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  3שנה 

  
ָנַ�ן ֶאֶרץ ּכְ ֶאֶרץ ְמגּוֵרי ָאִביו ּבְ ב ַיֲ�ֹקב ּבְ ׁשֶ   )לז, א( ַוּיֵ

ִטיָרתוֹ  רְלַאַח  ל ּפְ י ׁשֶ ׁש , אָק רָ ּקְ ִמ  רֵפ וֹ ס עֹוןְמ ׁשִ  ַרּבִ ּמֵ ִ ׁשּ הּוִדים ִציגנְ כִּ  ׁשֶ  ַהּיְ
ְרָלֶמְנט ּפַ ִויָנה ָהאֹוְסְטִרי ּבַ ּבְ ָ#ה, ׁשֶ ּצְ ל תוֹ וּ דָמ ֳ# מ$  ה$ י ׁשֶ , ךְ לוֹ בְּ  מּוֵאלׁשְ  ֵסףיוֹ  ַרּבִ

ּנֹוַדע ְרֶחֶבת תוֹ ילוּ ִע ְפ בִּ  ׁשֶ ִמּיּות ֶנֶגד ַהּנִ ה ָהַאְנִטיׁשֵ  ִסיִתיםַהּמְ  יָראׁשֵ  ֶאת ְוִהּכָ
ֶגד. ָיֵרךְ  ַ#ל ׁשֹוק ָלִלי ִציגנָ  ַמדֳ# ָה , ִמּנֶ ָכה ּכְ ּזָ יִלים ִלְתִמיַכת ׁשֶ ּכִ ׂשְ  ַהּמַ

ְתּבֹוְלִלים לוּ  ְוַהּמִ ֲ#לוּ  ְוַהּלָ ִחירֹות. םיגָ צִ נְ  ַהְצָלַחתלְ  ַרּבֹות ּפָ מוּ  ַהּבְ יֹום ִהְתַקּיְ  ּבְ
ל ִראׁשֹון ת ׁשֶ ָרׁשַ ְלָהב מוֹ אוּ נְ  ְוֶאת, בׁשֶ יֵּ וַ  ּפָ ם ַהּנִ י ִסּיֵ מּוֵאל ֵסףיוֹ  ַרּבִ ּפַ  ׁשְ ִמׁשְ  טּבְ
ַחץ עֹוֵרר ַהּמַ ים ֵהִדים ׁשֶ ָאנוּ , ְיהּוִדים ָנא ְכרוּ זִ : "ַרּבִ ה עֹוְמִדים ׁשֶ ת ַ#ּתָ ָפָרׁשַ  ּבְ

י ב"ׁשֶ יֵּ וַ . בׁשֶ יֵּ וַ  בֹות ָראׁשֵ יעוּ ַה ( ךְ לוֹ ּבְ  המֹ לֹ ׁשְ  ֹוֵסףי ועְלטוֶ  ּתֵ  המֹ לֹ ׁשְ  ְליֹוֵסף ְצּבִ
אּום ..)".ךְ לוֹ בְּ  יַ#  ַהּנְ ּפִ ְבַחר, הוּ ֵר ָח ְת ִמ  ֶאת ֵהִביס ְוהּוא ַרּבֹות ִהׁשְ ּנִ ׁשֶ רֹב ּכְ דֹול ּבְ   .ּגָ

�  

ֶדת  ּלֶ י יֹום ה" ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ   )מ, כ(ַוְיִהי ּבַ
ַנת ׁשְ ַת "ַה  ָההׁשָ , ט"תרנ ּבִ ִעְניְ  טְס ּפֶ  ִעירבָּ " רֵפ וֹ ס בּכְ ָלל ינֵ ּבְ  רֹאׁש  יַ# גִּ ּוְבַה , ַהּכְ
ְדּתוֹ  יֹום, ֲאָדר ֹחֶדׁש  ּלַ ר, ה$ ּגֵ ַחְדרוֹ  ִהְסּתַ ׁש  ּבְ ׁשוֹ  ּוִבּקֵ ּמְ ׁשַ ּלֹא ִמּמְ  ַאף ְלַהְכִניס ׁשֶ
ִרים ְורֹב, ֵאָליו ֶאָחד ין. םיֶה ֵת בוֹ ְק ִע  ַ#ל בוּ ׁשָ  ַהְמַבּקְ ִאים ּבֵ ם ָהָיה ַהּבָ ד בַר  ּגַ , ִנְכּבָ

ָהָיה ל וֹ ּת ְח ּפַ ִמׁשְ  רֹובְק  ׁשֶ ַת "ַה  ׁשֶ  ֵמֲחׁשּוֵבי ְלֶאָחד בׁשָ ְח נֶ  ְוָהָיה" רֵפ וֹ ס בּכְ
ְלִמיָדיו ה ׁש ּמֵ ׁשַ ַהְמ . ּתַ ָ יב ִהְתַקׁשּ ָניו ְלָהׁשִ יר ֵריָקם ּפָ ֵנס לוֹ  ְוִהּתִ , וֹ בּ ַר  רַד ֲח לַ  ְלִהּכָ

ַת "ַה  ֶאת ִלְראֹות ֶנֱחַרד סוֹ נְ כָּ ִה בְּ  ַאךְ  ב" רֵפ סוֹ  בּכְ  הְלַמְרֵא . ַמר ִכיבְ בִּ  הֶ# ְוגוֹ  יֹוׁשֵ
יר וֹ בּ ַר  הַנֲ#נָ , תוֹ לָ ָה בֶּ  ע: "ְוִהְסּבִ ַהּיֹום, ְלךָ  ּדַ ִנים ד"נ ִלי אוּ לְ ָמ  ׁשֶ ב, ׁשָ  ֲאִני ְויֹוׁשֵ
י הּמֶ בַּ  ַ#ְצִמי ִעם ן"ָד וְ  ל ָ#ַסְקּתִ ִנים ּכָ ָ יְוִה , ַהׁשּ ְעּתִ ְסָקָנה ּגַ ֵאין ַלּמַ י ׁשֶ  לֹא ּבִ

ב. תקוּ ְד צִ  ְולֹא ָחְכָמה לֹא, ּתֹוָרה ִמים ַ#ל, ִכיבְ בִּ  ּוְמָמֵרר ֵאפֹוא ֲאִני יֹוׁשֵ  ַהּיָ
ָ#ְברוּ  ַמע". חֹוְזִרים ֵאיָנם ְוׁשּוב לוּ ְוכָ  ׁשֶ ָ ׁשּ ׁשֶ ְלִמיד ּכְ ְבֵרי ֶאת ַהּתַ ם הכָ בָּ  וֹ בּ ַר  ּדִ  ּגַ

ְלֶהֶבת ָנְפָלה ִזיםֲאָר בָּ  ִאם" ְוָאַמר, הּוא ל יְוַרבִּ  ימֹוִר  ִאם, ׁשַ ּכָ  הְקׁשָ ִמ  ֵהם ָיָמיו ׁשֶ
ל ַאַחת  הַמ , ָיָמיו ִאּבּוד ַ#ל ְודֹוֵאג ּבֹוֶכה, ָסִדיםֲח  ּוְגִמילּות ֲ#בֹוָדה, ּתֹוָרה ׁשֶ

יר ֲאזֹוֵבי ֲ#נוּ יַּ  ה, ַהּקִ ךְ  ַ#ל ִלְדֹאג ָאנוּ  ְצִריִכים ְוַכּמָ יִציָאתוֹ ". ּכָ ר ,ּבִ  ֶאת ִסּפֵ
ָבִרים ְפֵני ַהּדְ ֱאָסִפים לַה ְק  ּבִ ָבר, ַהּנֶ ַמן ּוְלִנּצּול ְתׁשּוָבהלִ  אֹוָתם עֹוֵרר ְוַהּדָ   . ַהּזְ
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ר־ְולֹא ִקים ֶאת־ָזַכר ׂשַ ׁשְ ֵחהוּ ־ַהּמַ ּכָ ׁשְ   )מ, כג( יֹוֵסף ַוּיִ
ַ#ם בׁשַ יָ  י ּפַ יר, ְרָקאִמּווּ  קִיְצָח  ַרּבִ ְבֵרי ֶאת ְוִהְזּכִ ְד  ּדִ ְרׁשוּ  ָרׁש ַהּמִ ּדָ סּוק ֶאת ׁשֶ  ַהּפָ

ים ְתִהּלִ ר" ּבִ ֶבר ֲאׁשֶ ֵרי ַהּגֶ ם ְיֹהָוה ִמְבַטחֹו ְולֹא־ַאׁשְ ֵטי ־ָפָנה ֶאל־ׂשָ ְרָהִבים ְוׂשָ
ָבִרים, יֹוֵסף ֶזה" ָכָזב מּוִהים ְוַהּדְ ֲהֵרי, ּתְ ָנה יֹוֵסף ׁשֶ ר לֶא  ּפָ ִקים ׂשַ ׁשְ יר ַהּמַ ְזּכִ ּיַ  ׁשֶ

ם ָ#ָליו רֶנֱאַמ  ּוַמּדּוַ# , אֹותוֹ  ָ ׂשּ ְמהוּ ? ִמְבַטחוֹ  ה' ׁשֶ ָיהע ַמ ׁשֵ לְ  ִחיםַהּנֹוכְ  ּתָ ׁשְ  ַהּק$
י, ָהֵאיָתָנה ִמיָהה ָלֶכם ץֵר ָת ֲא : "ְוָאַמר הַנֲ#נָ  ְוָהַרּבִ י־ַ#ל זוֹ  ּתְ ה ּפִ ֵאַרע ַמֲ#ׂשֶ  ׁשֶ

י ִעם ַ#ם, קְס 'נְ יזֶ לִּ ִמ  ֱאִליֶמֶלךְ  ר' ָהַרּבִ ּפַ ִליְך' ַלֲ#רֹךְ  ָהַלךְ  ׁשֶ ׁשְ רֹאׁש  'ּתַ ָנה ּבְ ָ  ַהׁשּ
י ֶהָחִסיד ִעם ַ#ל ְלףווֹ  ְזֵאב ַרּבִ ָהב' 'ְלׁשֹון ּבַ ֵ#ר רְוַאַח , ַהּזָ ּנִ י ׁשֶ  יׁשּולֵ  ֶאת ָהַרּבִ

ָגָדיו ַחן, הּוגנָּ כַּ  ּבְ ׁש  הוּ וֵּ לַ ְמ  ּגָ ל יו'ָת רוֹ בֵ 'ֲ#  ֶאת ֶלֱאֹסף ּוִבּקֵ י ׁשֶ  הַמ  ןכֵּ ׁשֶ , ָהַרּבִ
 ֶ ֵ#יֵני בׁשָ ְח נֶּ ׁשּ י ּבְ י ִהיא הוָ צְ ּוִמ  ְזכּות, ֵחְטאלְ  ָהַרּבִ ָאר ְלַגּבֵ ים ׁשְ  ָהָיה ְוָכךְ . ֲאָנׁשִ
ם ה ּגַ ֲ#ׂשֶ ּמַ ל ּבַ יקצַּ ַה  יֹוֵסף ׁשֶ ָהָיה, ּדִ ַמְדֵרָגה ׁשֶ בֹוָהה ּבְ ל ּגְ חֹון ׁשֶ ּטָ  ְוַרק, ה'בַּ  ּבִ

ה ׁש  ַ#ּתָ ּקֵ ׁש  ּבִ ּמֵ ּתַ ֶדֶרךְ  ְמַ#ט ְלִהׁשְ ַבע ּבְ ׁש  ְוָלֵכן, ַהּטֶ ּקֵ ר ּבִ ַ ִקיםַה  ִמׂשּ ׁשְ יר ּמַ  ְלַהְזּכִ
ְרעֹה ִלְפֵני אֹותוֹ  א, ּפַ ִביל ֶאּלָ ׁשְ ּבִ יק ׁשֶ מֹותוֹ  ַצּדִ ָבר בׁשַ ְח נֶ  ּכְ  ְוִאּלוּ , ֵחְטאלְ  ַהּדָ

ָאר ים ִלׁשְ ֵרי ְוָלֵכן. ְזכּות זֹוִהי ֲאָנׁשִ ֶבר ַאׁשְ ְהֶיה ַהּגֶ ּיִ ַ#ל ׁשֶ חֹון ּבַ ּטָ מוֹ  ּבִ , יֹוֵסף ּכְ
ל ּכָ אֶא  ָהָיה לֹא ְטאוֹ ֶח  ׁשֶ ׁש  ֶזה ּלָ ּקֵ ּבִ יׁש  ׁשֶ ְטחֹונוֹ  ְלַהְלּבִ ה ּבִ ִסּבָ   ". ִטְבִעית ּבְ

�

  
ץ, בׁשֶ יֵּ וַ  ָרׁשֹותּפָ ֵסֶדר ַה בְּ ֵיׁש ָלָאָדם  זֶמ ֶר  , ִמּקֵ
ׁש יִּ וַ  ב. ַוְיִחי, ּגַ ִלי ַהּיֹוׁשֵ , יקָלִר  ָיָמיו הּוְמַבלֶּ  ּתֹוָרה ּבְ

א ְכִלית ְללֹא וֹ צּ ִק ְל  ּבָ ָרה ּתַ יׁש  ִמי ֲאָבל. ּוַמּטָ ּגִ ּמַ ׁשֶ
ִחילְ  הזֹוכֶ , תֹוָרהלְ  ְצמוֹ ַ#  ֶאת ְמֵלִאים ְוָיָמיו ַוּיְ

ים ּכִ   פניני שבח)(. ַוֲאר$
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ב ַיֲ�ֹקב ׁשֶ י בׁשֶ יֵּ וַ  - )לז, א( ַוּיֵ בֹות ָראׁשֵ בׁשֶ יֵּ ַו  ּתֵ
ּובּבְ  ָוהלְ ׁשַ  ֲ#ֹקביַ  י, ִיׁשּ ה ּכִ ִחּלָ ב ּתְ , ֶבַטחלָ  ָיׁשַ

ךְ  ְוַאַחר ׁש יְ וַ  -  ַיֲ�ֹקב בׁשֶ יֵּ וַ  ּכָ תבֶ ׁשֶ  ֲ#ֹקביַ  ַבּקֵ
ְלָוהּבְ  ע. ֵסףוֹ י ּולְלבּ ּבִ  ָליוָ�  ַפץָק , ׁשַ ָצרֹוָתיו ַאְרּבַ

