
 

 

  
  
  
  
  
  
  

  
  

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

  139 'גיליון מס
  3שנה 

  

ה ַאל ָ�ְצ ־ְוַ�ּתָ   )מה, ה(בּו ּתֵ
י לֶא  יַ� , בקוֹ ְט ְר וֹ ׁש ּטְ ִמ  הש�ֶ מֹ  דוִ ּדָ  ַרּבִ ַ�ם ִהּגִ מֹוָצֵאי ֶאָחד ָאָדם ּפַ , טֹוב־יֹום ּבְ

הּוא ׁשֶ ְברֹון ֶ�ֶצבבְּ  ירוּ ׁשָ  ּכְ ֵני ֵלב־ְוׁשִ ט ִמּפְ ּפָ ה ִמׁשְ ָהָיה ָקׁשֶ ִדיֵני ָ�ָליו ׁשֶ  ּבְ
אֹוָתּה . ְנָפׁשֹות ָ�ה ּבְ ל ָחהְמ ׂשִ  ִמּתֹוךְ  ָמחֹולבְּ  ַהֲחִסיִדים ָיְצאוּ , ׁשָ  ִמְצָוה ׁשֶ

מֹוָצֵאי יקצַּ ַה  ֶאל ִנְכַנס ִאיׁש ָה ּוְכׁשֶ , ַהַחג ּבְ ׁש  ּדִ ּנוּ  ְלַבּקֵ , ַרֲחִמים ָ�ָליו ְלעֹוֵרר ִמּמֶ
ֵלךְ  לֹא ַמּדּוַ� : "לוֹ ָא ׁשְ  ם ּתֵ ה ּגַ ד"? ַהֲחִסיִדים ִעם ִלְרֹקד ַאּתָ ר ּוִמּיָ ה לוֹ  ִסּפֵ  ַמֲ�ׂשֶ

ֵאַרע ַ�לַה  ִעם ׁשֶ ם־ּבַ ָ�ַמד טֹוב־ׁשֵ ַ�ם ׁשֶ מֹוָצֵאי ּפַ ּפּוִרים יֹום ּבְ ין ַהּכִ  ְוִהְמּתִ
ׁש  ָבָנה תֶא  ְלַקּדֵ ַ�ל ִהְצַטֵ�ר. ָרִקיַ� בָּ  ִנְרֲאָתה לֹא ִהיא ַאךְ , ַהּלְ ם־ַהּבַ  ְמֹאד טֹוב־ׁשֵ

י, הוָ צְ ַהּמִ  רּדֵ ְע ֶה  ַ�ל ָכךְ  ָרָאה ּכִ ּלֹא ןִסּמָ  ּבְ ִפּלֹוֵת  לוּ ִהְתַקבְּ  ׁשֶ ל יֶהםּתְ ָרֵאל ׁשֶ , ִיׂשְ
ָכל םכָּ ְר ַד כְ וּ  ָמהוּ אְמ  ָיְדעוּ  לֹא ַהֲחִסיִדים אּוָלם ּפּוִרים יֹום מֹוָצֵאי ּבְ  ָיְצאוּ , ַהּכִ
ִרּק  ְגַמתֶד קֹ  ִהְתַלֲהבּות ִמּתֹוךְ  ּודּבְ ד- ְמָחה ׁש ּכְ ִ ָהיוּ  ַהׂשּ ים ׁשֶ דֹול ַלּכֵֹהן עֹוׂשִ  ַהּגָ

ֵצאתוֹ  ְמָחהַה . ַהּקֶֹדׁש  ִמן לֹוםׁשָ בְּ  ּבְ ִ ַ�ל ַ�ד, ְוָגְבָרה ָהְלָכה ׂשּ ַהּבַ ם־ׁשֶ  טֹוב־ׁשֵ
ךְ  ּוְבתֹוךְ , םיִד וּ ּק ִר לָ  ִהְצָטֵרף ַ�ְצמוֹ  רוּ ִהְתּפַ  ּכָ בָ  ָהֲ�ָנִנים ּזְ  ִנְרֲאָתה ָנהְוַהּלְ

