ� ּוְלִהׁשְ ה, ּבוֹ  ׁשֵ ֹמַ�  א"ַהִחיָד  ֶנֱחַרד ְוִהּנֵ ַמע ְצָוָחה קֹול ִלׁשְ ׁשְ ּנִ ִקְרַבת ׁשֶ ָסמּוךְ . ָמקֹום ּבְ  ִיםּמַ לַ  ּבְ
ים ה הְמָד ָ�  ַהּגֹוֲ�ׁשִ ָ זַּ , ַ�רצַ  ֵמרֹב ָיֶדיָה  ֶאת ּוָפְכָרה ְלָיִמים ְצִעיָרה ִאׁשּ ׁשֶ רֹוָנּה  ּבֹוְקעֹותֵאיָמה  קֹותֲ� ּכְ . ִמּגְ

ֵרר י, ִהְתּבָ ה  ּכִ ָ ָהר ֶאל ָיְרָדהָהִאׁשּ ָנּה  ִעם ַהּנָ ָטן ּבְ ִים ֵהֵחּלוּ  ְלֶפַתע אּוָלם, ַהּקָ ֶלד, ְוִלְגֹעש/ ִלְזרֹם ַהּמַ  ְוַהּיֶ
ָטן ֶטף ִנְסַחף ַהּקָ ׁשֶ ָהר ּבְ ְמַ�ט ַ�ד ַהּנָ ּכִ ָבר ׁשֶ ם. ָהַ�ִיןֵמ  ֶנֱ�ַלם ּכְ ּלָ ֹחֶסר ָ�ְמדוּ  ּכ+ ,  ֵאיָבר ֵהִניעוּ  ְולֹא אֹוִנים ּבְ

ִחיד ךְ ַא  ּלֹא ַהּיָ ד ׁשֶ ּתֹונֹוָתיו ֶאת ִאּבֵ ְמִהירּות. א"ַהִחיָד  ָהָיה ֶ�ׁשְ ָזק ּבִ ק ַהּבָ ִים ֶאל ִזּנֵ ֹאֶמץ ָחַתר, ַהּמַ  ֶאל ּבְ
ֶלד ַמִים ּוִמן, ַהּטֹוֵבַ�  ַהּיֶ ָ עוּ  ַהׁשּ ֲ�דוֹ  ִסּיְ ס ֵאַרע לוֹ  ְוַאף ּבַ ָהָיה ַהּנֵ ת ְתָיהבִּ  ִעם ׁשֶ ְרֹעה ּבַ  ִהְתָאְרָכה ְוָידוֹ , ּפַ
ַבע ִמן ָלהְלַמְע  ָ�ָלה ַ�ד, ַהּטֶ ָידוֹ  ׁשֶ ֶלד ֶאת סּפֹ ְת לִ  ּבְ ִים ַ�לֵמ  ִרימוֹ ְלָה וּ  ַהּיֶ  ַ�ל ָהעֹוְמִדים. יםִפ צְ וֹ ׁשּ ַה  ַהּמַ

יָמה ָ�ְקבוּ  ַהחֹוף ְנׁשִ ל יוצָּ ַמ ֲא ַמ  רַאַח  ֲ�צּוָרה ּבִ יל ׁשֶ ּצִ ר, ַהּמַ ל רֹאׁשוֹ  ֶאת ָראוּ  ְוַכֲאׁשֶ ֶלד ׁשֶ ץ ַהּיֶ  ֵמַ�ל ְמַבְצּבֵ
ִים ם ִריעוּ ֵה , ַהּזֹוְרִמים ַהּמַ ּלָ ה ּכ+ ְמחוּ  ֶאָחד ּפֶ ַלת ַ�ל ְוׂשָ ֶלד ַהּצָ   . ַהּיֶ

ר ֲאׁשֶ ְרָרה ּכַ ל ֶזהּותוֹ  ִהְתּבָ ׁשּות ָהְיָתה, לצַּ נִּ ׁשֶ  ַהּטֹוֵבַ�  ׁשֶ פּולָ  ַהִהְתַרּגְ ֵרר. תלֶ ּפֶ כ+ ְמ וּ  הּכְ י, ִהְתּבָ ֶלד ּכִ  ַהּיֶ
א ֵאינוֹ  ִסיךְ  ֶאּלָ ְלכּוִתי ַהּנָ נוֹ , ַהּמַ ל ּבְ ה, ָצְרַפת ֶמֶלךְ  ׁשֶ ָ ִעיָרה ְוָהִאׁשּ ת, ִאּמוֹ  ָהְיָתה ַהּצְ ִדיָנה ַמְלּכַ ּה  ַהּמְ ּלָ . ּכ+

ה ָאְמָרה ,"הנָ ְוֶאּתֵ  ךָ ְר כָ ׂשְ  ָנְקָבה" ְלּכָ ילַמ לְ  ַהּמַ ייַ  ָנּה בְּ  ּצִ רּוָטה ֲאִפּלוּ  ִלּטֹל ֵמֵאן א"ַהִחיָד  אּוָלם, ָרּה ּקִ  ַאַחת ּפְ
ָלה רכַ ׂשְ בִּ  ה תיַא לִ ְפ לִ . ַהַהּצָ ְלּכָ ךְ  ַ�ל ַהּמַ יל ּכָ ִהּצִ יל: "ָאַמר, ָנְכִרי ֶיֶלד ׁשֶ  חֹוב הּוא ָהרנָּ בַּ  ַהּטֹוֵבַ�  ָאָדם ְלַהּצִ

ל ַ�ל ן ּכָ י, ֱאנֹוׁש ־ּבֶ נוּ  ּכִ ּלָ ַר  ַהּבֹוֵרא לׁשֶ  יוּפָ כַּ  ייֵר צִ יְ  ּכ+ ְבָרא ָאָדם ְוָחִביב ךְ ִיְתּבָ ּנִ ין, ֶלםצֶ בְּ  ׁשֶ הּוא ּבֵ ין ׁשֶ  ּבֵ
ןא הוּ ׁשֶ  ִרית־ּבֶ ֵאינוֹ  ּוֵבין ּבְ ן ׁשֶ ִרית־ּבֶ ָבִרים". ּבְ ם ָ�ׂשוּ  ַהּדְ ה ַ�ל ַרב רֹש/ֶ ְלּכָ ֵהִביָנה, ָה יוֶּ לַ ּוְמ  ַהּמַ ָפֶניָה  ּוְכׁשֶ ּלְ  ׁשֶ

ְק , ָלהַמֲ� ־םְוַר  ָקדֹוׁש  ִאיׁש  עֹוֵמד הּבִ ּנוּ  ׁשָ יָרּה יַ  ָנּה בְּ  ֶאת ךְ ֵר ְלבָ  ִמּמֶ ַהִחיָד  רְלַאַח . ּקִ ה א"ׁשֶ ְדָבֶריָה  ָ�ׂשָ  ְוַאף ּכִ
ה חּסַ נ+  ָלּה  ָמַסר ִפּלָ תּוב ּתְ ֵדי ּכָ ּתּוַכל ּכְ ָכל ָנּה בְּ  ֶאת ְלָבֵרךְ  ׁשֶ ל ׁשּוב ּבוֹ  ִהְפִציָרה, ְמצֹא ֵ�ת ּבְ ּנוּ  ְלַקּבֵ  ִמּמֶ

נֹות יךְ  אהוּ  אּוָלם, ָלרֹב ַמּתָ ָבר ְוַרק, בוֹ רוּ ֵס בְּ  דמֹ ֲ� לַ  ִהְמׁשִ ים ֶאָחד ּדָ ׁש  ִהְסּכִ ל ְלַבּקֵ  ָאַמר", יֶחְפצִ  ַ�ז. "ּוְלַקּבֵ
בֵ  רּקֵ ְלבַ , "א"ַהִחיָד  ָפִרים תיּבְ דֹול ַהּסְ ַאְרמֹון ַהּגָ ּבְ לּוָכה ׁשֶ  ְנִדיִרים ָיד־ֵביְת ְוכִ  ְסָפִרים ַאְלֵפי ְספּוִנים םׁשָ , ַהּמְ

ֶוהיִ  ֶזה רבָ ְוָד , ָרֵאלִיׂשְ  ִמּתֹוַרת ֵ�ינַ  ׁשְ ְקָ�ה". ֶסףכָ וָ  ָזָהב ְלַאְלֵפי יּבְ ה ׁשָ ְלּכָ  יָת ׁשֵ ְק ִה : "ְוָאְמָרה ִהְרהּוִריםבְּ  ַהּמַ
ֹאל ן, ִלׁשְ ּכֵ בֵ  ׁשֶ ָפִרים דֶק ֵ�  תיּבְ ַאְרמֹון ַהּסְ ּבְ לּוָכה ׁשֶ ָנם ַהּמְ ּלֹא אֹוָצרֹות ֶיׁשְ זבַּ  אוּ לְּ ס+ יְ  ׁשֶ א ֵ�ין ָאָדם לֹ וְ  ּפָ

ם,  ָזַפּתָ ֵני אּוָלםׁשְ דֹוָלה ַהּטֹוָבה ִמּפְ ית ַהּגְ ָ�ׂשִ ּור ְלךָ  ֶאְדַאג, נוּ ּמָ ִע  ׁשֶ ָחד ְלִאׁשּ ל ָקצּוב ִלְזַמן ְמי+ עֹות ׁשֶ  ׁשָ
ךְ  רּפָ ְס ִמ  ֶמׁשֶ ה ּבְ לֹש/ָ   ". ָיִמים ׁשְ

בֵ  יוָר וּ ּק בִּ  ֶאת ָפִרים דֶק ֵ�  תיּבְ ָרֵאל ר' יויצָ ִר ֲ� ּמַ ִמ  ֶאָחד תיַ וְ לִ בְּ  א"ַהִחיָד  הׂשָ ָ� , ַהּסְ ָהָיה, דְר ַה נְ ֶר בְּ  ִיׂשְ  ׁשֶ
ְנֵזי ֶאת לוֹ  ְוֶהְרָאה ךְ ֶר ֶד  הְלמֹוֶר  לוֹ  ה ּגִ ְפִרּיָ ֵהִכיָלה ַהּסִ ים יֹוֵתר ׁשֶ ִ ִציאוּ  ירֵ ְק יִ  ְסָפִרים ַאְלֵפי ֵמֲחִמׁשּ , תַהּמְ

ת ּוָבֶהם ֲחֵמׁשֶ ָרֵאל ִמּתֹוַרת ָיד־ֵביְת כִּ  ַאְלֵפי ּכַ ִדיִריםַה  ַהִחּבּוִרים. ִיׂשְ ְתחוּ  ּנְ  ְלֵ�יָניווּ  ָמֵלא עֹוָלם ְלָפָניו ּפָ
ֲ�לּומֹות ִנְגלוּ  רֹונוֹ כִ בְּ . ֹותבּ ַר  ּתַ יר ׁשְ יק ָהַאּדִ  ָחַקק אֹוָתם, יםבִּ ַר  ָיד־ֵביְת ְוכִ  ְנִדיִרים ְסָפִרים ַ�ל ַלֲ�בֹר ִהְסּפִ