ל ֹות ְרמּוז, ֵסףוֹ י, ָנהיּדִ , וׂשָ ֵ# , ןָב לָ , ַיֲ#ֹקב ׁשֶ
ּמֹוִפיָ#ה בׁשֶ יֵּ וַ  ֵתַבתבְּ  ָכל ׁשֶ ה אֹות ּבְ ִנּיָ ׁשְ

ְעּתָ  ם בׁשֶ יֵּ וַ  ַאךְ , ןֵמַאְרּבַ י ּגַ בֹות ָראׁשֵ ּסּוִריםיִ  ּתֵ
הּבַ  ִחּלָ   שמן המאור)(. ָוהלְ ׁשַ  ְלַבּסֹוףוּ  ּתְ

�  

לאֹ  ה -  )לז, ד( ֶאָחיו־תֹו ָאַהב ֲאִביֶהם ִמּכָ ִגיַמְטִרּיָ ּבְ
גִּ  ְלַבד לוֹ  סֹוד הּלָ ׁשֶ   מעין התורה)(. ָלֶהם לֹא ,ּבִ
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ים ּמִ ִמים ֲאל" ה ֲאַנְחנּו ְמַאּלְ ָפסּוק - )לז, ה( ְוִהּנֵ ֶזה ּבְ
בֹות 16 ִמְניַ , אֹוִתּיֹות 78־וְ  ּתֵ ֲחלֹום, ֲחלֹםיַּ וַ  ןּכְ ּבַ ׁשֶ

י ִנְרְמזוּ  ֲחלֹום. יֹוֵסף ַחּיֵ בֹות 16 ָהִראׁשֹון ּבַ 78־וְ  ּתֵ
ִני, אֹוִתּיֹות ֵ ׁשּ בֹות 12 ּבַ ַיַחד, אֹוִתּיֹות 50־ְו  ּתֵ

ה ִגיַמְטִרּיָ ִמְנַין 156 ּבְ   חדשים לבקרים)(. יֹוֵסף ּכְ
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ָרֵאל ֶאל ַלח -  )לז, יג( יֹוֵסף־ַוּיֹאֶמר ִיׂשְ ָ ׁשּ ׁשֶ ַיֲ#ֹקב ּכְ
ְזכּות ֶאת ּמוֹ ִע  ַלחׁשָ , ֶכםׁשְ בִּ  יוָח ֶא  לֶא  יֹוֵסף ֶאת

הֹות ָהָאבֹות ם ,ְוָהִאּמָ ּלָ ראֶמ ּיֹ וַ . סּוקּפָ בַּ  ְרמּוִזים ְוכ$
ָרֵאל י, ַיֲ�ֹקב ֶזה -  ִיׂשְ בֹותַה  ָראׁשֵ אוֹ לֲה ֹוֵסף י ּתֵ

ה - הכָ ְל  ֶכםׁשְ ּבִ  ִעיםרֹ  יךָ ֶח ַא  ִגיַמְטִרּיָ , ַאְבָרָהם ּבְ
י בֹותַה  ָראׁשֵ -  ֶכםׁשְ ּבִ  יםִע רֹ  יךָ ֶח ַא  אוֹ לֲה  ּתֵ

ה ִגיַמְטִרּיָ י, ֵלָאהוְ  אֹוִתּיֹות -  אוֹ ֲהל, קִיְצָח  ּבְ ָראׁשֵ
בֹותַה  ֶכם ּבִ ִעים רֹ  ּתֵ ָלֲחךָ וְ ָכה ְל ׁשְ -  ֶאׁשְ

ה ִגיַמְטִרּיָ הְלָכ  ֶכםׁשְ ּבִ  ֹרִעים יךָ ֶח ַא  אוֹ ֲהל, ָרֵחל ּבְ
הבְּ    אוהב ישראל)(. ִרְבָקהְו  ָרהׂשָ  ִגיַמְטִרּיָ

�  

ִאיׁש  ְוֵאין - )לט, יא( ּתֹו ְוֵאין ִאיׁש ַלֲ�ׂשֹות ְמַלאְכ 
י בֹות ָראׁשֵ ֹוֵסףי לֶא  הָת ְרֲא נִ  ֲ#ֹקביַ  ִביוָא  ְדמּותוּ  ּתֵ

י, םׁשָ  ה ּכִ ּלָ ֵצל ָאָדם ְלָכל ִהיא ְסג$ ֵמָ#ֹון ְלִהּנָ
מּות רְלַציֵּ  יֹוָקנוֹ  ּדְ ל ּדְ   החיד"א)(. ָאִביו ׁשֶ

�  

ְגדֹו ֶאְצִלי ֲ�זֹב ּבִ י ִליֶאְצ  - )לט, טו( ַוּיַ בֹות ָראׁשֵ ּתֵ
ִביוָא  ֲ#ֹקביַ ּוַרת צ ְוֵכן, ְראֹותִל  ִביוָא  ֲ#ֹקביַ  ֶלםֶצ 
ֵני, ְצלוֹ ֶא  ֲ#ֹקביַ  ּוַרתצ ְראֹותִל  ְוֵכן, דוֹ יָ ְל  ּפְ ּמִ ׁשֶ

ָרָאה מּות ׁשֶ יֹוָקנוֹ  ּדְ ל ּדְ ְגדוֹ  ָ#ַזב, ָאִביו ׁשֶ ּה ֶאְצלָ  ּבִ
ָנס   זרע אברהם)(. הצָ ַהחוּ  ַוּיָ
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ר ה ־ַוֲאׁשֶ   ַמְצִליַח  ה'הּוא ֹעׂשֶ

ַדְלָיה ר' ּה  לָה ּקָ ַה  ְורֹאׁש  ָהָיה היָ יצְ לִּ גַ בְּ ׁשֶ  לקוֹ ְס  ִעירָה  ֵמֲחׁשּוֵבי, יןִר ּפֶ לְ יְ ַה  ּגְ ּבָ יר. ׁשֶ , ָהָיה דֹולגָּ  ָ#ׁשִ
ְרָנָסתוֹ  ֶאת. ְלָחנוֹ ׁש$  ַ#ל ִהְתַאֲחדוּ  הלָּ ּוְגד$  ְותֹוָרה ַהְרָחָבה ָמָצא ּפַ יֹון ּבְ ּכָ י ֵמַהּזִ ְלּתִ ְמׁשַ ר ַהּמֶ ָידוֹ  ֲאׁשֶ  קּפֵ ְלַס , ּבְ

ק ֵליֲ#  ת יתְלבֵ  ַטּבָ י ַהֲחרֹש<ֶ ְמַלְכּתִ ָ#ַמד ַהּמַ ְכָפר ׁשֶ ם ֶאָחד ּבִ ׁשֵ נָ  יִמּדֵ . ייִק ינִ וִ  ּבְ  ִמּסֹוֲחִרים רֹוֵכׁש  היָ ָה , הׁשָ
ּמּות ֶאת ׁשֹוִנים דֹוָלה ַהּכַ ל ַהּגְ ק ֵליֲ#  ׁשֶ ּבָ ים ַהּטַ רּוׁשִ ת יתְלבֵ  אֹוָתם ּוַמֲ#ִביר ַהּדְ  ְלָכךְ  ּוִבְתמּוָרה, ַהֲחרֹש<ֶ

ל לּום ִקּבֵ ׁשְ הֹוִתיר ָהגּון ּתַ דֹול ֶרַוח לוֹ  ׁשֶ ם ּגָ ם ְלַאַחר ּגַ ּלֵ ִ ׁשּ יַ# ַה  ֶאת ֹוֲחִריםּס לַ  ׁשֶ ּגִ ִנים. ָלֶהם ּמַ ָ זוֹ  ָנְקפוּ  ַהׁשּ  ּבְ
ת ָהְיָתה ְוַהַהְצָלָחה, זוֹ  רַאַח  ל תוֹ יָ וְ לִ  ּבַ ָנה ַ#ד, ָהֵ#ת ּכָ ָ ׁשּ מֹון רצֶ יֵ  ָ#ָליו ַחזּפָ  ַאַחת ׁשֶ  ֶהְחִליט ְוהּוא ַהּמָ

יל רוֹ ָ#  ֶאת ְלַהְגּדִ ֶדֶרךְ  ׁשְ   . הלָּ ַק לְ ַק ֲ#  ּבְ

רֹוב רוֹ וּ ּק בִ בְּ  בֵ  ַהּקָ תַהֲח  יתּבְ ַדְלָיה ר' ּמוֹ ִע  ָנַטל, רֹש<ֶ דֹול ררוֹ צְ  ּגְ ל ּגָ ָנה רֹוִאים ּוְבֵאין, ָמעֹות ׁשֶ  לֶא  ּפָ
ית ְמַנֵהל ת ּבֵ יַ#  ַהֲחרֹש<ֶ עֹות ֶאת לוֹ  ְוִהּצִ ׁשַֹחד ַהּמָ ֵדי ּכְ ֲ#ִלים ּכְ ּיַ ים ֵמֵאיכּות ַ#ִין ׁשֶ ּקִ ַ ק ֵליֲ#  ִעם ַהׂשּ ּבָ , ַהּטַ
הּוא ק ׁשֶ ָנה יִמּדֵ  ְמַסּפֵ ת יתבֵ לְ  ׁשָ ַדְלָיה ר' ֵהֵחל, ֵמָאז. ַהֲחרֹש<ֶ ים קּפֵ ְלַס  ּגְ ּקִ ק ֵליֲ#  ִעם ׂשַ ֶהם ַטּבָ ּבָ  ָהְיָתה ׁשֶ

ֲ#רֶֹבת ל ּתַ ֵדי, ַוֲאָבִנים חֹול ׁשֶ ידְלַה  ּכְ ָקל ֶאת ְכּבִ ׁשְ ַֹחד בֶק ֵ#  ָהִעְנָין ִמן ֵ#ינוֹ  ֶאת ֶהֱ#ִלים ַהְמַנֵהל, וְ ַהּמִ  ַהׁשּ
ל ָהַרב ּבֵ ּקִ ַד  ר'ֵמ  ׁשֶ ַ#ם ָהָיה ַהְמַנֵהל ְמ  .ְלָיהּגְ י ּפַ רַא ִמּדֵ ֵ ָקל ֶאת ׁשּ ׁשְ ָלִלי ַהּמִ ל ַהּכְ ק ֵליֲ#  ׁשֶ ּבָ  ְלַרּבֹות, ַהּטַ

ֲ#רֶֹבת ֹסֶלת ּתַ ָהְיָתה ֶהם,בָּ ׁשֶ  ַהּפְ ה כ$ ְמ  ׁשֶ ּמּוָבן ּסָ ְכָבה ָראּויכָּ ּכַ ׁשִ ל ָ#ָבה ּבְ ק ֵליֲ#  ׁשֶ א יָנאֵ#  ׁש ֵמֲחׁשַ  ַטּבָ יׁשָ   . ּבִ

כִּ  ָיִמים ר ִהְתַנֵהל יםֲאר$ ִרין ַהֶהְסּדֵ א, ְלֵמיׁשָ ּיֹום ֶאּלָ יַ#  ֶאָחד ׁשֶ ִליַח  ִהּגִ יתוֹ  לֶא  ָמִהיר ׁשָ ל ּבֵ ַדְלָיה ר' ׁשֶ  ּגְ
ֶרת ּוְבָידוֹ  יֵדי  ֲחתּוָמה ִאּגֶ ְלָחה ּבִ ׁשְ ּנִ ית ְמַנֵהלׁשֶ ת ּבֵ ַדְלָיה ר' ֵהִציץ ַאךְ . ַהֲחרֹש<ֶ ֹתֶכן ּגְ ב ּבְ ְכּתָ  רוּ וְ ָח  ּוָפָניו, ַהּמִ

ֵרר. ידּסִ כַּ  י, ִהְתּבָ ִקיד ּכִ בֹוּהַ  ּפָ ַלח ּגָ ָחד ִנׁשְ ְמי$ יָרה ֵמִעיר ּבִ ּקֶֹרת ַלֲ#רֹךְ  תְמנָ  ַ#ל, ִויָנה ַהּבִ בֵ  ּבִ ת יתּבְ , ַהֲחרֹש<ֶ
יתְוֵר  ָבר אׁשִ ית רֹותאֹוצְ  ֶאת ָנַ#ל ּדָ ת ּבֵ ים, יונָ ָס ְח ַמ  ְוֶאת ַהֲחרֹש<ֶ ית לֵה נַ ְמ  לִנְבַה . וֹ ּת ְמ ַת חוֹ בְּ  אֹוָתם ְוֶהְחּתִ  ּבֵ

ת י ְוָיַדע, ָמֶות ַ#ד ַהֲחרֹש<ֶ ְבִדיָקה ּכִ ֵרר ָרהצָ ְק  ּבִ ֹסֶלת הָמ ְר ַהּמִ  רבַ ּדְ  ִיְתּבָ לֶּ  ְוַהּפְ ְתּגַ ָנֵקל הּתִ  ִמֵהר ְלִפיָכךְ . ּבְ
ָבר ֶאת ְלהֹוִדיַ#  ַדְלָיה 'רלְ  ַהּדָ ֵדי, ּגְ ס ּכְ יַצד ַיַחד ֵ#ָצה ְלַטּכֵ ֵני ֶאת םּדֵ ְלַק  ּכֵ   . הָרָ# ָה  ּפְ

ְמַ#ט ד ּכִ ִאּבֵ ַדְלָיה ר' ׁשֶ ּתֹונֹוָתיו ֶאת ּגְ ָרָאה, ֶ#ׁשְ ֵאין ּוְכׁשֶ ַבךְ  ִמן אמֹוצָ  ׁשֶ י וֹ בּ ַר לְ  ְוָנַסע ָקם, ַהּסְ  ֵמִאיר ַרּבִ
בוֹ , ןלַ יׁשְ ּמִ ֶר ּפְ ִמ  ִחּבְ ָבר  ׁשֶ ּכְ ֶ תּוָחה ָידוֹ  בֶק ֵ# ִמׁשּ ָבר ְלָכל ַהּפְ ְצָדָקה ּדָ ּבִ יַ# . ׁשֶ ִהּגִ ׁשֶ ָבר היָ ָה , ןלַ יׁשְ ּמִ ֶר ְפ לִ  ּכְ  ַהּדָ