ָט  ךְ  ַ�ל ָאַמר. ָרָתּה ֳה ּבְ ַ�ל ּכָ ם־ַהּבַ ֶ ה ּמַ ׁשֶ , טֹוב־ׁשֵ ׁש ׁשּ ּקֵ  יוָת גוֹ ֵר ְד ַמ בְּ  ִלְפעֹל ּבִ
בוֹ  ֲ�לוּ , הֹותַהּגְ ֶאְמָצעּות ַהֲחִסיִדים ּפָ ית םָת ָח ְמ ׂשִ  ּבְ אן. "ָהֲאִמּתִ ה ִמּכָ ", דֵמ לָ  ַאּתָ
ם יקצַּ ַה  ִסּיֵ ָבָריו ֶאת בקוֹ ְט ְר וֹ ׁש ּטְ ִמ  ּדִ ִריךְ , "ּדְ ּצָ ִמיד ירוּ ׁשָ  ִלְהיֹות ָהָאָדם ׁשֶ  ּתָ

ְמָחהבְּ  ִמיָמה ּוֶבֱאמּוָנה ׂשִ ָ�ה ְוַאף, ּתְ ׁשָ ָהָאָדם ּבְ ְמצּוָקה אִנְמצָ  ׁשֶ  לוֹ ָיכ, ָחִליָלה ּבִ
ְמָחה ירוּ ׁשָ  ִיְהֶיה ִאם ְיׁשּועֹות ִלְפעֹל הּוא ׂשִ ֵלָמה ּבְ   ". ּוֶבֱאמּוָנה ׁשְ
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ר ַ�ם ִסּפֵ י ּפַ רּוךְ  ַרּבִ ַכי ּבָ י, בינוֹ ּדִ יְ וֹ ּק ִמ  ָמְרּדְ י ָאִביו ּכִ ים המֹ לֹ ׁשְ  ַרּבִ  הֹוִכיחוֹ  ַחּיִ
רוֹ  ת ַ�ל ָקׁשֹות ְוִיּסְ ָרה ּותָהַ�ְצב ִמּדַ ֹחָרה ְוַהּמָ י ַאלׁשָ . וֹ בּ ׁשֶ  ׁשְ רּוךְ  ַרּבִ ַכי ּבָ  ָמְרּדְ

ר ַמּדּוַ� : "ָאִביו ֶאת ה ְמַיּסֵ ְוָקא אֹוִתי ַאּתָ ִמּדֹות ֲאִני ָלקּוי ַוֲהֵרי, ָהַ�ְצבּות ַ�ל ּדַ  ּבְ
יב ְוָאִביו"? הנָּ ּמֶ ִמ  יֹוֵתר ֹותנּ ג- ְמ  טּוַחִני: "לוֹ  ֵהׁשִ ַ�ל, ּבְ ׁשּוב ֹותנּ ג- ַהְמ  יךָ ֶת וֹ דּ ִמ  ׁשֶ  ּתָ

ְתׁשּוָבה ׁש  אּוָלם, ָמהלֵ ׁשְ  ּבִ א ֲאִני חֹוׁשֵ ּמָ ׁשּוב לֹא ׁשֶ ךָ  ָהַ�ְצבּות ַ�ל ּתָ ּבְ י, ׁשֶ  ּכִ
ם". ֵחְטא ֶזהבָּ  רֹוֶאה ֵאיְנךָ  י ִסּיֵ רּוךְ  ַרּבִ ַכי ּבָ ָבר: "ְוָאַמר ָמְרּדְ  יֹוֵסף ָרַמז ֶזה ּדָ