ִזְכרֹונוֹ  ְפָלא ּבְ ט ָהָיה ּוְלָיִמים ַהּמ+ ם ְמַצּטֵ ָ י ִמׁשּ ֶחֶדת ׁשּותְר . ְידּוִעים לֹא םִחּדּוׁשִ ָנהף ַא  ְמי+ אֹוָתם וֹ ל ִנּתְ  ּבְ
ְפָלִאים ָיִמים הּסִ לַ  ִמחּוץ לֶא  ְנִדיִרים ּבּוִריםִח  ְלהֹוִציא, מ+ ָקה ְלצֶֹרךְ  ְפִרּיָ ל ַ�ִין ָ�ַצם לֹא הּואוְ  ,ַהְעּתָ  אֹותוֹ  ּכָ
יק ַמְפִליָאה ּוִבְזִריזּות ,ְזַמן ָידוֹ  ִדיִריםַהנְּ  ַהִחּבּוִרים רֹב ֶאת ֶהְעּתִ ּבְ ר אֹוָתם, ׁשֶ ּמֵ ְסָפָריו םָ� ּקְ ׁשִ וְ  ְלדֹורֹות ׁשִ  ּבִ

ֲהָלָכה ָדה ּבַ ִסְפרוֹ . ְוַאּגָ ְרָסם ּבְ ם" ַהְמפ+ דֹוִלים ׁשֵ ֵ�  ּבוֹ ", ַהּגְ ל םיֶה ֵת רוֹ קוֹ  ֶאת דּתִ ָרֵאל ֵליוֹ דגְּ  ׁשֶ  ִיׂשְ
ָפִרים ְלַצד םיֶה ֵת רוֹ דוֹ לְ  רוּ  ּבּוִריםְוַהִח  ַהּסְ ִהְתַחּבְ ר אֹותוֹ  רֶפ ֵס , ַהּדֹורֹות ְלֹאֶרךְ  ׁשֶ ּלֹא ִהירּותְמ בִּ  ִחּבֵ  ןֵמ ָא ּתֵ  ׁשֶ
ִעים ֹוךְ תבְּ  ר, יֹום ַאְרּבָ ֲאׁשֶ ר ָההׁשָ  ּכַ ֶהְסּגֵ ׁש  בֶק ֵ�  נוֹ ְר יווֹ לִ בְּ  ּבְ ְרצּות ֲחׁשָ ָפה ֵמִהְתּפָ יר הּוא, ַמּגֵ  ִחּבּוִרים ַמְזּכִ

ָרָאה אֹוָתם ׁשֶ ּקּוִרים ּבְ הּסִ בַּ  ּבִ ין. ְפִרּיָ ָאר ּבֵ ְ יר הּוא ַהׁשּ ַתב ֶאת ַמְזּכִ ד־ּכְ ֵלם ַהּיָ ָ ל ַהׁשּ " ְיֵרִאים" רֶפ ַהּסֵ  ׁשֶ
נוּ  ֲ�ֵלי ץִמּמֶ  ֱאִליֶ�ֶזר ֵמַרּבֵ ְלִמיד ַהּתֹוָספֹות ִמּבַ ם נוּ ַרבֵּ  ּתַ ַת , ּתָ סנִ , ֶזה יִא יזָ ִר ּפָ  ָיד־בּוִמּכְ ֶפר ְדּפַ    .ֵמָחָדׁש  ַהּסֵ

ךְ  רבִּ  ּכָ נוּ �+  אֹוןגְּ  ּכֵ רּות ֶאת, א"ִחיָד ַה  ּזֵ ד ֹוָרהּת בַּ  ַלֲהגֹות ָהֶאְפׁשָ ז ַהְיָקָרה הׁשָ וֹ ַהּקְ ִניִנים ִמּפָ בֵ , ּוִמּפְ  יתּבְ
ָפִרים יקַ� ָה  ַהּסְ ָפִריז ּתִ ּבְ ֵני־ַ�ל, ׁשֶ יר נוֹ אוֹ ּמְ צִ וְ  ַלּתֹוָרה ָהֲ�צּוָמה ַאֲהָבתוֹ  ֵמרֹב, ֶסףכָ וָ  ָזָהב ַאְלֵפי ּפְ   �   .ָהַאּדִ

  
  

דֹוׁש  ָהַרב י ַהּקָ ָרֵאל ַרּבִ   ל"ַזּצַ  יקנִ ְד יֶל ּוִ ִמ  ּדֹב־ִיׂשְ
ֵטֵבת תר"י ַהִהּלּוָלא ְליֹום   כ"א ּבְ

  

יֵקי ֵלידוֹ ִמגְּ  ר, רוֹ ּדוֹ  ַצּדִ ְרֵסם ֲאׁשֶ פ ִהְתּפַ  לֵ� וֹ ּכְ
ַ�ל, ְיׁשּועֹות בֶ  יֹותוֹ ְה בִּ . ֶ�ְליֹון דֹוׁש ְק וּ  מֹוֵפת ּבַ  ןּכְ

בֶ  יֹותוֹ ְה ּובִ , ֵמָאִביו םּתֵ יַ ִהְת  ָחֵמׁש  ר ןּכְ ם ֶ�ׂשֶ  ֵמִאּמוֹ  ּגַ
ָהְיָתה דֹוָלה ִצְדָקִנית ׁשֶ ְבָחּה  ִהְפִליג ּוְבָנּה  ּגְ ׁשִ  ּבְ

ּה.  ִטיָרָתּה  ֶטֶרםּוְבֹטַהר ִלּבָ הְק בִּ , ּפְ  ְלָהִביא ּה נָ ִמבְּ  ׁשָ
יׁש  ְוהּוא, ׁש וֹ דָק  רֶפ ֵס  ָלּה  ֶרךְ  ָלּה  ִהּגִ דוֹ  ּכֶ ל לּגָ  ׁשֶ

ָהָיה ף"ָהִרי ָסמּוךְ  ׁשֶ  רֶפ ַהּסֵ  ֶאת םֵא ָה  ָנְטָלה. ּבְ
ֵני ָנא וּ לּ ַח , ְקדֹוׁשֹות אֹוִתּיֹות: "ְוָאְמָרה  ֶ�ְליֹון ּפְ

נִ  ּבְ ָרֵאל יׁשֶ ל רבֶּ ־ִיׂשְ ", ַמִיםׁשָ  ְיֵרא ִליהּוִדי ִיְגּדַ
ָבִרים ל םרֹש/ֶ  ּבוֹ  הֹוִתירוּ  ְוַהּדְ  עֹוד. ֶחהִיּמָ ־ּבַ
ִעירּות ִעּלּוי נֹוַדע וֹ ִמּצְ ר, ּכְ יַ�  ְוַכֲאׁשֶ ַ�ם ִהּגִ י ּפַ  ַרּבִ

יל ַנחּום ְרנֹוּבִ ׁשֶ ַ�ת ירִמ יטוֹ זִ לְ  ִמּטְ ִתׁשְ ִמים ּבְ , ַהּיָ
ׁש  ּקֵ ּנוּ  ּבִ ַ�ר תכֶ ַמּסֶ  ִסּיּום ַלֲ�רֹךְ  ִמּמֶ ב ְוַהּנַ  ְוָלַמד ָיׁשַ

ל ֶאת דֹוָלה ְתָראבַּ  אבָ בָּ  תכֶ ַמּסֶ  ּכָ ךְ  ַהּגְ ֶמׁשֶ ל ּבְ  ּכָ
ר, ֳהַרִיםצָּ בַּ  ְלָמֳחָרת ַ�ד ְיָלהַהלַּ  ם ְוַכֲאׁשֶ  נוֹ ָח בְּ  ִסּיֵ
ל ֶאת ָזַכרהּוא וְ  ַנחּום יַרבִּ  מֹות ּכָ  ִאיםנָּ ַהּתַ  ׁשְ

ּה  תכֶ ּסֶ ּמַ בַּ  ְוָהָאמֹוָרִאים ּלָ ל. ּכ+ י ּתֹוָרה ִקּבֵ יֵקי ִמּפִ  ַצּדִ
ֶהם, רוֹ ּדוֹ  י, יְטׁשֹובְרּדִ ִמבֶּ  קִיְצָח  ֵלִוי יַרבִּ  ּבָ  ֲהרֹןַא  ַרּבִ
י, ירִמ יטוֹ זִּ ִמ  ַכי ַרּבִ  וֹ בּ ַר , ַאְך ׁש יְט בִ כוֹ ּלֶ ִמ  ָמְרּדְ

ְבָהק יד ָהָיה ַהּמ+ ּגִ י ַהּמַ ַכי ַרּבִ יל ָמְרּדְ ְרנֹוּבִ ׁשֶ , ִמּטְ
י" ָתָביוכְ בִּ  ָנהוָּ ַהכַּ  ְוֵאָליו ַמְעּתִ ב". יִמּמֹוִר  ׁשָ ׁשַ ּיָ ׁשֶ  ּכְ

ַ�ם ֵאֶצל ׁש  דֶאָח  ְיהּוִדי מֹוְכָסן ִנְכַנס, וֹ בּ ַר  ּפַ  ּוִבּקֵ
ָרָכה ֶ�ְדֵרי ּבְ ָקר ׁשֶ ְרׁשּותוֹ  ַהּבָ ּבִ ָפהבַּ  ְגעוּ ִיּפָ  לֹא ׁשֶ ּגֵ  ּמַ

ְרָצה ּפָ מּוכֹות ְרָפתֹותבָּ  ׁשֶ ָנה. ַהּסְ יד ּפָ ּגִ  ְוָאַמר ַהּמַ
ָרֵאל יְלַרבִּ   ַסע: "לוֹ  ָאַמר ְוהּוא, ְלָבְרָכם ּדֹב־ִיׂשְ

לֹוםלְ  ְלֵביְתךָ  י, ׁשָ  ָאָדם, ָרָ�הָה  ֵאֶליךָ  בַר ְק ִת  לֹא ּכִ
יַ�  ּוְבֵהָמה ן ְוִכְדָבָריו", ה' ּתֹוׁשִ  ָנֲהרוּ  ֲאָלִפים. ָהָיה ּכֵ

ֵרךְ  ֵאָליו ָבָר  ֶאָחד רבָ ְוָד , ְלִהְתּבָ ב לֹא יוִמּדְ . ֵריָקם ׁשָ
ְבֵרי ֵאִרית" ֶפרּסֵ בַּ  טוּ ְק ְל נִ  ּתֹוָרתוֹ  ּדִ ָרֵאל ׁשְ   ".  ִיׂשְ

  
ברית  לעומת "ואלה שמות בני ישראל" הניתנים בשעת

המילה, יש מנהגים שונים בעדות ישראל לגבי מועד 
נתינת שם לבת שנולדה, שכן לא מצינו שעת הכושר 
שתיקנו חז"ל לקרוא להן שם בישראל. יש שמצאו רמז 
לעניין בדברי הברייתא במסכת שמחות "שבוע הבת 
ושבוע הבן, שבוע הבן קודם", וביארו את שבוע הבת עם 