יֹום י ּבְ ִ ׁשּ בַּ  ֶ#ֶרב ׁשִ ָר  ֹקֶדׁש ־תׁשַ ׁש יִּ וַ  תׁשַ ּפָ יָון, ּגַ ַהּיֹום ּוִמּכֵ ְמַ#ט ׁשֶ ק ָהָיה לֹא יבִר ֱ# ֶה  ּכִ ָידוֹ  ִסּפֵ  ֶאת ְלגֹוֵלל ּבְ
ְפֵני ָצָרתוֹ  ַלת ִלְקַראת ְלִהְתּכֹוֵנן ִמֵהר ְוהּוא, וֹ בּ ַר  ּבִ ֵני ַקּבָ ת ּפְ ּבָ ַ י ָהָיה גֵה וֹ נ. ַהׁשּ ְבָרָכה םּדֵ ְלַק  ֵמִאיר ַרּבִ  ּבִ
ת רְלַאַח  ִפּלַ ל ַ#ְרִבית ּתְ בַּ  ֵליל ׁשֶ ֵני ֶאת, ׁש ֶד קֹ ־תׁשַ ּלֹא יוָח ְר אוֹ  ּפְ יקוּ  ׁשֶ ְרכַּ  ִלּטֹל ִהְסּפִ עֹוד לֹוםׁשָ  תּבִ . יֹום ִמּבְ

ַדְלָיה ר' ַאף ין ָהָיה ּגְ יקצַּ ַה  ִלְפֵני ָהעֹוְבִרים ּבֵ א, ּדִ ֵ#  ֶאּלָ ַ  בֶק ׁשֶ ׁשּ ת תְקד$ ּבָ ַ ַנְפׁשוֹ  ֵהִהין לֹא ַהׁשּ  ִעם ְלׂשֹוֵחַח  ּבְ
ין ִעְנְיֵני ַ#ל וֹ בּ ַר  ּלִ ה ְלֵ#ת ְמצֹא ח$   . ְוִחּכָ

ת, ְלָמֳחָרת ְתִפּלַ ֲחִרית ּבִ ל ׁשַ בַּ  ׁשֶ י רָ#בַ , ׁש ֶד קֹ ־תׁשַ ָבה ִלְפֵני גוֹ ָה נְ ִמ כְּ  ֵמִאיר ַרּבִ ּתֹוָרה ָקָרא ְוַאף ַהּתֵ , ּבַ
ר ת יַ# ִהגִּ  ְוַכֲאׁשֶ י ַלֲ#ִלּיַ ִ ׁשּ ד, ׁשִ ּבֵ ַדְלָיה ר' ֶאת ּכִ ה. ֹוָרהּת לַ  תַלֲ#לוֹ  ּגְ ִחּלָ ַמח, ּתְ ַדְלָיה ר' ׂשָ י ַ#ל ּגְ ָהַרּבִ  ׁשֶ
דוֹ  ת ְמַכּבְ ֲ#ִלּיַ י ּבַ ִ ׁשּ ְחׁשֶ  ׁשִ ּנֶ ה תבֶ ׁשֶ ֶדת ַלֲ#ִלּיָ ּבֶ ְמ  ַאךְ , ְמכ$ ָרא. ַרב ְזַמן ָאְרָכה לֹא תוֹ ָח ׂשִ ּקָ ׁשֶ י ּכְ  ֶאת ֵמִאיר ַרּבִ
סּוק ֵב " ַהּפָ ם ּבְ ֶלְך ֲאסּוִרים ַוְיִהי־ׁשָ ר־ֲאִסיֵרי ַהּמֶ ית ַהּסַֹהר ְמקֹום ֲאׁשֶ ֵנהּו ֶאל־ּבֵ ּתְ ח ֲאדֵֹני יֹוֵסף ֹאתֹו ַוּיִ ּקַ ית ַוּיִ

ּנֹוְתרוּ  ַאף ַ#ל, ִריָאהּקְ ַה  ֶאת ָ#ַצר", ַהּסַֹהר ה ׁשֶ לֹש<ָ סּוִקים ׁשְ ִביִעי ַ#ד ּפְ ַדְליָ  ר'לְ  ְוָרַמז, ׁשְ  ֶאת ךְ ֵר ְלבָ  הּגְ
ְרכַּ  ִריָאה ְלַאַחר ַהּתֹוָרה תּבִ ַדְלָיה ר' ֶנֱחַרד. ַהּקְ י, ְוֵהִבין ּגְ י ּכִ ַסק ָהַרּבִ ינוֹ  ַסקּפְ  ֶאת לוֹ  ּפָ  יתבֵ בְּ  תבֶ ׁשֶ לָ  ּדִ

יָון, ָהֲאסּוִרים ַח  ּוִמּכֵ ּקֵ ּפִ ין, ךְ ֵר בָ לְ  בֵסַר  ָהָיה ׁשֶ י ְוִהְמּתִ ָהַרּבִ יךְ  ׁשֶ יט. תוֹ יָא ִר ְק בִּ  ַיְמׁשִ י ּבוֹ  ִהּבִ ה ָהַרּבִ  ְוִנּסָ
ַדְלָיה ר' אּוָלם, ֶרֶמזבְּ  ְרזוֹ ְלזָ  ָניו, ְוׁשֹוֵתק עֹוֵמד ּגְ ּפָ ׁשֶ רֹות ּכְ יו ַאךְ , רֹוְטטֹות ְוָיָדיו ִחּוְ , ְוָסגּור ָחתּום ּפִ

ִלּבוֹ  ּבְ ׁשֶ יָצה ַהַהְחָלָטה ּכְ ין. ָמה ִויִהי ךְ ֵר בָ לְ  לֹא ָהַאּמִ י ִהְמּתִ ִאּלוּ  ּוְלַבּסֹוף, ָמה ְזַמן דעוֹ  ֵמִאיר ַרּבִ  ִנְכַנע ּכְ
ַדְלָיה ר'לְ  יךְ  ּגְ סּוִקים ֶאת ִלְקרֹא ְוִהְמׁשִ ת ַ#ד ַהּפְ ִביִעי ֲ#ִלּיַ הּוא, ׁשְ ׁשֶ ם ּכְ ית־ַהּסַֹהר : "סּוקּפָ בַּ  ְמַסּיֵ ר ּבֵ ֵאין ׂשַ

ר ה' ֲאׁשֶ ָידֹו ּבַ ל־ְמאּוָמה ּבְ ה ה'  רֶֹאה ֶאת־ּכָ ר־הּוא ֹעׂשֶ   ". ַמְצִליַח ִאּתֹו ַוֲאׁשֶ

מֹוָצֵאי ת ּבְ ּבָ ַדְלָיה ר' ִנְכַנס, ׁשַ יקֶאל ַה  ּגְ ּדִ י, ּצַ ַדְלָיה: "ְוָאַמר הַנֲ#נָ  ֵמִאיר ְוַרּבִ ּקֵ  ּגְ ִאיְר  יֹוֵתר ַח ּפִ . 'לִמּמֵ
ַדְלָיה ִלי ָנא רמֹ ֱא  ֲאָבל ֱאֶמת ָראּוי ֵאיְנךָ  ַהִאם, ּגְ ֶזה ְלעֶֹנׁש  ּבֶ ה ֵאיךְ ? ּכָ מֹוךָ  ָאָדם ְלַ#ְצמוֹ  ַמְרׁשֶ  ָאִמיד ָאָדם, ּכָ

ְרָנָסה ּוַבַ#ל ה ַלֲ#ׂשֹות, ַהְרָחָבהבְּ  ּפַ אּות ַמֲ#ׂשֶ ֶזה ַרּמָ ָנה ְצמוֹ ַ#  ֶאת ּוְלַהֲ#ִמיד ּכָ ַסּכָ ֵני ַאךְ ? ּבְ אי ִמּפְ ַוּדַ ּבְ  ׁשֶ
ָבר ר ּכְ ּבַ ךָ  ִנׁשְ ךָ  ִלּבְ ִקְרּבְ ה ּבְ ִזיזּוְתָך,  ַ#ל ִמְתָחֵרט ְוַאּתָ ָרְתךָ  עׁשַ וָּ ּתִ ׁשֶ  אֹוְתךָ  ֲאִני ְמָבֵרךְ ּפְ  ּוִבְלַבד, ִמּצָ

ְבִטיַח  ּתַ עֹוָלם ִלי ׁשֶ ּלְ ה לֹא ׁשֶ ֲ#ׂשֶ ים ׁשּוב ּתַ סּוִלים ַמֲ#ׂשִ ל ֵאּלוּ כָּ  ּפְ אּות ׁשֶ   ". ְוָכָזב ַרּמָ

ב ְלַאַחר רָקצָ  ְזַמן ָ ׁשּ ַדְלָיה ר' ׁשֶ יָ#ה, ְלֵביתוֹ  ּגְ ית לֵה נַ ִמּמְ  תֶפ נֹוֶס  ְיִדיָ#ה ֵאָליו ִהּגִ תַהֲח  ּבֵ י, רֹש<ֶ ר ּכִ  ַהְמַבּקֵ
י ְלּתִ ְמׁשַ ֵדי ּתֹוךְ , ׁשּותנוּ ֲא  ְלֶפַתע ָחָלה ַהּמֶ בֵ  תוֹ הוּ ׁשְ  ּכְ ת יתּבְ ַוי ֶ#ֶרשׂ  ַ#ל ָטלוּ מ הּוא ְוִכי, ַהֲחרֹש<ֶ  ׁשּוב. ּדְ

ַדְלָיה ר'לְ  לוֹ  ָ#ְמָדה ְרָכתוֹ  ְוַאף תוֹ חוּ ּקְ ּפִ  ּגְ ל ּבִ ית לֶא  ְוָנַסע ִמֵהר ְוהּוא, וֹ בּ ַר  ׁשֶ ת ּבֵ הּוא, ַהֲחרֹש<ֶ ׁשֶ  נֹוֵטל ּכְ
ְמִחים ָהרֹוְפִאים ַאַחד ֶאת ּמוֹ ִע  בָּ  ַהּמ$ בּועֹות. ֵאזֹורׁשֶ ַדְלָיה ר' ָההׁשָ  רּפָ ְס ִמ  ׁשָ ְכַפ  ּגְ ית ָ#ַמד ּבוֹ , ייִק ינִ וִ  רּבִ  ּבֵ

ת הּוא, ַהֲחרֹש<ֶ ׁשֶ ל חֹוֵסךְ  לֹא ּכְ ִריאּותוֹ  ְלַמַ#ן הֹוָצָאה ּכָ ל ּבְ ִקיד ׁשֶ ְמׁשַ  ַהּפָ יַהּמֶ ֶסף יֵמ כוּ ְס . ְלּתִ דֹוִלים ּכֶ  ּגְ
ז ְזּבֵ ַדְלָיה ר' ּבִ ל תוֹ ָא פוּ ְר לִ  ּגְ הַה  ׁשֶ ׁש  ָ#ַמד ּוְבַ#ְצמוֹ  ּלָ ּמֵ ְמִסירוּ  אֹותוֹ  ְוׁשִ ַה  ַ#ד, ִנְפָלָאה תּבִ הׁשֶ  ִריאבְ ִה  ּלָ

ֵבָדה ָלתוֹ ֲח ִמּמַ  ְוֶהְחִלים דֹוָלה תוֹ ירוּ ִס ְמ . ַהּכְ ל ַהּגְ ַדלְ  ר' הּוִדיַהיְּ  ׁשֶ ל ְלִלּבוֹ  ָנְגָ#ה ָיהּגְ ִקיד ׁשֶ ּלֹא, ַהּפָ  ָיַדע ׁשֶ
יַצד ילוֹ ְלַמ  ְלהֹודֹות ּכֵ ר, ּצִ י לוֹ  נֹוַדע ְוַכֲאׁשֶ הַה  ּכִ י קּפָ ּסַ ַה  הּוא ּלָ ל ָהָראׁשִ ק ֵליֲ#  ׁשֶ ּבָ ת יתְלבֵ  ַהּטַ , ַהֲחרֹש<ֶ
ּור ַ#ל םּתֹ ַלְח  ִמֵהר י ָהִאׁשּ ְבִדיָקתוֹ  ּכִ לֹוםבְּ  מוֹ ְמקוֹ  ַ#ל ַהּכֹל ֶאת ָמָצא ּבִ ַדְלָיה ר'לְ  ָהְיָתהוְ , ׁשָ   �. ָהְרָוָחה ּגְ

  
  

י יף ַהּכֵֹהן יִל ּבְ ֶט  דִו ּדָ  ַרּבִ   ל"ַזּצַ  ִמּלֹוְנדֹון ׁשִ
ִכְסֵלו ג"כ ַהִהּלּוָלא ְליֹום   ב"תקנ ּבְ

  

ַחת ֶצֱאָצא ּפַ יף ְלִמׁשְ  טְר פוּ ְק נְ ַר ְפ בִּ  ֲ#ִטיָרהַהּמַ  ׁשִ
י ָאִביו. ןיְ ַמ ּדְ  ֱאָצֵאי ָהָיה ַזְלָמן ַרּבִ ן ִמּצֶ ּיָ י ַהּדַ  אּוִרי ַרּבִ
יף ׁש בוּ יְ ַפ  נִּ  ׁשִ ַנת רַט ְפ ׁשֶ ׁשְ רֹוֵבי, א"רמ ּבִ  ּוִמּקְ

ל וֹ ּת ְח ּפַ ִמׁשְ  ֲהַר  ׁשֶ יף ם"ַהּמַ ם. אָד ְל וֹ ּפ ִמ  ׁשִ  ָאִחיו ּגַ
י ן ָהָיה ֵמִאיר ַרּבִ ּיָ ךְ  טְר פוּ ְק נְ ַר ְפ בִּ  ּדַ ֶמׁשֶ ִעים ּבְ ַאְרּבָ  ּכְ

ָנה יֵדי דְוִנְסּפַ , ׁשָ ר, רֵפ וֹ ס ם"ַת ַהֲח  ּבִ ּמֵ ּתַ  ִחּבּורוֹ  ְוִהׁשְ
ה־ךְ ֶר ּדֶ " ַ  ַ#ל" ָים־בְבֶל  ֳאִנּיָ י ָלַמד. ס"ַהׁשּ י ִמּפִ  ַרּבִ

ַ#ל טְר פוּ ְק נְ ַר ְפ ִמ  ץ"כַּ  ַיֲ#ֹקב ב" ּבַ  ינֵ ּפְ "ַה וְ " ַיֲ#ֹקב ׁשָ
 #ַ ְלִמיָדיו ֵלידוֹ ִמגְּ ", וּ ְיהֹוׁש$ ר הָהיָ  ּתַ ׁשֶ דֹול' 'ַהּנֶ  ַהּגָ