יקצַּ ַה  ָאְמרוֹ  יוָח ְלֶא  ּדִ ה ּבְ ה ֵאין, ְצבּו'ָ� ּתֵ ־ַאל 'ְוַ�ּתָ א ְוַ�ּתָ ׁשּוָבה ׁשֹוןלְ  ֶאּלָ  ּתְ
ִדְבֵרי ֲחַז"ל, ןִה וְ  ּכְ ּוֵ ה, ָלֶהם לֹוַמר ְתּכַ ִחּלָ ֶכם ָהַ�ְצבּות ַ�ל ׁשּובלָ  יֶכםלֵ ֲ�  ּתְ ּבָ   ". ׁשֶ
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י ִריןִמּק-  הש�ֶ מֹ  ַרּבִ ַ�ם ָרָאה ּבְ ַצַ�ר ירוּ ׁשָ  דָח ֶא  ָאָדם ּפַ דֹול ּבְ ָנה. ּגָ ַא  ֵאָליו ּפָ : לְוׁשָ
יַצד" ה נֹוֵטל ּכֵ דֹול ּכֹה אְט ֵח  ַ�ְצְמךָ  ַ�ל ַאּתָ ֲהֵרי? ּגָ ָ�ה ׁשֶ ׁשָ ָאָדם ּבְ  ִמְצַטֵ�ר ׁשֶ

ר ְלַצֵ�  ֵאיךְ וְ , ִעּמוֹ  ִמְצַטֶ�ֶרת ָנהיכִ ׁשְ  ִכיָנה רֶאְפׁשָ ְ ְגַלל ַהׁשּ ים ִעְנָיִנים ּבִ ִמּיִ ׁשְ   "?!ּגַ
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ם לֹא ָהְיָתה ְלַפְר    )מז, כו( ֹעהַרק ַאְדַמת ַהּכֲֹהִנים ְלַבּדָ
י ִליּ  ַזְלָמן ֶאְפַרִים ַרּבִ ַ�ל, דוֹ רִמבְּ  ֹותַמְרּגָ ֵני ָזָכה", ֶאְפַרִים יתבֵּ " ת"ׁשוּ  ּבַ  ִלׁשְ

ְלָחנֹות ָמקֹום הלָּ ּוְגד-  ּתֹוָרה, ׁש- ַ�ל. ֶאָחד ּבְ ים ְנָכִסים ּבַ  בֵסַר  הּוא אּוָלם, ָהָיה ַרּבִ
י ֶאת םלֵּ ְלׁשַ  ה ִמּסֵ ִהּלָ ה ַהּקְ ֵני, ָליוָ�  ְטלוּ וּ ׁשֶ ְפָסק ִמּפְ - בַּ  ַהּנִ  ךְ וּ רָ�  ְלָחןׁשּ

ְלִמיֵדי ּתַ ל טּוִריםּפְ  ֲחָכִמים ׁשֶ ים ִמיֵני ִמּכָ ין, ִמּסִ ים ּבֵ צּוִבים ִמּסִ ֵני ַ�ל ַהּקְ  ּבְ
הּוא ַמס ֵבין, וּ ָהִעיר ל ַ�ל ָקצּוב ׁשֶ תוֹ . ְלַבּדוֹ  ִאיׁש  ּכָ ּמָ י נוּ ֵמֲא  ,ְל�- ָהל ָראׁשֵ  ַהּקָ
ל יעוּ , ָבָריוּדְ  ֶאת ְלַקּבֵ ָבִרים ַ�ל ְוִהְצּבִ ֶאְמרוּ  ַהּדְ ּנֶ ן םׁשָ  ׁשֶ י, ְלַהּלָ יֶּ  ִמי ּכִ  לוֹ  ׁש ׁשֶ
א ְמַ�ט אוֹ  תנוּ ּמָ א-  ְמַ�ט ָ ְרֵנס ןּתָ ּוַמ  ַמׂשּ ַמס ביָּ ַח , ּבוֹ  ְלִהְתּפַ יב. ּבְ י ָלֶהם ֵהׁשִ  ַרּבִ