ם את השם ביום הלידה, קריאת שם לבת. יש הנותני
ואחרים קוראים לה שם כשעולה האב לתורה בקריאה 
הקרובה ללידה, גם בימות החול. כך נהג הבני יששכר 
ואמר, שרק בבן ציוותה התורה להמתין שמונה ימים עד 
מילתו, אך בנקבה אין להמתין כי את אשר יקרא לו נפש 
 חיה הוא שמו, וממשיך מיד קדושת ישראל עליה. המנהג

הנפוץ הוא לתת את השם בשבת שאחרי הלידה, וכן אמר 
הרי"ש משינאווא משמו של הר"נ מרופשיץ שאין לתת 
שם לבת רק בשבת קודש דווקא, לא בחול ואף לא 

קודש, ימתין עד לשבת ־טוב, ואם נולדה בערב שבת־ביום
הבאה, והוא מפני שלבן זכר באה הנשמה בעת המילה, 

ואז היא מקבלת פני  קודש־ולנקבה באה הנשמה בשבת
מטרוניתא, ונתנו רמז לזה בתיבות שבראש פרשתנו: 

ני" ראשי וסוף תיבות שבת. וכן אמרו ב תמוש"ואלה 
שהשבת מסוגלת להשפיע נשמות גדולות, כי השבת 
קדושתה מרובה. יש הממתינים חמישה ימים מהלידה, או 
בשבת השנייה, ובספר אות ברית כתב לקרוא את שם 

דש, מפני שהנשים משולות לירח ונקבע הבת בסוף החו
להן ראש חודש כיום חג כי מתחדשות בכל חודש, והיו 

הגדולים, דומות יחד עם בעליהן בתחילה לשני המאורות 
ואחר שנתנה לאדם הראשון מעץ הדעת, התמעטה כמו 
הירח, ומפני שלא חטאו בחטא העגל, נתן להם הקב"ה 

מקפידים שהאב לפיוס את יום ראש חודש דוגמת הלבנה. 
בעצמו ינקוב את שם הבת, ואם האב אינו מצוי בעיר 
ממתינים לו עד שישוב, ובינתיים מכנים את הבת בחיבה 
בשם כינוי. בני עדות המזרח מעניקים את שם הבת 

  במעמד "זבד הבת" ואמירת הפסוק "יונתי בחגֵוי הסלע". 

�תַ  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות



 

 

  

ֶפן ּכֹה וָ  ְך ֶאתַוּיִ י ֵאין ִאיׁש ַוּיַ ְרא ּכִ חֹול־ֹכה ַוּיַ ְטְמֵנהּו ּבַ ְצִרי ַוּיִ   ַהּמִ

ְתכּוָנה ָיהרוּ ׁשְ  ָהְיָתה ַצְנז ִעירָה  דֹוָלה ּבִ ל ֲאִויָרה. ּגְ ְמָחה ׁשֶ ְרָרה ׂשִ ּתָ ִעיר ִהׂשְ . ןָמ וּ צּ ִע בְּ  ָהיוּ  ְוַהֲהָכנֹות ּבָ
ּוִאין תַח ְמ ׂשִ  ֶ�ֶרב ֶזה ָהָיה ל ִנׂשּ ל יוָא צָ ֱא צֶּ ִמ  ֶאָחד ׁשֶ ּה  ׁשֶ ל ָרץֲ� ַהנַּ  ַרּבָ י, ָהִעיר ׁשֶ ים ַרּבִ ְנז ַחּיִ ַ�ל ִמּצַ  ּבַ

ְבֵרי" ים ּדִ ל חֹותלָ ׁשְ ִמ ". ַחּיִ ל ָנֲהרוּ  אֹוְרִחים ׁשֶ םבְ וּ , ִעירָה  ֶאל ָהֵ�ת ּכָ יִקים רֹאש/ָ ִנים ַצּדִ ְרָסִמים ְוַרּבָ  ְמפ+
אוּ  ּבָ ְמָחה לבֶ ֶח  ִלּטֹל ׁשֶ ִ ׂשּ דֹוָלה ּבַ אֹוָתם. ַהּגְ ּיּוס ֶחֶרב ָהְיָתה, ָיִמים ּבְ ָבא ַהּגִ  םאָר וָּ צַ  ַ�ל ֶפתנֶּ מ+  ָהאֹוְסְטִרי ַלּצָ

ל חּוֵר  ׁשֶ ָרֵאל יּבַ ָכל ִיׂשְ ל ְלטֹוָנּה ׁשִ  ְמחֹוזֹות ּבְ ְרָיה ׁשֶ ִריתה+ ־רוֹ ְט ְס אוֹ ָה  ָהִאיְמּפֶ דֹוָלה ְנּגָ  ָצִעיר ֶ�ֶלם ְוָכל, ַהּגְ
ִהְתָקֵרב מֹוֶנה ְלִגיל ׁשֶ ָנה ֵרהֶ�ׂשְ  ׁשְ ּיּוס ׁש ֵמֲחׁשַ  ַחדַפ וָ  ֵאיָמהבְּ  ָנתּון היָ ָה , ׁשָ ה ַהּגִ ל ְוָ�ׂשָ ִק  ּכָ  תְמנָ ־ַ�ל יַטְצּדְ
ק ךְ  ְלִהְתַחּמֵ ָבִאי ִקידּפָ ַה . ִמּכָ י ַהּצְ ְלּתִ ְמׁשַ ל ַהּמֶ אֹוָתן ְנזצַ  ׁשֶ ִנים ּבְ ַצע־ֵאבּתְ  ָנְכִרי היָ ָה , ׁשָ  ָהִעיר ִויהּוֵדי, ּבֶ

לוּ  ה ִנּצְ ְבּדָ ֵדי זוֹ  �+ ֵניֶהם ֶאת רִלְפטֹ  ּכְ רּות ּבְ ֵ ָבִאי ֵמַהׁשּ ל. ַהּצְ ַאַחד ֵאיַמת ּכָ ָ�ִרים ׁשֶ ִעיר ַהּנְ יַ�  ּבְ  ְלִגיל ִהּגִ
ּיּוס ִמים יוּ ָה , ַהּגִ ּלְ ִקיד ְלאֹותוֹ  ְמׁשַ ֵמי ּפָ הְוַה , ֶיֱחַרץ' 'לֹא ּדְ ִלי םּתֹ ַלְח  ֵהרַמ ְמ  ָהָיה ּלָ  ַ�ל ַ�ְפַ�ף ִנידְלָה  ִמּבְ

ּור ַה  ִעידִאׁשּ י ּמֵ ַ�ר ּכִ יר ֵאינוֹ  ַהּנַ ׁשִ ִחיָנה ּכָ רּות יתִת יאוּ ִר בְּ  ִמּבְ ָבא ְלׁשֵ ּצָ ם ֶזהּובָ , ּבַ ּיֵ   . ָהִעְנָין ִהְסּתַ

ַא  ִמים דַח ּבְ ִקיד ָיָצא, ַהּיָ י ַהּפָ ְלּתִ ְמׁשַ יתוֹ  ַהּמֶ צַ  ִמּבֵ ּבְ א, ְנזׁשֶ ּלֵ כּוָנה ֶאת ִלְראֹות ְוִהְתּפַ דֹוָלה ַהּתְ . ִעירבָּ  ַהּגְ
םּכ+  נּותַק בְּ  ּוָפֲ�לוּ  ִהְתרֹוְצצוּ  ּלָ ְחּתָ ד ָחׁש  ְוהּוא, ּדַ י ִמּיָ ם־ַרב ֵארּוַ�  ּכִ ּנֹוַדעכְ וּ  ,ִעירבָּ  ְלִהְתַרֵחׁש  עֹוֵמד רֹש/ֶ  ׁשֶ

ַבר ַ�ל לוֹ  ה ּדְ ּנָ דֹוָלה ַהֲחת+ ֲ�ִתיָדה ַהּגְ ִעיר ִלְהיֹות ׁשֶ ל ְלֶנְכּדוֹ  ּבָ ין ׁשֶ דֹול הּוִדיַהיְּ  ָהַראּבִ  ּבוֹ  ְרָרהִהְתעוֹ , ַהּגָ
ה ִלְראֹות תוֹ נוּ רָ ְק ַס  ּנָ ַרׁש  ְוהּוא, ְמֹפֶאֶרת ְיהּוִדית ֲחת+ ָ�ְסקוּ  ֵמָהַ�ְסָקִנים ּדָ ִעְניְ  ּמוֹ ִע  ׁשֶ ָבא ינֵ ּבְ  ִלְדֹאג, ַהּצָ

ֲ�בּורוֹ  ֶדת ְלַהְזָמָנה ּבַ ּבֶ ה ְמכ+ ּנָ ּה  ַלֲחת+ ׁש  הּוא ּבָ ף ְמַבּקֵ ּתֵ ּתַ תוֹ . ְלִהׁשְ ִריׁשָ ל ּדְ ִקיד ׁשֶ ָחהנִ  ַהּפָ ּכְ ּום ׁשְ  ָמה־ִמׁשּ
ל םנָ רוֹ כְ זִּ ִמ  ים ׁשֶ ּנִ הְוַה , ַהְממ+ ין ּלָ ּלֹא ַלַהְזָמָנה ּבֹוׁש ־ַ�ד ִהְמּתִ ָאה ׁשֶ   . ּבָ

יֹום ה ּבְ ּנָ ִקיד בׁשַ יָ , ַהֲחת+ י ַהּפָ ְלּתִ ְמׁשַ ֵביתוֹ  ַהּמֶ ּלוֹ , ּבְ ּכ+ ׁשֶ  יוינָ ִת נְ  ַ�ל יֹוֶקֶדת ְנָאהׂשִ  ּוְבִלּבוֹ , ףְוָזֵ�  ָסר ּכְ
הוּ  ּכֹה ִדיםַהּיְ ה הוּ ינוּ ִמ זְ ִה  ְולֹא הוּ בוּ זְ כְ ִא  ׁשֶ ּנָ דֹוָלה ַלֲחת+ ִקיד, יבִר ֱ� ֶה וְ  ָהַלךְ  ַהּיֹום. ַהּגְ ב ְוַהּפָ  ֲ�ַדִין ָיׁשַ

ין אּוַלי ְקָוהִת בְּ , ְוִהְמּתִ ָכל ׁשֶ ֵדי ְלֵביתוֹ  ָיבֹואוּ  זֹאת ּבְ ָ לַ  ַאךְ , ינוֹ ִמ זְ ַה לְ  ּכְ ְקָ�ה ְלַבּסֹוף. ְואׁשּ , תוֹ נוּ לָ בְ ַס  ּפָ
יתוֹ  ָיָצא ַאף־ּוַבֲחרֹון ִהזְ  ִדיםֲאָח  ְיהּוִדים ְלֵ�ֶבר ְוָקָרא ִמּבֵ ּמְ ׁשֶ ִקְרָבתוֹ  וּ נּדַ ם םָנָק  יֹום: "ּבְ ּלֵ ה! ְוׁשִ  ֲחַסל ֵמַ�ּתָ