י ת ִעם ּוָאיוִנׂשּ  רְלַאַח . ַאְדֶלר ןָנָת  ַרּבִ  ַחתּפַ ִמׁשְ  ּבַ
ּמֹוָצָאּה  ֲ#ִטיָרהַהּמַ  םִזיְנְצַהיְ  נַ  ׁשֶ ּכְ ה, זֵמַאׁשְ  ִהְתַמּנָ
לֹוְיז ְלרֹאׁש  רוּ , אזָ יְ ַמ ְר ווֹ בְּ  ַהּקְ ּמְ ּתַ ָרׁשֹות ְוִהׁשְ  ּדְ
א ׂשָ ּנָ ן רְלַאַח . םׁשָ  ׁשֶ  ִעיר טְר פוּ ְק נְ ַר ְפ ִל  ָחַזר ִמּכֵ
ְדּתוֹ  ּלַ ּנֹוְתָרה, ה$ ִזְכרֹונוֹ  ׁשֶ ל ּבְ ִמים ּכָ  ּוְבֶאָחד ַהּיָ

ְצַטֵ#ר ּכֹוֵתב יובָ ּתָ כְ ּמִ ִמ  ּמִ ְרָדהיָה לֶ ָ#  הּוא ׁשֶ ּיָ  ׁשֶ
ָתּה  ּלָ ד$ קֹוִרי ְוָאְפָיּה  ִמּגְ ּתַ ִה  ַהּמְ ה, הנָּ ׁשְ ן ְוִהְתַמּנָ  ְלַדּיָ

בֵ  ינוֹ  יתּבְ ל ּדִ י ׁשֶ  טְר פוּ ְק נְ ַר ְפ ִמ  יׁש בִּ ַא  ָרָהםַאבְ  ַרּבִ
ַ#ל ְרכַּ " ּבַ ַנת". ַאְבָרָהם תּבִ ׁשְ ה, ו"תקכ ּבִ  ִהְתַמּנָ

ּה לְ  י ַרּבָ ל ָהָראׁשִ יָרה לֹוְנדֹון ׁשֶ  ִהְנִהיג ְואֹוָתּה , ַהּבִ
ָרָמה ַבע  ּבְ ִרים ְוׁשֶ ֶ#ׂשְ ְך ּכְ ֶמׁשֶ ָנהּבְ ם. ׁשָ ָ  ָ#ַמד ִמׁשּ
ֵר  ִקׁשְ ִביםִמכְ  יּבְ ֲהָלָכה ּתָ ֶהם, ַהּדֹור ֵלידוֹ גְּ  םִע  ּבַ  ּבָ

ְעָיהוּ  יַרבִּ  יק ְיׁשַ ְרִלין ּפִ י, ִמּבֶ  םּדַ ְר ֶט ׂשְ ְמ ַא ֵמ  לאוּ ׁשָ  ַרּבִ
יהּוָדה ּנֹוָדע"ְוַה  דּוהוּ  לוּ ְוַהלָּ ", ּבִ ּבְ  ְוִהְפִליגוּ  ְמֹאד ּכִ
ר. חוֹ בְ ׁשִ בְּ  ּמֵ ּתַ בֵ  ְקבּוָרתוֹ  קֹוםְמ  ִהׁשְ  ִמיןלְ ָהַ# ת יּבְ

ׁשָ  לֹוְנדֹון ןַהּיָ ּה , וֹ ּת בְ ַמּצַ  הָר זְ ְח ׁש$  ְוָלַאֲחרֹוָנה, ּבְ  ּבָ
ָה  ֶנֱאַמר ל הגָ ׁשֶ ִקי ְוָהָיה ה'ת תֹוַר בְּ  ָיָמיו ּכָ ָכל ּבָ  ּבְ

ְלִמיִדים ְוֶהֱ#ִמיד, ֲחָדֶריָה  ה ּתַ ַנת. ַהְרּבֵ ׁשְ , ב"תקפ ּבִ
יס ים" ָזָהב ׁשֹוןלְ " ְפרוֹ ִס  ֶאת ֲאחֹותוֹ  ֶנֶכד ִהְדּפִ  ִחּדּוׁשִ

ְגיֹות  ַ#ל ַ ס$  . ַהּתֹוָרה ַ#ל ּוֵבאּוִרים ס"ַהׁשּ

  
כיוסף הצדיק בשעתו, נכלאו רבים מגדולי הדורות בבית 
הסוהר בעלילות שונות, אך גם שם המשיכו לשקוד על 
דלתי התורה והעלו את חידושיהם על הכתב במצור 
ובמצוק. המפורסם בהם הוא המהר"ם מרוטנבורג שנכלא 

, וגם לאחר שביקש לעלות לארץ הקודש ונפטר בכלאו
בישיבתו בבית הסוהר כתב חידושים, כפי שמעיד 
המהרש"ל שבכל מקום שחותם "העני", אלו הם חידושיו 
מתקופת מאסרו. קדם לו בהרבה רבנו אברהם הכהן 
מפייטני ארץ ישראל לפני כאלף שנה, שנכלא בגלל חוב 

זהובים לקראי רע מעללים, וישב בכלאו שלושה  140של 
יוטים שארבעה מהם חודשים, בהם חיבר כמה פ

עזרא ־השתמרו. כך היה גם עם הפייטן רבנו משה אבן
ורבנו טודרוס אבולעפיה, ושניהם כתבו במאסרם קינות 
על צערם בכלא. הפייטן רבי משה רימוס מרומי, חיבר 
פיוט בן מ"ז בתים יום אחד לפני שהוציאוהו להורג 
בעלילה. רבי יהודה ב"ר יוסף ברסאני מפאס שבמרוקו, 

אף הוא בכלא ומשם חיבר כמה ספרים עמוקים  נכלא
בסודות התורה, וכן רבי שמואל אבן מוטוט. רבי גרשון 
ב"ר חזקיה מצרפת חיבר בכלא 'ספר רפואה', שנותר 

יד. רבי זכריה בן סעדיה אלזהרי מתימן, חיבר חלק ־בכתב
מספר המוסר שלו בשהותו במאסר, וכן רבי אברהם יגל 

פר "גיא חזיון". רבי דוד מאיטליה שחיבר בכלא את הס
חזן מאיזמיר חיבר בכלא פירוש על פרקי אבות, והחיד"א 
חיבר את ספרו הנודע "שם הגדולים" בארבעים יום בלבד 
בהיותו שרוי בהסגר בליוורנו. הרד"ל, רבי דוד לוריא 
מביכוב, נכלא במצודה ליד פטרבורג במשך ארבעה 

, חודשים לאחר שהעלילו עליו שהוא מורד במלכות
וביושבו בבית הסוהר חיבר לוח שנה לשנת תקצ"ט כדי 
לדעת את סדר המועדים, כפי שהוא מספר באחת 
מתשובותיו. רבי גרשון חנוך העניך מראדז'ין בעל 
התכלת נכלא אף הוא בעלילה, וחקירותיו נמשכו בימי בין 
המצרים, ותוך י"ב ימים עלה בידו לחבר פירוש נפלא 

  הרא"ש. לספר ארחות חיים של רבנו 
  

ַ�ת  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות



 

 

  

י ִאם ר ִייַטב ָלְך ־ּכִ ֲאׁשֶ ָך ּכַ ִני ִאּתְ   ְזַכְרּתַ

ְרָסם יָטּה לִּ ׁשַ  ל ַהְמפ$ ְרֶטהּבֹונַ  ַנּפֹוְליֹון, ָצְרַפת ׁשֶ ֶאָחד בׁשָ ְח נֶ , ּפַ יִאים ֵלידוֹ ִמגְּ  ּכְ ְצּבִ רֹונוֹ  ,ַהּמַ  ּוְבִכׁשְ
ָבִאי ְמַ#ט ִלְכּבֹש< ִהְצִליַח  ְזִהירַהּמַ  ַהּצְ ה ֶאת ּכִ ּה  ֵאירֹוּפָ ּלָ סֹופוֹ  ַ#ד, ּכ$ ּבְ ל ׁשֶ ָבר ׁשֶ  רְלַאַח . יויבָ ִר יְ  ייֵד בִּ  הּוַבס ּדָ

ְצחֹונֹות ְזִהיִרים ַהּנִ לּ  ַהּמַ ה וֹ ׁשֶ ֵאירֹוּפָ ה ִלְכבֹודוֹ  ֶנֱ#ַרךְ , יתִח ָר זְ ּמִ ַה  ּבְ ּתֶ דֹול ִמׁשְ ֲחֵצרוֹ  ּגָ ל ּבַ  ִציִליםָהֲא  ַאַחד ׁשֶ
ה ֶאל. ָנהבְ קוֹ  ךְ לֶ ֶפ בְּ ׁשֶ  ּתֶ ׁשְ ְזְמ  ַהּמִ ל ְנִציֵגי ְוַאף, ְורֹוְזִנים ֲאִציִלים נוּ ה$ תֹות ּכָ ת ִציגנְ  טֵ# ַמ לְ , ַהּדָ  ַהּדָ
ָ#ה. הּוִדיתַהיְּ  ה ׁשָ ּכָ כוּ  ֲאר$ אּוִמים ִנְמׁשְ ָהיוּ , יםצִ לָ ְמ נִּ ַה  ַהּנְ ִדְבֵרי ֵלִאיםְמ  ׁשֶ ַבח ּבְ ה ׁשֶ יאּמַ לַ  ּוְתִהּלָ  ְצּבִ

ל ּלָ ָבר, ַהְמה$ ּכְ ל ְפׁשוֹ נַ  ָנְקָ#ה ּוְכׁשֶ אּוִמים ַנּפֹוְליֹון ׁשֶ ים ֵמַהּנְ ּכִ ל רוֹ ְד ָ# ֵה  ַ#ל ְלֶפַתע ִלּבוֹ  םׂשָ , ָהֲאר$  ִציגנְ  ׁשֶ
הּוִדים יַ#  ַהּיְ ךְ  ַ#ל תוֹ יָה ִמ ּתְ  ֶאת ְוִהּבִ ֵדי. ּכָ ְעּתוֹ  ֶאת ִפיסְלָה  ּכְ י ִמֲהרוּ , ּדַ , ְיהּוִדי ַרב רַח ַא  רתוּ לָ  רוֹ בָ ּדְ  עֹוׂשֵ
ּנֹוַדע י ָלֶהם ּוְכׁשֶ יׁש  ָזֵקן ַרב ֹוֵררִמְתגּ  הכָ מוּ ּסְ ַה  ֲ#ָיָרהבָּ  ּכִ ה ֶאל ילוֹ ִה בְ ַה לְ  ִמֲהרוּ , ְוָיׁשִ ּתֶ ׁשְ ק ָהָיה לֹא. ַהּמִ  ִסּפֵ

ָידוֹ  ל ּבְ ד, מוֹ אוּ נְ לִ  ְלִהְתּכֹוֵנן ָהַרב ׁשֶ ְנסוֹ  ִעם ּוִמּיָ ַרׁש  ִהּכָ ּנוּ  ּדָ לִּ  ִמּמֶ ַ את יטַהׁשּ ָפָניו ָלׂשֵ  ִציגנְ כִּ  ְנאּום ּבְ
הּוִדים קָהַרב  ֵהֵחל. ַהּיְ ל ְלִהְצַטּדֵ ךְ  ַ#ל ּוְלִהְתַנּצֵ ֵאין ּכָ את ָרִגיל הּוא ׁשֶ ְפנֵ  ְנאּוִמים ָלׂשֵ , ְורֹוְזִנים ְמָלִכים יּבִ

א ּכֹחוֹ  ְוֵאין ל ָרׁשֹותְד בִּ  ֶאּלָ ְבֵרי ׁשֶ דֹות, ּתֹוָרה ּדִ יָסר ַאךְ , ַוֲהָלכֹות ַאּגָ ׁש ְוָאַמר: " םִלְנאֹ  ּבוֹ  ִהְפִציר ַהּקֵ  ְמַבּקֵ
ֹמַ#  ֲאִני ַ#ם ִלׁשְ הָר ּדְ  ּפַ ל ׁשָ יְּ , ְיהּוִדי ַרב ׁשֶ ְעּתוֹ  ֶאת הוֶּ ַח ׁשֶ י יַת מוֹ ֲח לְ ִמ  ַ#ל ַניָפ בְּ  ּדַ בּוָרִתי ּוַמֲ#ׂשֵ  ִהְתעֹוֵדד". ּגְ

יׁש  ָהַרב ׁשִ יָסר יֲאדֹונִ ". מוֹ אוּ נְ בִּ  ּוָפַתח ַהּיָ ֱאָסִפים ּוְלָכל ךָ לְ  ָידּוַ#  איַוּדַ . ַהּקֵ ה ַהּנֶ ֲ#ׂשֶ ל ַהּמַ יקצַּ ַה  יֹוֵסף ׁשֶ  ּדִ
ַתר ְוַהֲחלֹומֹות ּפָ ר ׁשֶ ִקים ְלׂשַ ׁשְ ר ַהּמַ דּוַ# . ָהאֹוִפים ּוְלׂשַ ּיָ ִהְבִטיַח  ַאֲחֵרי, ָלֶכם ּכַ ר יֹוֵסף ׁשֶ ִקים ְלׂשַ ׁשְ  ַהּמַ

ַאֲחֵרי ה ׁשֶ לֹש<ָ ְרעֹה ַיֲחִזירוֹ  ָיִמים ׁשְ נּ  לַ#  ּפַ ַרׁש , וֹ ּכַ ּנוּ  יֹוֵסף ּדָ יר ִמּמֶ ְזּכִ ּיַ ְרעֹה ִלְפֵני אֹותוֹ  ׁשֶ ּיֹוִציאוּ  ּפַ  ִמּבֹור ׁשֶ
ֶלא ִמיָהה ַאךְ . ָמהוּ אְמ  ָחָטא לֹא ןכֵּ ׁשֶ , ַהּכֶ דֹוָלה ּתְ ל ְלׁשֹונוֹ  ַ#ל ִלי ׁש יֶ  ּגְ ר לֶא  תוֹ נוֹ ְפ בִּ  יֹוֵסף ׁשֶ ִקים ׂשַ ׁשְ , ַהּמַ

ן ּכֵ ָנה ׁשֶ י רְוָאַמ  ֵאָליו ּפָ ִני־ִאם 'ּכִ ךָ  ְזַכְרּתַ ר ִאּתְ ֲאׁשֶ ָבר, ָלְך' ִייַטב ּכַ מּוּהַ  ְוַהּדָ ַתח ַמּדּוַ# , ּתָ  ֶאת ְוהֹוִסיף יֹוֵסף ּפָ
ַבת י' ּתֵ תוֹ  'ּכִ ׁשָ ֵתָבה ֲהֵרי? ְלַבּקָ ים זוֹ  ּבְ ׁשִ ּמְ ּתַ ֵדי ִמׁשְ אן ֵיׁש  ַ#םַט  ְוֵאיֶזה, ַאֵחר ְלִעְנָין ַטַ#ם ָלֵתת ּכְ   "?ּכָ

יט ם ְוָרָאה ֱאָסִפיםנֶּ בַּ  ַרבָה  ִהּבִ ּלָ ּכ$ יִבים ׁשֶ ֶק  ַמְקׁשִ בּבְ רּוחוֹ  ִהְתעֹוֵדד, ָריוִלְדבָ  בַר  ׁשֶ יךְ  רֵת וֹ י ּבְ : ְוִהְמׁשִ
יְוַא  ָהָבה" ם ָלֶכם ֲאָבֵארוַ  ָהִעְנָין ֶאת ָלֶכם רְסּבִ א ַמּדּוַ#  ּגַ ָבִרים ֲאִני נֹוׂשֵ יא ִלְפֵני ֵאּלוּ  ּדְ ְצּבִ ל ַהּמַ ּלָ . ַהְמה$

איבְּ  ָלֶכם ַ# ָידוּ  ָנם, ַוּדַ ׁשְ ּיֶ ֲחַצר דֹותָמ ֲ# ַמ  סּוֵגי ינֵ ׁשְ  ׁשֶ לּוָכה ּבַ ִקיד ִאם. ַהּמְ ה ּפָ ַדְרּגָ ְפֵני ַרחָס  ְנמּוָכה ּבְ  ּבִ
ֶלךְ  ָבָריו ַ#ל ְוָ#ַבר ַהּמֶ ד, ּדְ ְפֵני אֹותוֹ  ּוַמֲ#ִמיִדים ַהּסַֹהר ְלֵבית אֹותוֹ  ִטיִליםְמ  ִמּיָ ית ּבִ ט ּבֵ ּפָ ׁשְ  ִאם, ָיהְוָה . ַהּמִ

ֹוְפִטים ים ַהׁשּ ה ְמַגּלִ ָ לַ וְ  איַזכַּ  ּואׁשֶ דוּ  ְואׁשּ ינ ֶאת יֹוִציאוּ , וֹ בּ  ָחׁשְ , אּוָלם. וֹ נּ כַּ  ַ#ל וֹ אֹות ְוַיֲחִזירוּ  ִלְזכּות וֹ ּדִ
ר ִאם ד ָחׁשּוב ׂשַ ֲ#ֵבָרה ֶנְחׁשַ ִהי ּבַ ְלׁשֶ ִליכוֹ ְלַה  ְמַמֲהִרים ֵאין, ּכָ ֶלא ֶאל ׁשְ א, ַהּכֶ ִחלָּ  ֶאּלָ  ְוחֹוְקִרים ּבֹוְדִקים הּתְ
ר ְוַרק, ָהִעְנָין ֶאת ֲאׁשֶ ֵרר ּכַ ֱאֶמת ִמְתּבָ ָבר ֵיׁש  ׁשֶ ּדָ ִרים, ּבַ ים, תוֹ ָר ׂשְ ִמּמִ  אֹותוֹ  ְמַפּטְ  אֹותוֹ  אֹוְסִרים ַאף ּוְלִעּתִ

ֵבית ר ַהּסַֹהר ּבְ ֲאׁשֶ כָ , ֵאפֹוא ִנְמָצא. ְמֹאד ֲחמּוָרה ָרהבֵ ֲ# ָה  ּכַ ּכְ ִקיד לׁשֶ ַהּפָ ה ָצאִנְמ  ׁשֶ ַדְרּגָ ךְ , רֵת וֹ י ְנמּוָכה ּבְ  ּכָ
ּכּוי ּלוֹ  ַהּסִ דֹול תוֹ ָר ׂשְ ִמ לְ  ַלֲחזֹר ׁשֶ דֹול רׂשַ בְּ  ֲאָבל, רֵת וֹ י ּגָ ֵאין, ְוָחׁשּוב ּגָ א ַהּסַֹהר ְלֵבית אֹותוֹ  ַמְכִניִסים ׁשֶ  ֶאּלָ
ֵרר ְלַאַחר ְתּבָ ּמִ ֱאֶמת ׁשֶ ּבֶ ֲחָזָר  רְחזֹ יַּ ׁשֶ  הוָ ְק ּתִ  ֵאין, ָחָטא ׁשֶ   ". םֶד ּקֶ ִמ כְּ  תוֹ ָר ׂשְ ִמ לְ  הּבַ

יט ׁשּוב יךְ , ֱאָסִפיםנֶּ בַּ  ָהַרב ִהּבִ ְדָר  ְוִהְמׁשִ ֶפת וֹ תׁשָ ּבִ ר: "ַהְמַאּלֶ ֲאׁשֶ ַתר יֹוֵסף ּכַ ר ּפָ ִקים ְלׂשַ ׁשְ  ֶאת ַהּמַ
ָנה רְלַאַח  ֶזה היָ ָה , ֲחלֹומוֹ  ִמיָמה ׁשָ ְכַנס ֵמָאז ּתְ ר, ַהּסַֹהר ְלֵבית ה$ עֹודׁשֶ  לוֹ  ָאַמר ְוַכֲאׁשֶ ה ּבְ לֹש<ָ  ָיִמים ׁשְ
יבוּ  נּ  ַ#ל אֹותוֹ  ָיׁשִ ר ִלְהיֹות אֹותוֹ  ְוַיֲחִזירוּ  וֹ ּכַ ִקים ׂשַ ׁשְ ְרעֹה ֵאֶצל ַהּמַ ָבר היָ ָה , ּפַ מּוּהַ  ַהּדָ ֵ#יָניו ּתָ יַצד, ּבְ  ּכֵ
ֵכן ר ִיּתָ ַ ׂשּ דֹול ׁשֶ מֹותוֹ  ּגָ ָבר ּכְ ּכְ ָנה ָההׁשָ  ׁשֶ ֶלא הָמ לֵ ׁשְ  ׁשָ ּכֶ ִמיָּ  םָר ָה  ָמדוֹ ֲ# ַמ לְ  ַיֲחזֹר, ּבַ ֵדי .ָיִמיָמה ִמיםּכְ  ּכְ

ל ְלָהִסיר ִמי ּכָ ּבוֹ  הָה ּתְ יר, ִמּלִ ר יֹוֵסף ִהְזּכִ ִקים ְלׂשַ ׁשְ ל ַהּמַ ּכָ ִלי ָהְיָתה ֶלאכֶּ לַ  תוֹ יָס נִ כְּ  ׁשֶ ה ֲחִקיָרה ּבְ , ּוְדִריׁשָ
ֵני ַמִים ןּמִ ׁשֶ  ִמּפְ ָ לוּ  ַהׁשּ ְלּגְ ֵדי ָהֲאסּוִרים תיבֵ לְ  תוֹ יָס נִ כְּ  ֶאת ּגִ ְפּגֹש< ּכְ ּיִ יֹוֵסף ׁשֶ ילוֹ  ּבְ ם ְוַיּצִ ָ , ֵאפֹוא יֹוֵצא. ִמׁשּ
ל ּכָ ל תוֹ יָס נִ כְּ  ַרתַמּטְ  ׁשֶ ר ׁשֶ ִקים ׂשַ ׁשְ ִביל ָהְיָתה ָהֲאסּוִרים תיבֵ לְ  ַהּמַ ׁשְ ם ְוָלֵכן, יֹוֵסף ּבִ י ְוָאַמר יֹוֵסף ִסּיֵ  'ּכִ

ִני' ִאם ל, ְזַכְרּתַ ּכָ ִביל ַרק ִהיא ְלָכאן ךָ ְת יָס נִ כְּ  ׁשֶ ׁשְ ּתַ  ּבִ ְפֵניְלטֹוָבה  אֹוִתי ריְזכִּ ׁשֶ ְרעֹה ּבִ   ". ּפַ

יַ#  ִהּגִ ׁשֶ יׁש  ָהַרב ּכְ ׁשִ ְדָר  ַהּיָ ר וֹ תׁשָ ּבִ ָנה, ֶזה ְלֶהְסּבֵ קֹול ּפָ רֹב לוֹ  ְוָאַמר ְלַנּפֹוְליֹון רֹוֵ#ד ּבְ  יֲאדֹונִ : "ֶרֶגׁש  ּבְ
יָסר ד ַהּקֵ ְכּבָ ם. ַהּנִ י ָ#ְלָתה ָ#ֶליךָ  ּגַ ִלּבִ דֹוָלה ִמיָההּתְ  ּבְ ל ךָ לְּ  הַמ  ןכֵּ ׁשֶ , ּגְ ּמֹוׁשֵ ה ׁשֶ ה ַאּתָ ֵאירֹוּפָ  יתבִ ָר ֲ# ּמַ ַה  ּבְ

ָממֹון תַ# ּפַ ׁש$ ְמ ַה  ה, בַר  ּבְ ְ ַה  יתִח ָר זְ ּמִ ַה  ְלֵאירֹוּפָ ֲ#ִנּיוּ  היָ רוּ ׁשּ ִאּלוּ  יָה בֶ ׁשָ תוֹ וְ  תּבַ ּה  ְסגּוִרים ּכְ  תיבֵ בְּ  ּבָ
לוּ  ַמּדּוַ# ? ָהֲאסּוִרים ְלּגְ בִ  ּגִ ׁשְ ַמִים ִמן יְלךָ ּבִ ָ ְכּבֹש< ַהׁשּ ּתִ יַ#  ׁשֹונֹות ֲאָרצֹות ׁשֶ סֹופוֹ  ְוַתּגִ ל ּבְ ָבר ׁשֶ  ֶאֶרץ לבֶ ֶח לְ  ּדָ

ְחׁשֶ ׁשֶ , זוֹ  ת הּוְזִניָח  תלֶ ׁשֶ ְח נֶ  תבֶ ּנֶ ּמַ ְדּתֶ  ֶאֶרץ ְל#$ ּלַ א ֶזה ֵאין? ךָ ה$ ַמִים ןּמִ ׁשֶ  ֶאּלָ ָ לוּ  ַהׁשּ ְלּגְ מוֹ , אֹוְתךָ  ּגִ  ּכְ
לוּ  ְלּגְ ּגִ ִקים רׂשַ  ֶאת ׁשֶ ׁשְ ית לֶא  ַהּמַ ֵדי ַהּסַֹהר ּבֵ יקצַּ ַה  יֹוֵסף ֶאת ִלְראֹות ּכְ ַצַ#ר םׁשָ  ירוּ ׁשָ  ּדִ ה ַאףוְ . ּבְ  ַאּתָ

אָת  ֵדי ְלָכאן ּבָ ֵני ֶאת ִלְראֹות ּכְ ָניו ּבְ ל ּבָ רּוִיים יֹוֵסף ׁשֶ ִ  ָרהצָּ בַּ  ׁשְ ים סֹוְבִלים, ְבָיהּוַבׁשּ ּקִ  יםַאְכָזִריִּ  ֵמח$
ּמַ  ַמִים ִמן. ַרב לבֶ ֵס  ָלֶהם ְוגֹוְרִמים ָרָ#הלְ  ָתםאוֹ  ִליםְפ ׁשֶ ָ ֵדי ּכַֹח  ֵאפֹוא ְלךָ  ָנְתנוּ  ַהׁשּ ל ֶאת ַח צֵּ נַ לְ  ּכְ י ּכָ  ַ#ּמֵ

ה ֵדי, יתבִ ָר ֲ# ּמַ ַה  ֵאירֹוּפָ ּתּוַכל ּכְ יַ#  ׁשֶ י ְלָכאן ַאף ְלַהּגִ ִני' ִאם 'ּכִ ִביל ַרק, ְזַכְרּתַ ׁשְ ּתּוַכל ּבִ  אֹוָתנוּ  ִלְזּכֹר ׁשֶ
ים ָלנוּ  חֹוֵקקּולְ  ּקִ ִרים ח$ בַ  נוּ יֵ# ׁשִ הוֹ לְ  ְיׁשָ   ". נוּ ֵת ָ# ָר  יׁשֵ ְק ִמּמְ

ם ּיֵ ּסִ ׁשֶ יׁש  ָהַרב ּכְ ׁשִ ָר  ֶאת ַהּיָ א אֹוָתּה , וֹ תׁשָ ּדְ ׁשֹות ַנּפֹוְליֹון לוֹ  הֹוָדה, ִלּבוֹ  ֵמֹעֶמק ָנׂשָ ה לוֹ  ִנְרּגָ י ְוִגּלָ  ּכִ
ְדָבָר  ַקח יוּבִ הְרִא  לוֹ  ְוֶהֱ#ִניק ֵ#יָניו ֶאת ּפָ ל ַ#ל תׁשֶ ּדֶ ח$ ְמ  ּיָ ְלָחָמה ַמֲהַלךְ  ּכָ בְ . ַהּמִ  ִהיאְידּוָ#ה  הּדָ #$

ּפֹוְליֹון ּנַ ׁש  ׁשֶ ּקֵ הּוִדים ִעם ְלֵהיִטיב ּבִ ׁש  ַהּיְ ְויֹון ָלֶהם ְלַהֲ#ִניק ּוִבּקֵ ּיֹות ׁשִ א, ָמֵלא ְזכ$ בְּ  ֶאּלָ  זֹאת בֹותְק ִע ׁשֶ
הֵח ֵה  ֵ נַ לְ  ּלָ ָלה רּוַח  בׁשּ ּכָ נוּ  ַהׂשְ ה יםבִּ ַר  ְיהּוִדים ברֶ ֶק בְּ  תְוַחְדׁשָ ֵאירֹוּפָ ָבר, יתבִ ָר ֲ# ּמַ ַה  ּבְ ַרם ְוַהּדָ  ָלֶהם ּגָ