רּות רֶד ֵס  ּטְ ָבא ִהְתּפַ ו, ֵמַהּצָ ל ּוֵמַ�ְכׁשָ ִעיִרים ּכָ הּוִדיִּ  ַהּצְ ס ֵיָאְלצוּ  יםַהּיְ ּיֵ ל ּה ָמ וּ צּ ִע בְּ ". ֹחקכַּ  ְלִהְתּגַ ת ׁשֶ ּדַ  ְס�+
ה ּנָ יָ�ה, ַהֲחת+ שׂ  ִהּגִ ֵרָבה ִנְקָמתוֹ  ַ�ל ֹוָרהַהּבְ ל ּוָבָאה ַהּקְ ִקיד ׁשֶ י ַהּפָ ְלּתִ ְמׁשַ  ַ�ל ָנְפָלה ְוֵאיָמה, ַהּמֶ

ִפים ּתְ ּתַ ׁשְ ים. ַהּמִ ּנִ ה ֶאת אּוָלם, םָת ָח כְ ׁשִ  ַ�ל ִהְצַטֲ�רוּ  ַהְממ+ ֲ�ׂשֶ י ֵאין ַהּנַ  ָידּוַ�  ָהָיה ִקידַהּפָ  ןכֵּ ׁשֶ ב, ְלָהׁשִ
ַבַ�ל ה ֵחָמה ּכְ ׁשֶ ּקָ יםַהְמס+  ֵ�יֵני. ְלַרּצֹותוֹ  ׁשֶ ים יֵר בְ ּדִ "ַה  ֶאל ּואֹותְנשׂ  ָהיוּ  ּבִ ב" ַחּיִ ׁשַ ּיָ רֹאׁש  ׁשֶ ְלָחן ּבְ + , ַהׁשּ
י אּוָלם תוֹ . הָמ וּ אְמ  ֵהִגיב לֹא ָהַרּבִ ׁשָ ל ְלַבּקָ י ׁשֶ ַ�  ַרּבִ א בוֹ ׁש ְמ וֹ ּט ִמ  ְיהֹוׁש+ ּטֵ ִהְתּבַ י ׁשֶ י ִאם ּכִ ן ָהַרּבִ  ׁשּותְר  ִיּתֵ
ל לגַ לְ  עׁשָ ָהָר  ִקידּפָ ַה  ֶאת ַיַהְפכוּ , םֵמֶה  ְלֶאָחד י ֵהִגיב, מֹותֲ�צָ  ׁשֶ  ָהעֹוָלם ִמן ְלַהֲ�ִבירוֹ  ֵאין: "ְוָאַמר ָהַרּבִ

ל ֲ�ַדִין ְזַמן ּכָ ּנוּ  ִלְצֹמַח  אּוַלי ְיכֹוָלה ׁשֶ הוּ  ִליהּוִדי טֹוָבה ִמּמֶ ְלׁשֶ ָ ּכָ   ַמִים ְיַרֵחמּו"., ּוִמן ַהׁשּ

ת ּוְבמֹוָצֵאי, רּפָ ְס ִמ  ָיִמים ָ�ְברוּ  ּבָ יַ�  ׁשַ י ִהּבִ  ֶזה ָהָיה. ְוסּוִסים ָלהגָ ֲ� בַּ  ִלְנִסיָ�ה ָלֵצאת ְרצֹונוֹ  ֶאת ָהַרּבִ
ֵליל ּבֹות, ַסְגִריר ּבְ ַמִים ֲאר+ ָ ם חוּ ִנְפּתְ  ַהׁשּ יםּמְ ׁשַ ַהְמ  ינוּ כִ ֵה . ְרָצהַא  ךְ ִנּתַ  ַ�ז ְוֶגׁשֶ  ֲחֶסהַמ לְ  ְסגּוָרה ָלהגָ ֲ�  ׁשִ

ֶרם ּוְלִמְסּתֹור ָטר ִמּזֶ י, ּוִמּמָ ב ְוָהַרּבִ ְפִנים ָיׁשַ הּוא ּבִ ׁשֶ ְבנוֹ  הוֶּ ל+ ְמ  ּכְ י ּבִ רּוךְ  ַרּבִ  ּוַ� קׁשָ  ְוהּוא יץלִ ְר וֹ גּ ִמ  ּבָ
י, ָהֶ�ְגלֹון ַאלׁשָ "? ִלְנֹסַ�  ְלָאן. "יוּפָ ַ� ְר ׂשַ בְּ  יב ְוָהַרּבִ ְרֶצה ןוּ וּ כִּ  הְלֵאיזֶ  ֶרךְ ּדֶ לַ  ֵצא: "ֵהׁשִ ּתִ  ָהָיה ָרִגיל". ׁשֶ

ְכגֹון ָהֶ�ְגלֹון ַאל לֹא ְוהּוא אּדָ  ּבִ ֵאלֹות ׁשָ א, ׁשְ סוּ  ַהּסּוִסים ֶאת ִהְדִהיר ֶאּלָ ּלְ ּפִ ם ֶאת ׁשֶ ְרּכָ ּבֹץ ּדַ ִמיךְ  ּבַ   . ַהּסָ

ְצאוּ  ְלַאַחר ָמה־ְזַמן ּיָ יָ�ה, ׁשֶ ָהרֹות ׁש ִמְפגַּ  לֶא  ָלהגָ ָהֲ�  ִהּגִ ְכָנה םָמ חוּ ְת בִּ ׁשֶ  ץיְ נַ דוּ וְ  הָק יצְ נִ יְ ֵמ ָק  ַהּנְ  ׁשָ
ִלי ָלהגָ ָהֲ�  ֶאת ָ�ַצר ְוָהֶ�ְגלֹון, ַצְנז ָהִעיר יךְ  ְלָאן ָלַדַ�ת ִמּבְ ְרּכוֹ  ֶאת ְלַהְמׁשִ יט. ּדַ י ִהּבִ רּוךְ  ַרּבִ ָאִביו ּבָ ֵדי ּבְ  ּכְ

ֹמַ�  יו ִלׁשְ י ַאךְ , ֹמאלׂשְ לִ  אוֹ  ְלָיִמין ִלְפנֹות ִאם ִמּפִ הּוא יוּפָ ַ� ְר ׂשַ בְּ  ּוַ� קׁשָ  הָהיָ  ָהַרּבִ ׁשֶ ן ּכְ ֵ  ֶאת ְמַ�ׁשּ
ן ַ�ד ִמְקַטְרּתוֹ  ֶהָ�ׁשָ א ׁשֶ ָבה ֶאת ְמַמּלֵ ְרּכָ ּה  ַהּמֶ ּלָ ְמׁשֹוֵטט ְוִנְרֶאה, ּכ+  ָ�ְמָדה ָמה־ְזַמן. ָהֶ�ְליֹוִנים עֹוָלמֹותבָּ  ּכִ

ַמע ּוְלֶפַתע, ֹוָמּה קְמ  ַ�ל ָלהגָ ָהֲ�  ְקׁשּוק ִנׁשְ לֵּ  קֹול ׁשִ ְלּגַ ָבה יּגַ ַמע יָה נֶ מוֹ ֲ� ּפַ  ְוִצְלצּול, ַאֶחֶרת ֶמְרּכָ  ִנׁשְ
ֲ�מֹוִנים ִמּקֹול. ְלֵמָרחֹוק י ֵנעֹור ַהּפַ  ֵאין ּוַמּדּוַ�  ֹוָמּה קְמ  ַ�ל ָלהגָ ָהֲ�  עֹוֶמֶדת ַמּדּוַ� : "ְוָתַמּה  ָהַרּבִ

יִכים ר"? ִסיָ�הנְּ בַּ  ַמְמׁשִ י ִסּפֵ רּוךְ  ַרּבִ י, ּבָ ת ִלְפֵניֶהם ּכִ ָרׁשַ ָרִכים ּפָ ָהרֹות ַהּדְ ּנְ . ִלְפנֹות ְלָאן יֹוְדִעים ֵהם ְוֵאין ּבַ
יכוּ ַה " ֶכם ְמׁשִ ַדְרּכְ ְפנוּ  ְוַאל, ֵ�יֵניֶכם ְלֶנֶגד ּבְ ֹמאל ַ�ל אוֹ  ָיִמין ַ�ל ּתִ ְדָבָר  ָהֶ�ְגלֹון הׂשָ ָ� ", ׂשְ  הּוְלַמְרבֵּ  יוּכִ

ֶלא ְמִהירּות ַ�ְצָמם ֶאת ָמְצאוּ  ַהּפֶ ִצּדוֹ  ּבִ ִני ּבְ ֵ ל ַהׁשּ ָהר ׁשֶ יָ�ם ִעם. ַהּנָ ׁש , םׁשָ לְ  ַהּגִ ּקֵ י ּבִ ְיָתה ׁשּובלָ  ָהַרּבִ  ַהּבַ
ר ֶאת ֵהִבין לֹא יווָּ לַ ּמְ ִמ  ֶאָחד ְוַאף ׁשֶ ע ּפֵ ּסָ ְסּתֹוִרי ַהּמַ   .ַהּמִ

ַחר ִעם ְלָמֳחָרת ּה  ַצְנז ָהִעיר ָתהְמ ָה , ׁשַ ּלָ י ִקידּפָ ַה . ּכ+ ְלּתִ ְמׁשַ ָהר הִנְמׁשָ  ַהּמֶ מוּ  ֵמַהּנָ הּוא  ךְ ַהּסָ ׁשֶ ָלִעיר, ּכְ
ים רּוַח  ְללֹא ֵרר. ַחּיִ י, ִהְתּבָ ב הּוא ּכִ ׁשַ ּיָ ָבה ׁשֶ ְרּכָ ּמֶ ָ�ְבָרה ּבַ ְבּתוֹ  ְלַיד ׁשֶ ל ֶמְרּכַ י ׁשֶ ְנז ָהַרּבִ ר, ִמּצַ  ָרָאה ְוַכֲאׁשֶ

ל נוֹ לוֹ גְ ֶ�  ִקיד ׁשֶ י ַהּפָ ל ֶ�ְגָלתוֹ  ּכִ י ׁשֶ יָכה ָהַרּבִ  תסוּ ֲח בַּ  ַאֲחֶריָה  הּוא ַאף ָנַסע, ְנכֹוָחה ּה ְרכָּ ּדַ  ֶאת ַמְמׁשִ
ם ָכהׁשֵ ֲח ַה  ׁשֶ ֹוֵטף ְוַהּגֶ ִלי, ַהׁשּ י ֵלב יםָלׂשִ  ִמּבְ ָכךְ  סִנְכנָ  הּוא ּכִ ָהר ּתֹוךְ  לֶא  ּבְ ֹוֵצף ַהּנָ ִניָמה ְוצֹוֵלל ַהׁשּ . ּפְ