ֶרךְ  ְלִהְתַרֲחקּות ֹסֶרת ַהּתֹוָרה ִמּדֶ ת ךְ ַא  .ְוַהּמָ ּמַ ה ,זֹאת ְל#$ ֵאירֹוּפָ ל תוֹ יזָ ִח ֲא  ָהְיָתה לֹא םׁשָ , יתִח ָר זְ ּמִ ַה  ּבְ  ׁשֶ
יכוּ , ֵאיָתָנה ַנּפֹוְליֹון ֵני ִהְמׁשִ ִה  ּבְ ַדְרכֵ  קבֹּ ְד לִ  ּה בָּ ׁשֶ  ּלֹותַהּקְ                         �.ֲאבֹוֵתיֶהם יּבְ

  
 

  
ְבֵרי ים ָהאֹור ִמּדִ ה ַ#לדֹוׁש ַהּקָ  ַהַחּיִ ָרׁשָ   ַהּפָ

  

ט יֹוֵסף־ֶאת ה' ִהייְ ַו  רּוׁש  - 'ְוגוֹ  ַוּיֵ י ,ּפֵ ָרַאת ּכִ ַהׁשְ ִכיָנה ּבְ ׁשְ
ע ָהָאָדם ַ�ל ּפַ ׁשְ ְסָמךְ  י" ֶרה ַהּנִ ׁשְ ִכיָנתוֹ  ֵמַהּמַ ֶ  הִמּמַ  ׁשְ , וֹ בּ ׁשּ

קֹום ֵחן הּוא ְוָידּוַ�  רּוךְ  ַהּמָ י הּוא ּבָ , ַהֵחן קֹורְמ  הּוא ּכִ
ט ֶזהּובָ  יֹוֵסף־ֶאת ה' ִהייְ ַו  אֹוְמרוֹ  ְוהּוא רּוׁש  ,ֶסדָח  ֵאָליו ַוּיֵ ּפֵ

יָלא ןיִּ ַו  ְואֹוְמרוֹ , ִמּמֵ י ִלְהיֹות וֹ נּ ִח  ּתֵ יׁש  לֹא ּכִ ִחיַנת ַתְרּגִ ּבְ
ְצַר  ֶזהָל  ,ַהֵחן ֶתקֶמ בְּ  עָהַר  יב ה' ךְ ה" ֵ�  ְלַהְרּכִ ית רׂשַ  יןּבְ ּבֵ

יק ֵחן ֵאָליו ברֹ ֲ� ַל  ֶאְמָצִעי ַהּסַֹהר ןיִּ ַו  אֹוְמרוֹ  ְוהּוא, ַצּדִ ּתֵ
ֵ�יֵני וֹ נּ ִח   :ֵבןְוָה  ,'ְוגוֹ  ּבְ

� 

העֹ  ָהָיה הּוא ֵר  םוּ ְרגּ ּתַ  - ׂשֶ ה יוְוִלְדָבָר . ֵמיְמֵרּה  ַ�ל ׁש ּפֵ ָלּמָ
ר לֹא תּוב ְיַדּבֵ ֵפרּוׁש  אַמרְויֹ  ,תחוּ ַצ  ַהּכָ יו־ַ�ל ּבְ ָהיוּ  ּפִ

ים ן ְואּוַלי. עֹוׂשִ ּוֵ ְתּכַ ּנִ תּוב ׁשֶ ּנֹותוֹ  ַהּכָ ׁשַ מוֹ ְע ַט  ֶאת ּבְ
ם ְלהֹוִדיַ�  ן ּגַ ֲה  ּכֵ ָהָיה ַגםׁשֶ ְנִהיג הּוא ׁשֶ ִמְתַנֵהג ָהָיה לֹא ַהּמַ

ָרָרהבִּ  ִמיׁש  ַ�ְצמוֹ  ּומֹוֵנַ�  ׂשְ ׁשְ ָבר ,ִמּתַ ר ּדָ ים ָהיוּ  ֲאׁשֶ עֹוׂשִ
א ,ָהֲאסּוִרים םׁשָ  יַ  ָידוֹ  ֶאּלָ ן דּכְ ּלָ ָוה ּכ" יד ְוֶזה, ׁשָ ֶמֶזג ַיּגִ
י ְבעוֹ ִט  ֵ�יֵני טֹוב לֶכ ׂשֵ וּ  ֵחן ּוָמָצא הּוא טֹוב ּכִ   :ְוָאָדם ה' ּבְ

� 

ר ָזַכר ְולֹא ִקים ׂשַ ׁשְ רּוׁש  -  'ְוגוֹ  ַהּמַ ּלֹא ֲהַגם ,ּפֵ חוֹ ָכ ׁשְ  ׁשֶ
הּתְ בַּ  ר מוֹ ׁשְ  רָזַכ  לֹא ,ִחּלָ ֲאׁשֶ ה ּכַ ְכִתיב יֹוֵסף ָ�ָליו ִצּוָ ּדִ

ִני תּוב מֹוִדיַ�  ְועֹוד. ְזַכְרּתַ ְ  ַהּכָ ׁשּ ם חוֹ ָכ ׁשֶ ּבוֹ  ּגַ ָנה. ִמּלִ ּוָ ְוַהּכַ
י ,ֶזהבָּ  ֶהְחִליט ַצדְל  ּכִ ּלֹא ׁשֶ ח רוֹ ְכ זָ ְל  ׁשֶ ּכַ ּבוֹ  ִנׁשְ י ,ִמּלִ ִאם ּכִ

ִלּבוֹ  ָהָיה ֶאְמָצעוּ  ,רוֹ ְכ זָ ְל  ֶאָחד ַצד ּוְבַדְעּתוֹ  ּבְ ָהָיה ֶזה תּבְ
א ,רִנְזּכָ  ְקָצת ָבר טְחֵל ֶה  ְלַצד ֶאּלָ ח ַהּדָ ּכַ ּנוּ  ִנׁשְ ּבוֹ  ִמּמֶ   . ִמּלִ

ֵחהוּ  עֹוד ִיְרֹמז ְואּוַלי ּכָ ׁשְ ָהָיה, ַוּיִ ּבוֹ  יחוֹ ּכִ ׁשְ ַמ  ׁשֶ ִמּלִ
ְעּתוֹ  ַקד ֵקץ ֵ�ת ַ�ד ,ִזְכרֹונוֹ  ַ�ל תֲ�לוֹ  ֵ�ת ּוִמּדַ ּפָ ֶאת ה' ׁשֶ

ְרֹמז ְואּוַלי .הוּ ֵר ּכְ זְ יִּ וַ  יֹוֵסף ּיִ אֹוְמרוֹ  ׁשֶ ֵחהוּ  ּבְ ּכָ ׁשְ ֶזה ַ�ל ַוּיִ
ֶרךְ  חיִּ ַו  ,ַהּדֶ ּכַ דֹוׁש  ֲאָבל ,הּוא ׁשְ חוֹ ָכ ׁשְ  לֹא הּוא ְך וּ רבָּ  ַהּקָ

ץ ִהייְ ַו  ,טֹוָבהְל  הוּ ֵר ּכְ זְ יִּ וַ  ר ְוָאז ,'ְוגוֹ  ִמּקֵ ִקים ׂשַ ׁשְ רָזַכ  ַהּמַ
ְרחוֹ ־ַ�לבְּ  אֹותוֹ   :ּכָ

� 

 

  
  

בשנת ב'קצ"ט, ביום א' או כ"ז  יוסף הצדיק נולד
 7בתמוז, לאחר שאמו רחל היתה עקרה במשך 

. בהיות 91ויעקב אביו בן  28שנים. היא היתה אז בת 
שנה, בשנת ב'רט"ז, נמכר לעבד בידי  17יוסף בן 

אחיו בעיר שכם, והובא לבית פוטיפר שבמצרים. 
עליו לאחר שעבד אצלו במשך שנה אחת, העלילה 

נכלא והוא , עלילה שפלה פרזליכה אשת פוטי
שנים  2עוד שנה בבית הכלא, ונוספו לו  10למשך 

לאחר שביקש משר המשקים שיזכרהו. בשעה 
, 108שהוכנס יוסף לבית הסוהר, היה אביו יעקב בן 

, אך 168ואף זקנו יצחק היה עדיין בחיים והיה אז בן 
נפטר שנה אחת לפני יציאת יוסף מבית האסורים, 

שנה, ואז פתר את  30כ"ט בהיותו בן שיצא בשנת ב'ר
  חלומות פרעה. 

� 

אשתו של יוסף היתה אסנת, שהתגדלה בבית 
פוטיפר מפני שהיה חשוך בנים. היא היתה בתה של 
דינה בת יעקב משכם בן חמור, ויעקב תלה לה 
בצווארה טס של מתכת עליה כתב את שמה, ולאחר 
שיצאה מביתו נדדה בדרכים עד שהגיעה למצרים. 

חר שלא עלה בידי חרטומי מצרים לפענח את לא
הכתוב על הטס, ביקשה מיוסף לקרוא את התיבות 
שכן היה בקי בשבעים לשון, ולאחר שגילה שהיא 
בת אחותו, נשאה לאשה. ממנה נולדו לו שני בניו 

ב'  –מנשה אפרים, בשנות השובע בין השנים ב'רכ"ט 
  רל"ו, טרם באו שנות הרעב במצרים. 

� 

ת יוסף, נשא יהודה את בת שוע בהיותו לאחר מכיר
ונולדו לו ער ואונן שמתו בעוונם. תמר כלתו,  21בן 

שהיתה נכדת שם בן נח מבנו עילם, ילדה לו את פרץ 
, ולזרח נולדו חצרון וחמול נכדי 33וזרח בהיותו בן 

שנה,  22יהודה. כל זאת אירע בתקופה קצרה של 
  בלבד.  7שכן בדורות הראשונים היו יולדים בגיל 

�

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ

 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

  
  
  

י ָהָיה גֵה וֹ נ מּוֵאל ַרּבִ ֵני יֵא וֹ ֵמר, ןיְ אֵס ַר ֵמ  ֶהָחִסיד ׁשְ יְלָנא א"ָר גְּ ַה  ּפְ בוֹ  ִמּוִ ִחּבְ ַחר תֲ#לוֹ  ִלְפֵני ָלקּום, ְמֹאד ׁשֶ ַ  ַהׁשּ
ּנּור ֶאת יקִס ָה ְל וּ  ֵבית ַהּתַ ְדָרׁש  ּבְ ֵדי, ַהּמִ לְ  ּכְ ּתַ ָהיוּ  ִמיָדיוׁשֶ ִאים ׁשֶ ֹמַ#  םכֵּ ַהׁשְ  ֶקרּבֹ בַּ  ּבָ  ִיְתָקְררוּ  לֹא, רוֹ עוּ ׁשִ  ֶאת ִלׁשְ

ּקֹר ָחִליָלה ֵבית זַ# ָה  ּבַ ּבְ ַ#ם. תֶס נֶ כְּ ַה  ׁשֶ ית, ַאַחת ּפַ ִהּצִ ׁשֶ ֹמֶרת ּכְ ַאׁשְ ּנּור ָהֵאׁש  ֶאת ַהּבֶֹקר ּבְ ּתַ ה, ּבַ ּלָ י ּגִ ָהיוּ  ָהֵ#ִצים ּכִ  ׁשֶ
ים, ָקהַלַהּסָ  מּוָכִנים ּבִ ֶהם תזֶ ֶח ֱא נֶ  ָהֵאׁש  ְוֵאין ֵהם ְוַלִחים ְרט$ י ִהְכִניס. ֵהיֵטב ּבָ מּוֵאל ַרּבִ  ְלתֹוךְ  ּבוֹ ְור$  רֹאׁשוֹ  ֶאת ׁשְ
ּנּור ֵ#ִצים ַ# ְלַנְענֵ  ְוֵהֵחל, ַהּתַ ֵדי ֲ#ֵליֶהם ַח ּפֹ נְ לִ וְ  ּבָ ְלֶהֶבת ּכְ ַ ַהׁשּ ְתּפַ  ׁשֶ טּתִ ֵ אֹוָתּה . ָראּויכָּ  ֵ#ִציםבָּ  ׁשּ  ְיהּוִדי ִנְכַנס ָ#הׁשָ  ּבְ

ְדָרׁש  ְלֵבית ֶאָחד ָרָאה, ַהּמִ ּנּור ְלתֹוךְ  רֹוֵכן ֶאָחד ָאָדם ּוְכׁשֶ מּוֵאל יַרבִּ . וֹ בּ גַּ  ַ#ל לוֹ  ְוָטַפח ָלצֹון לוֹ  ָחַמד, ַהּתַ  ָיַדע לֹא ׁשְ
ה הּוא ִמי ּכֶ ֵני ַאךְ , ַהּמַ ּלֹא ִמּפְ ֵדי רֹאׁשוֹ  ֶאת ְלהֹוִציא ָרָצה ׁשֶ ַה  ּכְ הׁשֶ ה לֹא ּלָ ְתא ְיַגּלֶ ה םוֹ ּפִ ִהּכָ  ָרץֲ# ַהנַּ  ָהַרב ֶאת ׁשֶ

ֵאר ִדיףֶהֱ# , הוּ זָּ בִ וּ  ָ תֹוךְ  ְלִהׁשּ ּנּור ּבְ ָהֵאׁש  ַאף ַ#ל ַהּתַ הֵח ֵה  ׁשֶ טְלִהְתּפַ  ּלָ ֵ ה ְוַאף ּבוֹ  ׁשּ  נוֹ ָק זְ  רֹותֲ# ׂשַ  ֶאת ךְ רֹ ְח לַ  ֵהֵחּלָ
ַמע ַ#ד םׁשָ  ָההׁשָ  ְוָכךְ , ֵ#יָניו ְוִריֵסי ָ ׁשּ ְתַרֲחִקים ָהִאיׁש  ֵדיֲ# צַ  ֶאת ׁשֶ אוּ . ְויֹוְצִאים ַהּמִ ּבָ ׁשֶ ְלִמיִדים ּכְ  ִנְבֲהלוּ , ַהּתַ

םַר  ֶאת ִלְראֹות ב ּבָ ָניו ְוַ#ל יֹוׁשֵ ֵאָלָתם, ָחרּוךְ  רוֹ ָ# ׂשְ וּ  ֵאׁש  ִמְכַות ּפָ ר ְוִלׁשְ ֶ  הַמ  ָלֶהם ִסּפֵ ְמהוּ . ֵאַרעׁשּ ְלִמיִדים ּתָ  ַהּתַ
ֲאלוּ  דֹוִלים ּכֹה ִיּסּוִרים ּבֹלִלְס  ָצִריךְ  ַהִאם: "ְוׁשָ ֵדי ּגְ ּלֹא ּכְ ׁש  ׁשֶ ַהג ָאָדם ְלַבּיֵ ּנָ ַ#ְצמוֹ  רֹאׁש  ַקּלּות ׁשֶ י םָר ּסְ יִ "? ּבְ  ַרּבִ

מּוֵאל ךְ  לֹאֲה וַ : "ְוָאַמר ׁשְ ִדּיּוק ּכָ ּנֹוַח , ָרָכהבְ ִל  ִזְכרֹוָנם ֲחָכֵמינוּ  ָאְמרוּ  ּבְ יל ָאָדםלָ  לוֹ  ׁשֶ בְ  ְלתֹוךְ  ַ#ְצמוֹ  ְלַהּפִ  ָהֵאׁש  ןׁשַ ּכִ
ין ְוַאל ֵני ַיְלּבִ יםבָּ  רוֹ בֵ ֲח  ּפְ   ". ַרּבִ

�  
ַאַחת ת ִחּזּוק ְלַמַ#ן פֹותָהֲאֵס  ּבְ יֵדי הָס נְּ ּכ$ ׁשֶ , ַהּדָ נֵ  ּבִ ַלִים יַרּבָ ף, יָה נֶ אוֹ גְ וּ  ְירּוׁשָ ּתֵ ּתַ ם ִהׁשְ י ּגַ , ןַמ ְר וֶּ ַר בְּ  ְראּוֵבן ַרחזֶ  ַרּבִ
יַבת רֹאׁש  ְלִמיֵדי ֵלידוֹ ּוִמגְּ  ִרים'ָ# ׁשְ  'ֵמָאה ְיׁשִ יְסִקין ל"יִר ֲה ַמ  ּתַ ר תַ# ׁשְ  לוֹ  ָמָצא ִחיםַהּנֹוכְ  ַאַחד. ּדִ יף ּכֹש<ֶ  מּוָסר ְלַהּטִ

ה ַ#ל ְוִלְמחֹות ּלָ $# ֶמת ּפְ ּיֶ ָתה ְמס$ ֶ#ׂשְ ּנֶ יַבת ׁשֶ יׁשִ ר, ִריםָ# ׁשְ  ֵמָאה ּבִ  ֶאת. תוֹ שׂ ָ# ֵה ְל  ְראּוָיה ָהְיָתה לֹא ְלַדְעּתוֹ  ֲאׁשֶ
ָלה ַהּקֹוָלר רֹאׁש  ּתָ יָבה ּבְ י ַהְיׁשִ ּלֹא ַלְמרֹות, ַרחזֶ  ַרּבִ ל ּתוֹ ַלֲאִמ  ִאם קּדֹ בְ ִל  ָטַרח ׁשֶ ָבר ׁשֶ . ָקׁשּור ָלִעְנָין ָאְמָנםָהָיה  ּדָ

הַה  ִהְתַלֵהט, יוָר וּ בּ ִד בְּ  ִמיץ ּלָ י ֶאת ְוִהׁשְ ִדְבֵרי ַרחזֶ  ַרּבִ ּזּוי ּבְ ׁשֶ , ְוִזְלזּול ּבִ ָ#ה אֹוָתּה  לכָּ ּכְ  ִמן ַ#ְצמוֹ  ַרחזֶ  יַרבִּ  ָ#ַמד ׁשָ
ד ַתק ַהּצַ ל ַ#ד, ְוׁשָ ּכָ ֱאָסִפים ׁשֶ י ְסבּוִרים ָהיוּ  ַהּנֶ ֶדק ּכִ ֲהֵרי, ַהּדֹוֵבר ִעם ַהּצֶ ִתיָקה ׁשֶ הֹוָדָאה ׁשְ , ָהֲאֵסָפה ְלַאַחר. ּכְ

ה ְמהוּ ּתָ  ּמָ ְלִמיִדים ּכַ ְפֵני ּתַ י ּבִ ִתיָקתוֹ  הְלַמְרֵא  ַרחזֶ  ַרּבִ ְזיֹונוֹ  מּול לֶא  ׁשְ דֹוִלים תַהּבִ ַפג ַהּגְ ּסָ ְדעוּ  ְלַאַחר, ׁשֶ ּיָ ֵאין ׁשֶ  ׁשֶ
ם הּוא ִעְנָין ָאׁשֵ יעוּ , ּבָ ִליָאה ְוִהּבִ ךְ  ַ#ל ּפְ ּלֹא ּכָ ְלזּול ַ#ל ָחס ׁשֶ ְגַר  ַהּתֹוָרה בֹודכְ בִּ  ַהּזִ ּנִ תֹוָצָאה םׁשֶ ה ּכְ ָרׁשָ  ֵמַהּדְ

י ָלֶהם ָאַמר. ַהּנֹוֶקֶבת יר ָהִייִתי ִאּלוּ ? ֲ#ׂשֹותלַ  יִד יָ בְּ  ָהָיה־הֶמ : "ַרחזֶ  ַרּבִ ֵאין ַ#ְצִמי ֶאת ַמְסּבִ ִעְנָין יִד יָ  ׁשֶ ם יוּ ָה , ּבָ ּלָ  ּכ$
ד ְמִביִנים יַּ  ִמּיָ אי דׁשֶ ּבַ לֹוִני ּגַ ָבר ּפְ ּדָ ה ָ#ָליו ֵמִביא ְוָהִייִתי ּבַ דֹוָלה ּבּוׁשָ י. ּגְ ְבֵרי ֶאת ֵהיֵטב ָזַכְרּתִ ּנֹוַח  ל"ֲחזַ  ּדִ  ָאָדםָל  לוֹ  ׁשֶ
יל ְבׁשַ  ְלתֹוךְ  ַ#ְצמוֹ  ְלַהּפִ יַד ְוֶהֱ# , ָהֵאׁש  ןּכִ ּלֹא ְפּתִ ין ׁשֶ ֵני ְלַהְלּבִ ים יִר בֵ ֲח  ּפְ ַרּבִ ִגיָ#ה ַאף־ַ#ל, ּבָ ְכבֹוִדי ַהּפְ דֲח וַ  ּבִ ְוא ׁשַ ָ  ַהׁשּ
ַבק ּדָ י ׁשֶ   . "ּבִ

�  
ר ַ#ם ִסּפֵ י ּפַ י, טׁשְ ְק בַּ  ַאֲהרֹן ַרּבִ ַ#ם ּכִ ן ּפַ ּמֵ ל ְלֵביתוֹ  ִהְזּדַ י ׁשֶ לַ  ָחקִיְצ  ַרּבִ ֶטְרּבּוְרג רזֶּ ּבְ ָ#ה ִמּפֶ ׁשָ ֵהֵסב ּבְ  ַלֲארּוַחת ׁשֶ

ִנית. ָצֳהַרִים ָתּה  ְרתּוָקה ָאז ָהְיָתה ָהַרּבָ ה הָת ֲה ׁשָ  ִיתבַּ ּובַ , ּה יָ לְ ָח  בֶק ֵ#  ְלִמּטָ ָ ה ִאׁשּ ָאה ַאַחת ֲ#ִנּיָ ּבָ  ָלּה  ַ# ְלַסיֵּ  ׁשֶ
ֲ#בֹודֹות ִית ּבַ ה. ַהּבַ ְקׁשָ ִנית ּבִ יׁש  ֶרתֵמָהעֹוזֶ  ָהַרּבָ ֶחֶדר ֲארּוָחתוֹ  ֶאת ָלּה ְלַבְע  ְלַהּגִ ִני ּבַ ֵ ַמע קחוֹ ּוֵמָר , ַהׁשּ י ׁשָ  ַאֲהרֹן ַרּבִ

יַצד ִנית ּכֵ קֹול קֹוֵראת ָהַרּבָ ֶרֶתת ֶאל ּבְ יׁש  אֹוָתּה  ּוַמְדִריָכה ַהְמׁשָ ִגים ֶאת ָלּה ְלַבְע  ְלַהּגִ ָרק ֶאת, ַהּדָ  .ָהעֹוף ְוֶאת ַהּמָ
ֶרֶתת  יָבהַהְמׁשָ ִחּיּובל ָהֵ#ת כָּ  ֵהׁשִ ַאַחת ּבְ ה ּכְ עֹוׂשָ ן ׁשֶ ל ּתוֹ ַלֲאִמ  אּוָלם, ּכֵ הִה  רבָ ּדָ  ׁשֶ יׁשָ  ְוִאּלוּ , ּוָמָרק םֶח ֶל  ַרק לוֹ  ּגִ

ִגים ֶאת ל. ְלַ#ְצָמּה  ָנְטָלה ָהעֹוף ְוֶאת ַהּדָ ב אֹוָתּה  ּכָ י ָיׁשַ ֶרֶמז ֲאִפּלוּ  ֵהִגיב ְולֹא 'הלֶ יצָ ִא  ַרּבִ זּוָיהַה  ּה ָת גוּ ֲה נַ ְת ִה  ַ#ל ּבְ  ּבְ
ל ֶרֶתת ׁשֶ ְכֵדי, ַהְמׁשָ ּלֹא ּבִ ֵדי ָיֵבׁש  ֶלֶחם לכֹ ֱא לֶ  יףִד ְוֶהֱ#  ָרּה ְלַצֲ#  ׁשֶ ּלֹא ּכְ היְּ ְלבַ  ׁשֶ יםבָּ  ׁשָ   . ַרּבִ

�  
ְלִמיָדיו ָהיוּ  נֹוֲהִגים ל ּתַ י ׁשֶ ַ#  ַרּבִ יְסִקין בּ יְ לֵ  ְיהֹוׁש$ , ּדִ
ֵביתוֹ  ףְלִהְתַאּסֵ  ת מֹוָצֵאי יִמּדֵ  ּבְ ּבָ ֵד  ׁשַ ֹמַ#  יּכְ  ֶאת ִלׁשְ

ת ַ#ל רוֹ עוּ ׁשִ  ָרׁשַ בּוַ#  ּפָ ָ ר. ַהׁשּ י ִסּפֵ ָרֵאל ַרּבִ , רֶק נְ יְ ׁשֵ  ִיׂשְ
ַ#ם ּפַ ין ְוֶהֱחִליף ַהּמֹוֵזג ׁש ּמֵ ׁשַ ַהְמ  ָטָ#ה ׁשֶ ר ּבֵ ּכָ  ַהּס$

ַלח ְלֵבין יַח , ַהּמֶ ל ֹוסוֹ כבְּ  ְוִהּנִ , ַפעׁשֶ בְּ  ֶמַלח ָהַרב ׁשֶ
ֵני הּוא ִמּפְ דֹוָלה ּמּותְלכַ  ָזקּוק ָהָיה ׁשֶ ל ּגְ ר ׁשֶ ּכָ  בֶק ֵ#  ס$

ַמע. תוֹ ׁשָ לְ ח$  י ּגָ ַ#  ַרּבִ  ְוׁשֹוְמֵ#י ַהּכֹוס ֶאת בּ יְ לֵ  ְיהֹוׁש$
ּנּוי ׁשּום ָראוּ  לֹא ְקחוֹ לִ  ָניו ַ#ל ׁשִ ְתא ַ#ד, ּפָ ּפִ  םוֹ ׁשֶ

ִנית ִנְכְנָסה ח ֶאל ָהַרּבָ ְטּבָ עֹוד ַהּמִ  ָ#סּוק ׁש ּמֵ ׁשַ ַהְמ  ּבְ
ֲהָכַנת ה ּבַ ֱא  ַהּתֵ ָתה, ָסִפיםַלּנֶ ה הגֶּ ׁשְ ַהּמִ  ֶאת ְוִגּלְ ָ#ׂשָ . ׁשֶ

ְמִהירּות ּמּוד ֲחַדר לֶא  ִנְכְנָסה ּבִ  ָלּה ְלַבְע  ְוָקְרָאה ַהּלִ
דֹול כֹוְסךָ  ֶמַלח ֵיׁש : "ַהּגָ ְפּתְ ". ּבְ ְלִמיִדים עוּ ה$  ַהּתַ
ל ְפׁשוֹ נַ  ּכֹחֹות הְלַמְרֵא  םַר  ׁשֶ דֹול ּבָ ר, ַהּגָ ְמָהה ְוַכֲאׁשֶ  ּתָ

ִנית ָפָניו ָהַרּבָ יַצד ּבְ ה ּכֵ ּת  ְלַ#ְצמוֹ  ִהְרׁשָ  ַמִים ֹותִלׁשְ
ר ְמלּוִחים יַ#  ֲ#לּוִלים ֲאׁשֶ ּפִ ִריאּותוֹ  ַ#ל ְלַהׁשְ , ּבְ

יב ָבר ינוּ נִ ׁשָ  לֹאֲה וַ : "ֵהׁשִ יל ָלָאָדם לוֹ  ַח נוֹ , ּכְ ּפִ ּיַ  ׁשֶ
ין ְוַאל ָהֵאׁש  ןְלִכְבׁשַ  ַ#ְצמוֹ  ֵני ַיְלּבִ יםבָּ  רוֹ בֵ ֲח  ּפְ   ". ַרּבִ

�  
ְר  ןּדַ ַלִים ָהָיה ֶאָחד ׁשָ ירּוׁשָ ָהָיה, ּבִ  ַמֲאִריךְ  ׁשֶ

ת יוָת וֹ ׁש ָר ְד בִּ  ּבָ ׁשַ ֳהַרִים ַאַחר ּבְ ָ#ה ַ#ד ַהּצָ ֶחֶרת ׁשָ , ְמא$
ם ָנֲהגוּ  ְוָלֵכן ּלָ ל ּכ$ ּלֵ ה ִלְפֵני ְלִהְתּפַ ָרׁשָ ת. ַהּדְ ּבָ , ַאַחת ׁשַ

ן ּמֵ ְלִמיד ִהְזּדַ ה ֶאל ֶאָחד םָחכָ  ּתַ ָרׁשָ א, ַהּדְ  הּואׁשֶ  ֶאּלָ
ל לֹא ּלֵ רכַ וְ , ִמְנָחה ֲ#ַדִין ִהְתּפַ ה ָרָאה ֲאׁשֶ ָרׁשָ ַהּדְ ה ִמן ָלהְלַמְע  ִמְתָאֶרֶכת ׁשֶ ּדָ ֵדי ֶאְמַצעבָּ  ָיָצא, ַהּמִ ל ּכְ ּלֵ  ֶטֶרם ְלִהְתּפַ