ל תוֹ ָ� ּפָ ׁשְ ַה  זוֹ  ָהְיָתה י ׁשֶ י יקּסִ ִה ׁשֶ  ָהַרּבִ ְצַמח לֹא טֹוָבה ׁשּום ּכִ ִקיד אֹותוֹ ֵמ  עֹוד ּתִ ", ֹכהוָ  ּכֹה ןֶפ יִּ וַ , "ּפָ
ָרָאה ֵאין ּוְכׁשֶ ם, ּתֹוֶ�ֶלת ׁשּום ּבוֹ  ׁשֶ ֱאַמ  ֶאת ּבוֹ  ִקּיֵ ךְ " רַהּנֶ ְצִרי־ֶאת ַוּיַ ְטְמֵנהוּ  ַהּמִ חֹול ַוּיִ   ". ּבַ

רוּ  ּפְ ּסִ ׁשֶ ל תוֹ יָ� בִ ְט  רבַ ּדְ  ֶאת יץלִ ְר וֹ גּ ִמ  ךְ וּ רבָּ  יְלַרבִּ  ּכְ ִקיד ׁשֶ ֹכִחי ֵאין: "ַמרְוָא  הַנֲ�נָ , ַהּפָ יַצד ְלָהִבין ּבְ  ּכֵ
ָהר ֶאת נוּ ֵת לָ גְ ֶ�  ָ�ְבָרה ל ֶ�ְגָלתוֹ  ְוִאּלוּ , ּבוֹ  ָטְבָ�ה ְולֹא ַהּנָ ִקיד ׁשֶ ַמִים עֹוֶפֶרתכַּ  ָצְלָלה ַהּפָ יִרים ּבְ  ֶזה ֵאין. ַאּדִ
א ְזכּות ֶאּלָ ָ ְקד+  ּבִ ל תוֹ ׁשּ יקצַּ ַה  ָאִבי ׁשֶ ֵא , ּדִ ִביא הוּ ִליָּ ׁשֶ ילוֹ  ִליִמינוֹ  ָ�ְמדוּ  ַמְעָלה ֵכיְלֲא ַמ  אוֹ  ַהּנָ             �".ְלַהּצִ

  
 
 

ְבֵרי יםַהַח  ָהאֹור ִמּדִ דֹוׁש  ּיִ ה ַ�ל ַהּקָ ָרׁשָ   ַהּפָ
ל ָללוּ  -  'ְוגוֹ  ֵסףְויוֹ  'ֶנֶפׁש ְוגוֹ ־ּכָ ם ֵאּלוּ  ֲ�ָנִפים תּכְ ּלָ ִוים ּכ  ׁשָ

ֵאין ְלטֹוָבה ל ּבְ יֵניֶהם ֶהְבּדֵ ם ,ּבֵ ּלָ יִקים ּכ  ם ַצּדִ ּלָ ֲחָכִמים ּכ 
ם ּלָ ֵלב ּכ  ֵלם ּבְ ם ּלוּ ִא ְכ וּ  ֶזה־ַ�ל ֶזה ׁשָ ּלָ ֹוִדיַ� ְוה, ַאַחת ׁש ֶפ נֶ  ּכ 

דֹוָלה ָתאבוּ ְר וּ  ִחּדּוׁש  ָהָיה יֹוֵסף ְלַצד ִהיא ּגְ ִמְצַרִים ׁשֶ ּוִמן ּבְ
ַבע ּתַ  ִיְהֶיה ַהּטֶ ָוַאת הנֶּ ִמׁשְ ין ,ָהַאִחים ֵמַהׁשְ ָהַאֲחָוה ְלַצד ּבֵ

י ֵכן לֹא ּכִ ְהֶיה ִיּתָ ּיִ ֶוה ׁשֶ ָרצֹון ׁשָ ָוַאת ּבְ ַהׁשְ ם ּכְ ּלָ הַמ  ְלַצד ּכ 
 ֶ ְקָצת ִיְהֶיה לֹא ְוֵאיְך  ,ָ�ָליו רוּ זְ ְכ ַא ְת נִ ְו  הוּ רוּ ָכ ּמְ ׁשֶ  לוֹ  ָ�ׂשוּ ׁשּ

ּנּוי ינוֹ  ׁשִ ם ְלֵבין ּבֵ ּלָ ין, ּכ  י תקוּ ְד ַהּצִ  ְלַצד ּבֵ כוּ  ָנתּון ָהָיה ּכִ רּבְ
ְמָאה ֶאֶרץ ָהיוּ  ְוָהַאִחים ַהּט  הּוא ִאיָלןבָּ  ִכיםּכָ ּוְמס   ַ�ןנַ ּכְ  ּבְ

ל־ְוַ�ל, ֲאִביֶהם ַיֲ�ֹקב ִנים־ּכָ ה ּפָ ּנֶ ּתַ י־ַ�ל־ְוַאף .ְקָצת ִיׁשְ ּפִ
תּוב מֹוִדיֲ�ָך  ֵכן י ַהּכָ ֶוה ּכִ ִמְסּפַ  סְוִנְכנָ  ָלֶהם הּוא ׁשָ רּבְ
ְבִעיםַה  ִ ם תַא וָ ׁשְ ַה ְכ וּ  ׁשּ ּלָ ין ,ַאַחת ׁש ֶפ נֶ  אֵר ִלּקָ  ַיַחד ּכ  ּבֵ
כֹוָנה ְוָהַאֲחָוה ָהַאֲהָבה טַר ְפ ִל  ין ,ַהּנְ תקוּ ְד ַהּצִ  ןְלִעְניַ  ּבֵ

ֶפׁש  תַר ֲה ְוַט  ּלֹא, ַהּנֶ ק ׁשֶ ֲחלּוֵא  ּבוֹ  ִנְדּבַ ֶפׁש  יִמּתַ ֲהַגם ַהּנֶ
ִמְצַריִ  ֱהיֹותוֹ  י - 'ְוגוֹ ַ�ּמֹו ־ַוּיֹאֶמר ֶאל ם:ּבְ י ִתְמָצא ֲהלֹא ּכִ ּכִ

ל ָלִכים ּכָ ים ֵלידוֹ גְ וּ  ַהּמְ ַמְלכּוָתם ְלָפֵאר מוּ ּכְ ַח ְת יִ  ָהַ�ּמִ
ַ�ם ד ּבְ ּבָ ם הּוַמ  ,ְמכ  ַ�ם ּגַ ָרֵא  ּבְ י לִיׂשְ ֶחֶדת ָלהּוַמֲ�  םׁשֵ  ּכִ ְמי 

ה ָך ְל  ְוֵאין, לוֹ  ּמָ ְלָטה א  ָ ׁשּ ָרֵאל ׁשֶ ִיׂשְ ּלֹא ּבְ ּלָ  ָהְיָתה ׁשֶ הְמ� 
ל ַ�ל ּמֹות ּכָ סֹוד ָהא  ֶמֶלְך  ָאַמר ֶזהָל , רֹאׁש ְל  ֶריָה ָצ  ָהיוּ  ּבְ

ה ָחָדׁש  ֵני ִהּנֵ ָרֵאל ּבְ ִדים ִיׂשְ ּבָ ר ֵהם־ֵהם ַהְמכ  תכוּ ְל ּמַ בַּ  ָהִעּקָ
ְצִרים רֵת וֹ י ִדים ֵהם ּוָבֶהם ֵמַהּמִ ּבְ ֵמָהִעיר ְצאוּ יֵ  ְוִכי ִמְתּכַ

ְהֶיה חּוָתה ָהִעיר ּתִ ָמה הָב ָה  הזֶ ָל  ,ּוְבזּוָיה ּפְ ְתַחּכְ ן 'ְוגוֹ  לוֹ  ּנִ ּפֶ
ֶאְמָצעּות ֵמָהִעיר אֵצ יֵ  ה ּבְ י ִסּבָ ְוָיקּוץ ִמְלָחָמה ִתְקֶראָנה ּכִ

ְלָחָמה י עוֹ נְ ְלָמ  ְיכֹוִלין ָאנוּ  יןֵא  ְוָאז, לוֹ  ְוֵיֵלךְ  ֵמַהּמִ ֵחם ּכִ ִיּלָ
נוּ  ִהְצָטְרפּות ּבָ ֱאלֵֹקי ה': נוּ ּמָ ִע  ַהּלֹוֶחֶמת ִמְלָחָמה ּבְ

ים ם ְצָבאֹות ה' ָהָאדֹון - ָהִעְבִרּיִ י ֵאָליו לֹוַמר ִנְתַחּכֵ ֵאינוֹ  ּכִ
ה יִּ  ִמְתַרּצֶ מוֹ  אֵר ּקָ ׁשֶ א ׁשְ ם הֹוִדיַ�  ְולֹא ָהִעְבִרים ַ�ל ֶאּלָ ׁשֵ

דֹול ה ַהּגָ א ַהּזֶ ּלֹא, ְלָהִעְבִרים ֶאּלָ ְלַפְרעֹה ָמקֹום וֹ ּל  ִיְהֶיה ׁשֶ
ם ַוֲהלֹא לֹוַמר ה ֲאָבל ָהִעְבִרים ֱאלֵֹקי ָאַמר ה' ּגַ ֵאיְנָך  ַאּתָ
יר י ַמּכִ זּוי ּכִ ה ּבָ יריַּ  הּוַמ  ְמֹאד ַאּתָ ֶדה ִאיׁש  ּכִ ִליּ  ׂשָ ַמְרּגָ  :ֹותּבְ

  
  

השתוללה שריפה כ"ה בטבת תע"ח, ־בימים כ"ד
גדולה בעיר פרנקפורט דמיין, העיר הגדולה 
והעתיקה ביותר בגרמניה היהודית, והיא כילתה 

בהם בית הכנסת ומוסדות בתים בעיר,  500־כ
ארבעה יהודים  .ספרי תורה נשרפו 36־הקהילה, ו

 וכשמונת אלפים נותרו ללא קורת גג ,נספו בדליקה
ת נזקיה, . לאחר כיבוי השריפה ובדיקוללא רכוש

הואשם רבה של העיר, רבי נפתלי כ"ץ בעל "סמיכת 
היו חכמים", כי הוא אחראי לפרוץ הדליקה הגדולה. 

שטענו כי האש פרצה במהלך סעודה גדולה 
שנערכה בביתו, ושונאי הדת העלילו עליו שזרק 

ו, צלב לתוך מדורת אש כדי להוכיח את אפסיות
כך ומשם יצאה התבערה, ומצאו לכך סימוכין ב

שה'עונש' על ביזוי אלילם בא מיד בשריפת הרובע 
היה עסוק בעת הרב כי  האמינוהמון העם היהודי. 

ביקש לבדוק את כשו ,פרוץ השריפה בקבלה מעשית
קמע אחד שכתב בכוח הקבלה ליצירת פעילותו של 

ביקש לכבות את האש, השביע את שר המים ו אש
שיצאה  ליבה את האש עדשבטעות הגיע שר האש ו

הרב חיפש יחד בעלי דמיון סיפרו, כי מכלל שליטה. 
עם אחד השרים אוצר גדול של אבנים ומרגליות 
שנטמן ביער, וכשעסק בביתו בהשבעות הגיעה רוח 
רעה וגרמה לשריפה. במשפט שנערך, הוכיח הרב כי 
כל העלילות בשקר יסודן, והשריפה פרצה בעטיו 
 של חייט שתפר בגדים בביתו והשאיר אחריו נר

דלוק. עקב העלילה, עבר רבי נפתלי לפראג וטרם 
צאתו בירך את החייט הנוצרי שאצלו מצא מחסה 

והבטיח לו כי מעולם לא יחסר לו באותה עת, 
עשרות שנים, חי כמה לפני עד ולצאצאיו לחם. 

פרידריך בשם  ,אחד מצאצאי החייטבפרנקפורט 
, עשו כל הברכהסיפר כי מאז , שאוגוסט פינגיר

 פחה חיל בעסקיהם וחיו חיי רווחה.צאצאי המש
  

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ

 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

  
  

ים  ר ָהיוּ ְלִעּתִ ְקׁשוּ  ֲאׁשֶ ֵ�יֵני ֵחן ִלְמצֹא ּבִ ִביָבה ּבְ ּנוּ , ַהּסְ יֶהם ֶאת ְוׁשִ ַצו ַמְלּבּוׁשֵ  אּוָלם, ָהָאְפָנה ּכְ
ֶדֶרךְ  ַההֹוְלִכים ה' רבַ ְד לִ  ַהְיֵרִאים ָגאֹון ָלְבׁשוּ , תְוַהֲחִסידוּ  ַהּתֹוָרה ּבְ יֶהם ֶאת ּבְ ים ַמְלּבּוׁשֵ ׁשִ ּדָ  ַהְמק+

ֵהם ַלְמרֹות, ּדֹור־ִמּדֹור ּמְ  ׁשֶ ָרה אֹות וּ ׁש ׁשִ ְבָהק ַהּכָ ים םַיֲהדּוָת לְ  מ+ ְרמוּ  ּוְלִעּתִ ְגַלל לבֶ ְלֵס  ָלֶהם ּגָ  ּבִ
ְנַאת ְזכּות. ְלַיֲ�ֹקב וׂשָ ֵ�  ׂשִ ין ִהְתּבֹוְללוּ  לֹא ֶזה ּבִ לוּ ְונִ  ַהּגֹוִיים ּבֵ  ִנְלָהב לֹוֵחם. תלֶ ֶק לוֹ ּקְ ַה  ָ�ָתםּפָ ֵמַהׁשְ  ּצְ

בּוׁש  ַמַ�ןלְ  קֹוִרי הּוִדיַהיְּ  ַהּלְ י היָ ָה , ַהּמְ ְלז ַאֲהרֹן ַרּבִ ְתקּוַפת. ִמּבֶ ים ֲהגוּ נָ , ַהּקֶֹדׁש  ֶרץֶא בְּ  ְמגּוָריו ּבִ  ַרּבִ
ְעּתוֹ  אּוָלם, ׁש ּקַ ִמ  ֲ�ׂשּוִיים יםִע בָ וֹ כּ  ׁש ִלְלבּ  ל ּדַ ה נֹוָחה ָהְיָתה לֹא יָהַרבִּ  ׁשֶ א ּוַפַ�ם ,ִמּזֶ ּטֵ ְפֵני ִהְתּבַ  ּבִ
ים ַאַחד א ָהֲאָנׁשִ ּבָ ַ�ת ִעם ֵאָליו ׁשֶ זוֹ  יתִת נָ ְפ ָא  ִמְגּבַ י, ּכָ ֵ�יָניו ְמאּוִסים ֵאּלוּ  יםִע בָ וֹ כּ  ּכִ  ֵמֲחִסיָדיו ֶאָחד. ּבְ

ִהְתגּ  ךְ  ֵ�ֶסק םׁשָ , ןּפֶ ְר וֶ ְט נְ ַא בְּ  ֹוֵררׁשֶ ְמַתּוֵ ִמְסַח  ּכִ ֲהלֹוִמים רּבְ ׁש , ַהּיַ ּקֵ י ּבִ  ֶאת ְלַהֲחִליף ׁשּותְר  ֵמָהַרּבִ
ִמְנַה  ּכֹוָבעוֹ  קֹום גּכְ ֵדי, ַהּמָ ּיּוַכל ּכְ ֵ�יֵני ֵחן ִלְמֹצא ׁשֶ ֲהלֹוִמים יֵר ֲח סוֹ  ּבְ ֵאיָנם ַהּיַ ַ�ִין רֹוִאים ׁשֶ  ֶאת ָיָפה ּבְ

ים ֵאּלוּ  בּוׁשִ ְלבּוׁש  ַהּלְ י ּבִ י .ָמָסְרּתִ יר ָהַרּבִ ַ�ת ּכֹוָבעוֹ  ֶאת ֲחִליףָאְמָנם ְלַה  וֹ ל ִהּתִ ד ֲ�ׂשּוָיה ְלִמְגּבַ ַאְך , ּבַ
ָכל ּמוֹ ִע  ָנהְת ִה  ּבְ ַ�ם ׁשֶ ֲחזֹר ּפַ ּיַ   . ַהֲחִסיִדי ּכֹוָבעוֹ  ֶאת ְוַיְחּבֹש/ ַיֲחזֹר, ְלֵביתוֹ  ׁשֶ

�  
ת יִמּדֵ  ּבָ א ָסאִלי'  היָ ָה , ׁשַ ּבָ י'ַהּבַ ָרֵאל ַרּבִ ָגָדיו ֶאת ַמֲחִליף ,ַאּבּוֲחִציָרא ִיׂשְ ִהים ּבְ יֵמי ָלַבׁש  אֹוָתם ַהּכֵ  ּבִ

ף ןבָ לָ  יְלַמְלּבּוׁשֵ , ַהֹחל יד הּוא. רֹאׁש  ְוַ�ד ֶרֶגל ִמּכַ יו ַ�ל ְמֹאד ִהְקּפִ מֹוָנה לוֹ  יוּ ָה וְ , ַמְלּבּוׁשָ ר ׁשְ  ָ�ׂשָ
ָגִדים רּמ+ כַּ  ּבְ ַמּסֶ  ְזּכָ ת תכֶ ּבְ ּבָ יד, ׁשַ ל ְוִהְקּפִ ּלֹא ָיָמיו ּכָ נֶּ  ׁשֶ ּתַ ׁשְ ָגָדיו צּוַרת הּתִ ם. ּבְ ָ�ָלה ְלַאַחר ּגַ  ְלֶאֶרץ ׁשֶ
יךְ , ַהּקֶֹדׁש  ָגאֹון ׁש ִלְלבּ  ִהְמׁשִ יו ֶאת ּבְ ִמְנַה  ַמְלּבּוׁשָ ים ְולֹא, ֲאבֹוָתיו גּכְ ִמְנַה  םיָפ לִ ֲח ַה לְ  ִהְסּכִ  גּכְ

קֹום ר. ַהּמָ ֲאׁשֶ ית יֹוֵצא ָהָיה ּכַ ִביָלה ִמּבֵ ֶ�ֶרב ַהּטְ ת ּבְ ּבָ יו ֶאהִנְר  היָ ָה , ׁשַ ַמְלּבּוׁשָ חֹוִרים ּבְ  ּוְבָפָניו ַהּצְ
ַמְלַא  ,ִאירֹותַהּמְ  ֲ�ָרה ויּוְסִביבָ  ֱאלִֹקים ךְ ּכְ   . ְמֹאד ִנׂשְ

�  
ַ�ם ִנְכְנסוּ , ׁש "ִאי זֹוןֲח ַה  ֶאל ֵני ינֵ ׁשְ  ּפַ ֶאָחד, ּתֹוָרה־ּבְ ָבר ָהָיה םֶה ֵמ  ׁשֶ יט. ָנׁשּוי ּכְ ֶהם ִהּבִ  ׁש "ִאי זֹוןֲח ַה  ּבָ

ָרָאה יֵניֶהם ָלַאְבֵרךְ  ָאַמר, ְזָקָנם ֶאת ִחיםלְּ ְמגַ  ֵהםׁשֶ  ּוְכׁשֶ ּבֵ ֵהא ָהָראּוי ִמן: "ׁשֶ ּיְ ַמּה ". לּדָ ג+ ְמ  ְזָקְנךָ  ׁשֶ  ּתָ
הַה  ַאל ּלָ יבּות הַמ : "ְוׁשָ ָבר ֵיׁש  ֲחׁשִ ּדָ יב ׁש "ִאי זֹוןֲח ְוַה "? ּבַ ּלֹא רֶד גֶ בְּ  ֶזה ֲהֵרי: "ֵהׁשִ ּנוּ  'ׁשֶ  ֶאת ׁשִ

ָבָריו ְלתֹוךְ  ְוִנְכַנס חּורַהבָּ  ֶנֱ�ַלב. ם'ׁשָ וּ ְלב ם ּפֹוֶנה ַמר ֵאין ּוַמּדּוַ� : "ּדְ יב ׁש "ִאי זֹוןֲח ְוַה "? ילַ ֵא  ּגַ : ֵהׁשִ
י" ל ְלבּוׁשוֹ  ֶזהוּ  ּכִ חּור ׁשֶ ַמּה ". ַהּבָ הַה  ּתָ ַאל ּלָ חּור ֵאין ְוִכי: "ְוׁשָ ם ַהּבָ ְכלַ  ּגַ  זֹוןֲח ַה  ךְ יֵּ ַח ִהְת "? ְיהּוִדי לּבִ

ִציאוּ  לכָּ : "ְוָאַמר ׁש "ִאי ל תַהּמְ ְהיֹות ְרחֹוָקה, רחוּ בָּ  ׁשֶ ֲהֵרי. ְיהּוִדי ׁש וּ ְלב ִמּלִ ָרֵאל ִניםָפ לְ  ׁשֶ ִיׂשְ  ָהיוּ  ּבְ
ִאים ָ ִגיל ִנׂשּ ָקן ֵהֵחל ֶטֶרםָצִעיר בְּ  ּבְ יָלא, ִלְצֹמַח  ַהּזָ חּוִרים ָהיוּ  ּוִמּמֵ  ֹוםיּ כַּ  אּוָלם. ןָזָק  ְנטּוֵלי ַהּבַ

ִנים ֲחרּות ָכלוְ , ִאחּורבְּ  ִמְתַחּתְ ַ�ם ..."ְיהּוִדי ׁש ְלבוּ ֵאפֹוא  ֵאיָנּה  ַהּבַ ֵני הוּ לוּ ָא ׁשְ  ּפַ יָבה ּבְ  ַאַחת ְיׁשִ
ּדּול ַ�ל ְלַדְעּתוֹ  לֹוִרית ּגִ ּום ֶזהבָּ  ֵאין ִאם ּמוֹ ִע  ְדקוּ ּובָ , ּבְ ּקֵֹתיֶהם לֹא ֵתֵלכוּ ' ִמׁשּ  זֹוןֲח ַה  ָלֶהם ָאַמר. 'ּוְבח+