ַקע ׁשְ ה ּתִ ה רְלַאַח . ַהַחּמָ א נֹוְקפוֹ  ִלּבוֹ  היָ ָה , ַמֲ#ׂשֶ ּמָ ַגע ׁשֶ ןּדַ בַּ  ּפָ ָ#ה ְרׁשָ ׁשָ יָּ  ּבְ ֶאְמַצע ָצאׁשֶ ָבָריו ּבְ  ִראׁשֹון ּוְביֹום, ּדְ
ֵדי קַר בְּ  יִלְבנֵ  ָנַסע ֹאל ּכְ יו ֶאת ִלׁשְ ל ּפִ ה טֹוב ִאם" ׁש "ִאי זֹוןֲח "ַה  ׁשֶ ַמּה . ָ#ׂשָ י: "ְוָאַמר ׁש "ִאי זֹוןֲח ַה  ּתָ  לָל כְּ  ֵמִבין ֵאיֶנּנִ
ֶאְמַצע ָלֵצאת ֲהֵרי, ךָ ֵאָלְת ׁשְ  ֶאת הָר ּדְ  ּבְ ן ִניםּפָ  תנַ ְלבָּ ַה  זוֹ  ׁשָ ְרׁשָ ְלִמיד ּוִבּזּוי ַלּדַ איוַ ּובְ , םָחכָ  ּתַ ֵאין ּדַ ְתךָ  ׁשֶ ִפּלָ  ּדֹוָחה ּתְ

ַנת ִנים ַהְלּבָ   ". זוֹ  ּפָ

  

ֵני ךְ ֶר ּדֶ  ַהְצָלָחָתם ָהָאָדם ּבְ ּבְ י ֵהם ׁשֹוְכִחים, ׁשֶ ר ְוַרק, ִילָח  ַלֲ�ׂשֹות ּכַֹח  ָלֶהם ַהּנֹוֵתן הּוא 'ה ּכִ ֲאׁשֶ ַמּצַ  ִנְמָצִאים ּכַ יׁש ב ּבְ ִרים ָאז ּבִ ַתֲחנּוִנים ֵאָליו ּופֹוִנים 'הּבַ  ִנְזּכָ   . ּבְ
ן לֹא יקּצַ ַה  יֹוֵסף ָנַהג ּכֵ ם, ּדִ ּגַ ר ׁשֶ ֲאׁשֶ ם", ַמְצִליַח  ִאיׁש " ָהָיה ּכַ ָהָיה", יֹוֵסף־ֶאת 'ה ִהייְ וַ " ָאז ּגַ ם 'הַל  ָקרֹוב ׁשֶ ר ּגַ ֲאׁשֶ ְדָרָכיו ַמְצִליַח  ָהָיה ּכַ    )הרבי ר בונים מפשיסחא(... ּבִ

  
ְקִהּלֹות ּגֹוָלה ֹותּב ַר  ּבִ ְלטֹונֹות ִמּנוּ , ּבַ ִ ִנים ַהׁשּ ַ�ם' 'ַרּבָ  ִמּטַ

ּלֹא נוּ  ְולֹא ָקְראוּ  ׁשֶ ל רֹוֵאיֶהם.  ׁשָ ֵ�יֵני ּכָ ִניָנה ּבְ ְוָהיּו ִלׁשְ
ה ֵניּבְ  ִהּלָ ֶאְלצוּ , ַהּקְ ּנֶ ל ׁשֶ ָלה,  ֶאת ְלַקּבֵ ְמׁשָ ַהְחָלַטת ַהּמֶ

ים ֲ�ֵליֶהם  ָהָיה ףנֹוָס  ַרבָהיּו ְמַמּנִ ְלַהְנִהיָגם.  אֹוְרָין רּבַ  ׁשֶ
ִנים' ַאַחד לוּ  'ָהַרּבָ א, בׁשֶ יֵּ ַו  תׁשַ ָפָר ּבְ  ַ�םּפַ  ָ�ַמד ַהּלָ  ְוָנׂשָ

ה ָרׁשָ ת ַ�ל ּדְ ָרׁשַ בּוַ�  ּפָ ָ ּה , ַהׁשּ ְבחוֹ  ִהְפִליג ּבָ ׁשִ ל ּבְ  יֹוֵסף ׁשֶ
יקּצַ ַה  ָ�ַמד ּדִ יֹוןנִּ ּבַ  ּוְבֹאֶמץ ְגבּוָרהּבִ  ׁשֶ  ְוָ�ַזב, הׁשֶ ּקָ ַה  ּסָ

ת ֵאֶצל ְגדוֹ ּבִ  ֶאת ָנס ּפֹוִטיַפר ֵאׁשֶ  ּווּ ְוׁשַ . "הָצ ַהחוּ  אֵצ יֵּ ַו  ַוּיָ
ֶכם ָנא ַנְפׁשְ ֲ�לּות ְוהֹוִסיף 'ָהַרב' ִהְתַלֵהב", ּבְ ִהְתּפַ , הּבָ ַר  ּבְ

ָבר ֵאַרע ֵאיָמַתי" יּ  ַהּדָ ִלי הָצ ַהחוּ  סנָ  ֵסףוֹ ׁשֶ ָבר? ְגדוֹ ּבִ  ּבְ  ַהּדָ
ָפָרׁשַ  ֵאַרע ִעּצּומוֹ , בׁשֶ יֵּ ַו  תּבְ ל ּבְ ר ַהחֶֹרף ׁשֶ   "...ַהּקַ

  

  

  
ּסִ  תנֶ תֹ ּכְ ׁשֶ , ִהיא ָנפֹוָצה ָטעּות ל יםַהּפַ  ִנְקְרָאה יֹוֵסף ׁשֶ

ן ֵני ּכֵ ָהיוּ  ִמּפְ ּה  ׁשֶ ים ּבָ ֶגד ְלֹאֶרְך  ַקּוִ א ֶזה ְוֵאין, ַהּבֶ  ֶאּלָ
ּבּוׁש  ְחָלט ׁשִ ן, מ" ּכֵ הּמִ ַה  ׁשֶ ס ּלָ מּוָבן ּפַ ל ּבְ יםַק  ׁשֶ  ּוִ
ים ּכִ ה ִהיא ֲאר" פֹות בֹותְק ִע ּבְ  ְונֹוְצָרה תׁשֶ ּדֶ ח" ְמ  ִמּלָ  ׂשָ

ֶהן ָזרֹות ָמעּות ּבָ הּמִ ַה  ַמׁשְ , ִסיָרהּוְמ  ָרהֲ�ָב ַה  ִהיא ּלָ
יָון ִהיא ּוִמּכֵ ֹאֶפן תֶר ִנְמֶס  ׁשֶ ר ּבְ ְלׁשֹונֵ  נֹוַצר ָיׁשָ ס נוּ ּבִ  ַהּפַ
מּוָבן ל ּבְ ר ַקו ׁשֶ אּור ַ�ל. ָיׁשָ ּסִ  ּבֵ  ְלקוּ ֶנְח  יםַהּפַ

עֹות ְוָרבוּ  ָהִראׁשֹוִנים ִעְנָין ַהּדֵ  ֶ�ְזָרא ןּבְ ָהִא . ֶזה ּבְ
ָהיוּ  ֵארָב ְמ  ָהיוּ  בַת ּכָ  ק"ּדַ ַר ָה , ׁשֹוִנים ִצּיּוִריםּבֹו  ׁשֶ ֹו ּב  ׁשֶ
ָהיוּ  רֵא ָב ְמ  ח'אנָ גַּ  ןּבְ ִא . ׁשֹוִנים ָוִניםגְּ  ּסֹותֹו בּ  ׁשֶ  ֹותבּ ַר  ּפִ

ל ד ׁשֶ ּבַ , ְו ּבַ ָפְרׁשֹו ְמִעיל. ֵיׁש אֹוְמִרים ְמ  ם"ָהַרׁשְ
ּלַ  י ָהיוּ  ֶגדּבֶ ׁשֶ ּתֵ יעוּ  ָיַדִים ּבָ ִהּגִ ס ַ�ד ׁשֶ ל ָידוֹ  ּפַ , יֹוֵסף ׁשֶ
יֶחְזֵקאל " רֱאַמ נֶּ ּכַ  ָהַרְגַלִים ַ�דאֹו  ", ַמִים ֵמי ָאְפָסִיםּבִ

ּסִ ַה  תנֶ תֹ ּכְ  ְוֵכןַ�ד ָהַרְגַלִים,  ֵא  יםּפַ ָמר לֶצ ׁשֶ . ְוַאְמנֹון ּתָ
ים יםְמָפְרׁשִ  ֶהם, ַרּבִ ִ ַר  ּבָ ֶגד, ְמָבֲאִרים, י"ׁשּ ַהּבֶ  ִנְקָרא ׁשֶ

ד םׁשֵ  ַ�ל ּנוּ  ַהּבַ י אוֹ  ֶצֶמר דגֶ ּבֶ , ָ�ׂשּוי ָהָיה ִמּמֶ   .  ֶמׁשִ
  

  

ן   לט, ח)( ַוְיָמֵא�

ע ָ�ִמים ַאְרּבַ ַ�ם מֹוִפיַ�  ּפְ ֶלת ַהּטַ ְלׁשֶ ּתֹוָרה ׁשַ , ּבַ
ּה  בֹותּתֵ ּבַ  ְתַמְהָמ� ּיִ ן, ַוֽ רוַ , ַוְיָמֵא� ט, ּיֹאַמ� ָח� ׁשְ  ֵיׁש  ֶרֶמז. ַוּיִ
לּות ַלֲאִריכּות ֶזהּבָ  י, ַהּגָ ַ�ם ּכִ ֶלת ַהּטַ ְלׁשֶ  הּוא ׁשַ

ַטַ�ם הה ּתָ ַא  רֹוֶאה ְוִאם, ְוׁשֹוֶהה ַמֲאִריְך  ּבְ ּלָ א" ַהּגְ  ׁשֶ
לּות תַה ַמ ְה ַמ ְת ִמ  ם ָצִריְך , ִמְתָאֶרֶכת ְוַהּגָ  רַוּיֹאַמ  ְלַקּיֵ

ִפּלֹות ְיֵדי־ַ�ל ׁש  ּתְ ם ִהיא ַוֲאִמיָרה, ֹותּוַבּקָ  ׁשֹוןִמּלְ  ּגַ
גֶ  ֱאַמר דּבֶ ּנֶ ע ֶאְמָרתוֹ  ׁשֶ ּצַ ַ�ל, ּבִ ִפּלֹות ְיֵדי ׁשֶ ים ַהּתְ  ַנֲ�ׂשִ

ים ְביָ  ְלבּוׁשִ ִכיָנה כֹולּכִ ְ ְהֶיה ַגםֲה ַו . ַלׁשּ ּיִ  רוֹ דּ ַה  ׁשֶ
ְבִחיַנת ְדֵרָגה לַפ ׁשְ ּבִ  ןֵא ָמ יְ ַו  ּבִ מוֹ , ַהּמַ ָאְמרוּ  ּכְ  ל"ֲחזַ  ׁשֶ

ַט  ּקְ הׁשֶ ֵמאּון יֹוֵצאת ּנָ ַח  זֹאת ַאף ַ�ל, ּבְ ּבָ ַה  טִיׁשְ  ה"ּקָ
ל רוֹ ׂשָ  ֶאת וֵ�  ׁשֶ ה ִויַמֵהר ׁשָ ּלָ א"   (שופרא דיעקב) .ַהּגְ

�  

א ַהֽחּוָצה ֵצ� �ָנס ַוּיֵ   לט, יב)( ַוּיָ

ַבת �ָנס ּתֵ ְפֶסֶקת ַוּיָ ַטַ�ם מ" ֵני, אָח ּפְ ִט  ּבְ  ִיתּבַ ּבַ  ַרקׁשֶ  ִמּפְ
יִציָא  ֲאָבל, ֵסףיוֹ  סנָ  ִלי ָהַלְך  הָצ ַהחוּ  תוֹ ּבִ ּצָ  ּבְ ה, ְמר"

ן ּכֵ ׁש  ׁשֶ ּקֵ ת ְלִהְתַרֵחק ּבִ ַרח לֹא ַאְך  ּפֹוִטיַפר ֵמֵאׁשֶ  ּבָ
יִציָאתוֹ  ֶדֶרְך  ּבִ ִמים ּכְ ְפֶסֶקת ְוָלֵכן, ָהֲאׁשֵ ַבת מ" �ָנס ּתֵ  ַוּיָ

ַטַ�ם בֹות אָח ּפְ ִט  ּבְ א ַהֽחּוָצה ֵמַהּתֵ ֵצ� י, ַוּיֵ יִציָאתוֹ  ּכִ  ּבִ
ת ְוַאף. סנָ  לֹא ָרה ּפֹוִטיַפר ֵאׁשֶ יְלַא  ִסּפְ יָתּה  ְנׁשֵ  ֶאת ּבֵ

ֹאָרע מוֹ  ַהּמְ ָהָיה ּכְ א  יֹוֵסף ַ�ל ְוָאְמָרה ׁשֶ ֵצ� �ָנס ַוּיֵ ַוּיָ
ר. אּוָלם ַהֽחּוָצה ֲאׁשֶ ָרה ּכַ ֹאָרע ֶאת ִסּפְ  ָלּה ְלַבְע  ַהּמְ

ָתה, ּפֹוִטיַפר ּנְ ָבֶריָה  ֶאת ׁשִ ֹו ֶאְצ  ְוָאְמָרה ּדְ �ְגד ב ּבִ ֲֽ#זֹ� י ַוּיַ ִל�
�ָנס ַהֽחּוָצה ִמ ִה , ַוּיָ ַבת ֶאת ָטהיׁשְ א  ּתֵ ֵצ� ָרהַוּיֵ  ֶאת ְוִחּבְ

ַבת �ָנס  ּתֵ ַבת לֶא ַוּיָ ֵדי, ַהֽחּוָצה ּתֵ ק ּכְ ד ֶאת ְלַחּזֵ  ַהֲחׁשָ
יֹוֵסף ַרח ּבְ ּבָ ֶדֶרְך  הָצ ַהחוּ  ׁשֶ ִמים ּכְ   (אמרי ח"ן). ָהֲאׁשֵ

ׁש  ְדּגָ  מ"
 

 חּלָ מ" ְמ 

 

ְטָ�ם   מ"
 