ֶזה רִאּסוּ  ֵאין ִאם ֲאִפּלוּ : "ׁש "ִאי ּום ּבוֹ  ׁש יֶ , ּכָ ְבֵרי ִמׁשּ ְדָרׁש  ּדִ ֶצר ַהּמִ ַהּיֵ  ַהְמַסְלֵסל ָאָדםלָ  אֹוֵמר עָהַר  ׁשֶ
ָ�רוֹ  ׂשְ ם ׁש "ִאי זֹוןֲח ַה . "'ּתְ ַא  יִדי'ּדִ , ּבִ ַרׁש  ּגַ ֵני ּדָ יםבּ לְ ַמ  ׁש ִלְלבּ  ּתֹוָרה ִמּבְ ים ּוׁשִ ּכִ  היָ ָה וְ , ְקָצִרים ְולֹא ֲאר+

ַ�ם ַאג ּפַ ּדָ ִליַח  ְיֵדי ַ�ל אְלַהְמִצי ׁשֶ יד ׁשָ עּור ְלַמּגִ יָבה דָח ֶא  ׁשִ יׁשִ ה ּבִ ֶתק לוֹ  ְוֵצֵרף ָארֹךְ  ּוׁש בּ לְ ַמ , ְקַטּנָ  ּפֶ
ַתב ּבוֹ  הּוא ּכָ ׁש  ׁשֶ ּנוּ  ְמַבּקֵ ן ַלֲ�ׂשֹות ִמּמֶ ֵדי ,ּכֵ עּוָריו ּכְ ִ ׁשּ לוּ  ׁשֶ ַהֲ�ָרָכה ִיְתַקּבְ ֵ�יֵני ּבְ ְלִמיָדיו ּבְ   . ּתַ

�  
ַסע ּנָ ׁשֶ ַ�ם ּכְ ַמ "ַה  ּפַ ׂשְ ָרֵאל חּיִ ַסְנּדֶ ֵמֲא " ִיׂשְ אְר ַמ  נֹותְלַמְעיְ  רֶלּכְ ַאַחת הָא ָר , ּפֵ ֲחנֹות ּבְ  ֶאָחד ִאיׁש  ַהּתַ

ְבָגִדים ׁש בוּ לָ  י לוֹ  ָקָרא. יםיִּ נִ ְר ֶד מוֹ  ּבִ מוֹ  ָהַרּבִ ׁשְ י, ּבִ ירוֹ  ּכִ ִנים ִהּכִ ָ הְוַה , רוּ ָ�בָ  ִמׁשּ ּתֹוֵמם ּלָ יַצד ִהׁשְ  ּכֵ
ירוֹ  י ִהּכִ ֹוֶנה ְלבּוׁשוֹ בִּ  ָהַרּבִ ִנים רְלַאַח  ַהׁשּ ּלֹא ֹותבּ ַר  ׁשָ י לוֹ  ָאַמר. ָרָאהוּ  ׁשֶ ה: "ָהַרּבִ א ַאּתָ ּלֵ  ַ�ל ִמְתּפַ

ִהיִתי ּזִ ְלבּוׁש  אֹוְתךָ  ׁשֶ ָבר ָאז ׁשֶ  ִלי ֵמןֲא ַה  ,ֶזה ּבִ ִנים ִלְפֵניּכְ ר ,ַרּבֹות ׁשָ ֲאׁשֶ א ָהִייָת  ּכַ ָבר  ָהִייָת , ילַ ֵא  ּבָ ּכְ
ה ַדְרּגָ ז ּבְ מוֹ  וֹ ּכָ ִה . .."ַהּיֹום ּכְ ֵ�ת ַאֶחֶרת תנוּ ּמְ ּדַ זְ ּבְ ָ ׁשֶ  ּבְ ֲ�ָיַרת הָה ׁשּ אְר ַמ  ּבַ ׁש , ּפֵ  דָח ֶא  ִאיׁש  ֵאָליו ִנּגַ

יָריו ּכִ יר ִאיׁש , ִמּמַ ַבׁש , ִמּלֹוְדז' דבָּ כְ נִ וְ  ָ�ׁשִ ּלָ ָגִדים הּוא ַאף ׁשֶ ַצו ּבְ י הוּ ָא ָר ׁשֶ כְּ  .ָהָאְפָנה ּכְ  ָהַרּבִ
ֵאַלת ,ָניוּפָ  מוּ כְּ ְר כַּ ְת ִה  נָ  ַמּדּוַ�  ָהִאיׁש  ְוִלׁשְ יב ַהּיֹום ָרִעים יוּפָ ר, ָרִעים ינַ ּפָ  ִיְהיוּ  לֹא ַמּדּוַ� : "ֵהׁשִ ֲאׁשֶ  ּכַ

מֹוךָ  ָחִסיד ִאיׁש  רֹוֶאה ֲאִני ְבָגִדים ּכָ סּוק ֶאת ָפֵרׁש לְ  ָהָיהְוָרִגיל "? ֵאּלוּ כָּ  ּבִ ְתָ�ְרבּו ַבּגֹוִים : "ַהּפָ ַוּיִ
ְלְמדּו ַמֲ�  יֶהםַוּיִ ל", ׂשֵ ָרֵאל ְזַמן ּכָ ׂשְ ּיִ ִלים ׁשֶ ְבּדָ יֶהם יםִר כְ נָּ ַה ֵמ  מ+ ַמְלּבּוׁשֵ יבּות ָלֶהם ֵיׁש  ,ּבְ  ְוֵאין ֲחׁשִ

ּטּול ָלֶהם ה' ֶאֶלףבְּ  ֲאִפּלוּ  ּבִ ִרּיָ ִדין 'ּבְ , םיֶה בֵּ גַ לְ  ִליםּטְ בַּ ִמְת  ֵהם ֲאַזי ָלֶהם יםּמִ ּדַ ְת ִמ  ֵהם ִאם אּוָלם, ּכְ
ָאַמר ָבִר  ּוְכׁשֶ ַרץ ֵאּלוּ  יםּדְ דֹול ִכיבְ בִּ  ּפָ   . ּגָ

�  
דֹוִלים ּכֹחֹות ִקיַ�  ּגְ י ִהׁשְ ים ַרּבִ יְז'ִניץ ֵמִאיר ַחּיִ יב ִמּוִ בּוׁש  ֶאת ְלָהׁשִ י ַהּלְ ָסְרּתִ ִריִדים ברֶ ֶק בְּ  ַהּמָ ְ  ַהׂשּ
ֹוָאה ֵמֵאׁש  יםלִ ַהּמּוצָ  חּוִרים ֵהֵחּלוּ  תוֹ ָ� ּפָ ׁשְ ַה בְ וּ , ַהׁשּ ָ�ְברוּ  ַהּבַ ְלָחָמה יֵמ יֵא  ֶאת ׁשֶ , ְזָקָנם ֶאת לּדֵ ְלגַ  ַהּמִ
צוֹ  רְלַאַח  ּבְ ים קׁשֶ יַ�  ְוֵכן, םָח לְּ גַ לְ  ֶנֶאְלצוּ  ָהִעּתִ ּפִ ְטַרְיְמל ׁש ִלְלבּ  יםבִּ ַר  ַ�ל ִהׁשְ בַּ  ׁשְ ׁשַ ַאַחת. ׁש ֶד קֹ ־תּבְ  ּבְ
ל תָהִראׁשֹונוֹ  ֹותנּ ַהֲחת+  ְלִמיֵדי ׁשֶ ֶ�ְרָכהתוֹ יבָ ׁשִ יְ  ּתַ ּנֶ ֵתל , ׁשֶ ןִא , ָאִביב ּבְ  לְמ יְ ַר ְט ׁשְ  יׁשֵ ְלחֹובְ  ַרק ּודִרּק  ְרּגֵ
ֵדי בָּ  דגֶ בֶּ  יׁשֵ בְ חוֹ  ִהְתַרּבוּ  רצָ ָק  ְזַמן ְותֹוךְ , םיבָ ׁשִ ֲח ַה לְ  ּכְ י יִת ׁשַ   . תוֹ לָּ ִה ְק בִּ  ֶזה ָמָסְרּתִ

�  
ל ֵמֲחִסיָדיו דָח ֶא  י ׁשֶ א בקוֹ ְט ְר וֹ ׁש ּטְ ִמ  הׁשֶ מ דוִ ּדָ  ַרּבִ ַ�ם ּבָ הּוא וֹ בּ ַר לְ  ּפַ ׁשֶ ִמְנַה  ְקָצרֹות ׁש בוּ לָ  ּכְ  גּכְ

ִמים ְתַקּדְ יט. ַהּמִ י ּבוֹ  ִהּבִ ְמָרהבְּ  ָהַרּבִ ר ַ�ל לוֹ ָא ׁשְ וּ  ח+ ׁשֶ ּנּוי ּפֵ ים ׁשִ ְלּבּוׁשִ ל ְוָהִאיׁש , ַהּמַ יר ִהְתַנּצֵ  ְוִהְסּבִ
ָ�בַ  ַאַחת ֹוֵררְלִהְתגּ  רׁשֶ דֹולֹות ֶהָ�ִרים ּבְ יָון, ַהּגְ ַהּגֹוִיים ּוִמּכֵ הּוִדים ֶאת יםאֹוֲהבִ  ֵאיָנם ׁשֶ ה, ַהּיְ ָ  ִהְתַקׁשּ

ךְ  ְרחֹובֹות ְלִהְתַהּלֵ ְלבּוׁש  ִעירָה  ּבִ ל. ְיהּוִדי ּבִ ּטֵ י ּבִ ָבָריו ֶאת ָהַרּבִ ַאל ּדְ ו, וּ נ: "ְוׁשָ יָת  ְוַ�ְכׁשָ ּנִ ִ ׁשּ  ֶאת ׁשֶ
ה יךָ ׁשֶ וּ בּ לְ ַמ  ֶאָחד לֹוֵבׁש  ְוַאּתָ ָבר ַהּגֹוִיים ַהִאם, םֶה ֵמ  ּכְ   "?אֹוְתךָ  אֹוֲהִבים ּכְ

  

ֵצא ֶאל" ה ַוּיֵ ל ֹמש.ֶ ְגּדַ ם", ֶאָחיו־ַוּיִ ר ּגַ ֲאׁשֶ ה ָ�ָלה ּכַ ִסְבלָֹתם, "יוָח ֶא  לֹוםׁשְ  ֶאת ִלְראֹות ָיָצא, הּלָ ד& גְ ִל  ֹמש.ֶ ְרא ּבְ ף ּבְ ַוּיַ ּתֵ ּתַ ה ַצֲ�ָרם. "" ְוִהׁשְ ְרא ִאיׁש ִמְצִרי ַמּכֶ   ַוּיַ
ִחיד ָרָאה,  -" ִעְבִרי ֵמֶאָחיו־ִאיׁש  ל ַהּיָ ַצֲ�רֹו ׁשֶ אֹוָתם ְולֹאַאף ּבְ י ּכְ רּוִדים ִצּבּור ַאְנׁשֵ ּטְ ִעְניְ  ׁשֶ ָלל ינֵ ּבְ ָרִטי.  םּבָ ִל  יםִת ׁשָ  ְוֵאיָנם ַהּכְ  (רבי מרדכי בנעט) ְלִאיׁש ּפְ

  
יר ם דֶאָח  ַקְמָצן ָ�ׁשִ ׁשֵ ה ּבְ יט, ֹמש.ֶ �ם ִהּבִַ יתוֹ  ֵמַחּלֹון ּפַ  ּבֵ

ה  ָרָאהּוְכׁשֶ  ּמָ ּבָ ּכַ ים ְצָדָקה יֵא ּגַ ם ֶאת עֹוׂשִ ְרּכָ , ְלֵביתוֹ  ּדַ
יא ִמֵהר ַא  ְצמוֹ ַ�  ֶאת ְלַהְחּבִ ׁש ים ִר ָד ֲח ַה  דַח ּבְ ֵני ּוִבּקֵ  ִמּבְ
יתוֹ  ֵאינֹו  ָ�ָליו לֹוַמר ּבֵ ְמע. ִיתּבַ ּבַ  ׁשֹוֶההׁשֶ ָ ׁשּ ׁשֶ אי וּ ּכְ ּבַ  ּגַ

ָבר ֶאת ָדָקהַהּצְ  ד ֵהִבינוּ , ַהּדָ י ִמּיָ ְמָצן  ּכִ רַהּקַ ּתֵ  ִמְסּתַ
ִית ּבַ ׁש  ּבַ א ָלֵצאת ְוחֹוׁשֵ ּמָ ּנוּ  ִיְדְרׁשוּ  ׁשֶ  ְוָאְמרוּ , ָמעֹות ִמּמֶ

ו: "תיִ ּבַ ַה  יִלְבנֵ  ְבֵרי ֶאת ָנכֹון־לֶא  ֵהַבּנוּ  ַ�ְכׁשָ  ל"ֲחזַ  ּדִ
דֹוָלה ּגְ ַלתֵמַהְק  יֹוֵתר אֹוְרִחים ַהְכָנַסת ׁשֶ ֵני ּבָ ִכיָנה ּפְ . ׁשְ

ֲהֵרי ַלת ׁשֶ ַהְקּבָ ֵני ּבְ ִכיָנה ּפְ מֹות  ֶנֱאַמר ׁשְ ת ׁשְ ָפָרׁשַ ּבְ
ה רְסּתֵ יַּ 'ַו  ָניו' ֹמש.ֶ ר אּוָלם, ּפָ ּבָ ד& ּמְ ׁשֶ , אֹוְרִחים תַס נָ ְכ ַה ּבְ  ּכְ

יר ָניו"2 ֶאת הש.ֶ מֹ  ַמְסּתִ ל ּגּופֹו, ְולֹא ַרק ֶאת ּפָ   ּכָ

  

  

  
ִפ  ֲאָמר גּורׁשָ  יםּבִ ַר  יּבְ ְזכּות: "ַהּמַ ה ּבִ לֹש.ָ ָבִרים ׁשְ  ּדְ

ְצַרִים ֲאבֹוֵתינוּ  לוּ ִנְגֲא  ּלֹא, ִמּמִ ּנוּ  ׁשֶ , םָמ ׁשְ  ֶאת ׁשִ
ָבר", םׁשָ וּ בְל וּ  ְלׁשֹוָנם ְסָפִרים מּוָבא ְוַהּדָ ם יםּבִ ַר  ּבִ ׁשֵ  ּבְ

ָבר הּוא ְלֶפֶלא. ל'"ֲחזַ  רַמ 'ַמֲא   ִצינוּ ָמ  לֹא ןּכֵ ׁשֶ , ַהּדָ
ֶזה ִמְדָרׁש  א ּכָ ּנּוִייםּבְ  ֶאּלָ ֵכן, ׁשִ ָהְיָתה ְוִיּתָ זוֹ  ְרָסהגִּ  ׁשֶ  ּכָ

ִכ  ִמְדָרׁש . ִניםְיׁשָ  ָיד־יֵב ְת ּבְ ה ּבְ ִביל ֶנֱאַמר ַרּבָ ׁשְ  ּבִ
�הָ ָבִרים ַאְרּבָ ּלֹא, לוּ ִנְגֲא  ּדְ ּנוּ  ׁשֶ ָמם ׁשִ  לֹא, ְלׁשֹוָנם, ׁשְ

ֶהם ִנְמָצא ְולֹא ַרעָה  ָלׁשֹון ָאְמרוּ  רּוץ ּבָ  ׁש ּוְבִמְדַר , ּפָ
ּלֹא: "ֶנֱאַמר טֹוב ַקחֶל  ּנוּ  ׁשֶ  פוּ ּלְ ִח  ְולֹא ְלׁשֹוָנם ֶאת ׁשִ

ְ ", םָת לוֹ ְמ ׂשִ  ֶאת ים ינֵ ּוִמׁשּ ר ֵאּלוּ  ִמְדָרׁשִ  ִהְתַחּבֵ
ֲאָמר ָ  ַהּמַ ֶלַקח טֹוב  ֶנֱאַמר ְוֵכן. ֶאָחדְל  ְוָהָיה גּורַהׁשּ ּבְ

סּוק ַ�ל ָה " גֹויְל  םׁשָ  ִהייְ ַו " ַהּפָ ִמְצַרִים יםנִ יָּ צ& ְמ  יוּ ׁשֶ  ּבְ
ָהיוּ  ּוְלׁשֹוָנם ָלםָכ ֲא ּוַמ  םׁשָ וּ בּ ְל ַמ ּבְ  ים ׁשֶ ּנִ  ְמׁש&

ְצִריִּ  ְמעֹוִני. םיֵמַהּמִ ַיְלקּוט ׁשִ ם, ְוֵכן מּוָבא ּבְ  ּגַ
ְפִסיְקָתא ְגֲאלּו ִמ  מּוָבא זּוָטא ּבִ ּנִ ּלֹאי נֵ ּפְ ׁשֶ ּנוּ  ׁשֶ  ׁשִ

ּלוּ  ְולֹא םָת לוֹ ְמ ׂשִ  ּטְ  ְולֹא םָד סוֹ  ּגִ   . ָלהיַהּמִ ֶאת  לוּ ּבִ
  

  
ה ה ָקׁשָ� ֹבָד�ֲ ֽ ם ּבַ יֶה� ּו ֶאת־ַחּיֵ ְרר�   א, יד)( ַוְיָמֽ

ַטֲ�ֵמי נַּ  ְזָלאְוַא  ַקְדָמא ּבְ ֵניַ�ל ׁשֶ , ְרִביִעי חמ& ָרֵאל ּבְ  ִיׂשְ
ִמְצַרִים ִלְהיֹותִנְגַזר  ָנה ל"ּתֵ  ּבְ ֵני, ׁשָ ְעּבּוד ּוִמּפְ ִ  ַהׁשּ
ָהָיה ִנים ו"פ ׁשֶ ֵהם ׁשָ ה קֶל ֵח  ֶאָחד ׁשֶ ָ  ל"ִמּתֵ  ֲחִמׁשּ

ָנה ימוּ , ׁשָ ם ִלְפֵני ְוָיְצאוּ  ְוָהְלכוּ  ִהְקּדִ יחוּ  ְזַמּנָ  םֵמֶה  ְוִהּנִ
�הָ לּות ֲחָלִקים ַאְרּבָ נַּ  ְוהּוא ֵמַהּגָ   )כהלכות הפסח( .ְרִביִעי חמ&

�  

ְמָך�  ֽ י ׂשָ ּיֹאֶמר ִמ�   ב, יד) ( ַו#
ַטֲ�ֵמי א ּבְ ִליׁשָ דֹוָלה ּתְ ִים ּגְ ְרׁשַ ִעּקַ , זּמֵ ַר ְל  ּגֵ ת רׁשֶ  ִסּבַ

לּות ָרֵאל ּגָ ֵהם ִיׂשְ ים ׁשֶ לּוׁשִ ים ּתְ  ִהיא, ֵמַאְרָצם ּוְמֹגָרׁשִ
ֵני ָלטֹוְרָיה ִמּפְ ם תַא נְ ׂשִ ְו  ַהּדֵ ֶהם ִחּנָ ּבָ ִפי, ׁשֶ ָאְמרוּ  ּכְ  ׁשֶ

ה ָאַמר ְוָלֵכן, ל"ֲחזַ  ָבר נֹוַדע ָאֵכן ֹמש.ֶ ֵני, ַהּדָ  ִמּפְ
ָרָאה ֶהם ׁשֶ   (מראה יעקב). עָר ָה  ָלׁשֹון ֵליֲ� ּבַ  ּבָ

�  

ךְ  ינּו ָל$ ֲאִמ� א ַיֽ   ד, ח)( ְוָהָיה' ִאם־לֹ�

בֹות א ַהּתֵ ַמ  תוֹ רּבָ ח& ְמ  ִאם־לֹ� ףּבְ נָּ  תמוֹ ָ� ְט מ& וּ  ּקָ מ&  חּבְ
ְקָרא ְפֵני ַהּנִ ז, ְצמוֹ ַ�  ּבִ ַה  ְלַרּמֵ ּבָ ׁשֶ ה ָאַמר ה"ּקָ , ְלֹמש.ֶ

ׁש  ִאם ה חֹוׁשֵ ֵני, לֹא־ִאם ַאּתָ ּבְ ָרֵאל ׁשֶ  ינוּ ַיֲאִמ  לֹא ִיׂשְ
ֵהם ַמְבִטיֲחָך  ֲאִני ֲאַזי, ְלָך  ָבר ְוֵכן. ְלָך  ַיֲאִמינוּ  ׁשֶ  ַהּדָ

א סּוקּפָ ּבַ  ינוּ  ַהּבָ א ַיֲֽאִמ) ה ִאם־לֹ� בֹות םׁשָ  ְוַגם, ְוָהָי)  ַהּתֵ
א ַמ  רֹותּבָ ח& ְמ  ִאם־לֹ� נָּ  ֲ�מוֹ ְוַט  ףּקָ ּבְ   (אז ידבר) .חמ&

�  

יךָ  ָבֶדֲֽ ה ַלֽ ה ֹכ( + ׂשֲֶ ה ַתֽ   ה, טו)( ָל,ּמָ

ה  ַבתּתֵ  + ׂשֲֶ ֵמְרָכאַתֽ פּוָלה ּבְ י, ּכְ ל םָת נָ ֲ� ַט  ּכִ ָרֵאל ׁשֶ  ִיׂשְ
פּוָלה ָהְיָתה ית ּכְ ֵאינוֹ  ַ�ל, ֵראׁשִ ֶבן ָלֶהם נֹוֵתן ׁשֶ , ּתֶ

הּוא ֶזה ַ�לעֹוד ָטֲ�נּו ְו   ַמְתּכֶֹנת ֶאת םֵמֶה  ּדֹוֵרׁש  ׁשֶ
ָבִנים ְתמֹול ַהּלְ   (בנין שלמה) .םוֹ ׁש ְל ׁשִ  ּכִ

ׁש  ְדּגָ  מ&
 

 חּלָ מ& ְמ 

   

ְטָ�ם   מ&
 