ַח  ַטֲ�ָנה ַזְלָמן ֶאְפַרִים ם, אוּ ְר וּ  ְצאוּ : "ְוָאַמר תִנּצַ ּגַ ְרעֹה ׁשֶ ִמְצַרִים ֵסףְויוֹ  ּפַ  לֹא ּבְ
ֵהא ְולֹא. ָלֶהם אֹוָתם ְוהֹוִתירוּ  ַהּכֲֹהִנים ַאְדַמת ֶאת ָקנוּ  , יתִק ּדָ נְ פ- כְּ  ּכֶֹהֶנת ּתְ

ּלֹא ְצִרים יֲהנֵ כֹּ  ִיְהיוּ  ׁשֶ נֵ  יֹוֵתר ֲחׁשּוִבים ַהּמִ ָרֵאל יֵמַרּבָ יל ,ִיׂשְ   ". ְלַהְבּדִ

  
ׁש ֵא יִּ וַ  ל -  )מד, יח( ּוָדההיו יְ ָל ּגַ ה אֹות ּכָ ִנּיָ ׁשְ

ִגיַמְטִר  הּבְ א ּיָ הוּ ּגְ י, ּלָ ָ�ִתיד לוֹ  ָרַמז ּכִ ָלֵצאת ׁשֶ
יַח  ךְ ֶל ֶמ  ִמיהּוָדה ׁשִ ְגַאל ַהּמָ ּיִ ָרֵאל ֶאת ׁשֶ , ִיׂשְ
יַח  ָלֵצאת ָ�ִתיד ּוִמּיֹוֵסף   לבי שמח)(. יֹוֵסף־ןּבֶ  ָמׁשִ
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י  ָלַחִני ֱאלֹ ּכִ יֹוֵסף ִנְצְנָצה -  )מה, ה( יםִק ְלִמְחָיה ׁשְ ּבְ
ֶדׁש  רּוַח  ָא  ַהּקֹ ִהיא, ִמְחָיהְל  וֹ ְמרּבְ ה ׁשֶ ִגיַמְטִרּיָ ּבְ

ֲהֵרי, 93 ָנה 93 ׁשֶ ִמְצַרִים ָהָיה ׁשָ ןבֶּ  ֱהיֹותוֹ  ֵמָאז ּבְ
י ְוֵתַבת, 110 ןבֶּ  תוֹ מוֹ  ְוַ�ד 17 ה ּכִ ִגיַמְטִרּיָ , 30 ּבְ
י ָ�  יֹוֵסף היָ ָה  30 ןבֶּ  ּכִ ְרֹעה ִלְפֵני ְמדוֹ ּבְ ּוִבְזכּות ּפַ
  אמרי מנחה)( .ְלִמְחָיה יוָח ְלֶא  ָהָיה ֶזה
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זֹאת ַלח ּכְ , ל"ֲחזַ  ָאְמרוּ  -  )מה, כג( ּוְלָאִביו ׁשָ
ַלח ָ ׁשּ ל ּוְגִריִסין ןָיׁשָ  ַיִין לוֹ  ׁשֶ ן ַיִין. ּפֹול ׁשֶ ָיׁשָ

ה ִגיַמְטִרּיָ לּות ֹותנׁשְ  ל"ּתֵ  ּבְ ְעּבּוד ,ִמְצַרִים ּגָ ִ ְוַהׁשּ
ִנים ז"קטַרק  ָהָיה ִמְניַ  ׁשָ   )החיד"א(. ל"וֹ ּפ  ןּכְ
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ה אתזֹ ּכְ  ִגיַמְטִרּיָ ִמְניַ  ּבְ הּוא ךְ "ַת ָח  ןּכְ ם ׁשֶ ׁשֵ
י, ְרָנָסהּפַ ַה  ַלח יֹוֵסף ּכִ ל ְלַיֲ�ֹקב ׁשָ ּלֵ ַ�ל ְלִהְתּפַ

ְרָנָסה ל ַהּפַ זֵ  ֶאת ּוְלַבּטֵ נֹות ַבעׁשֶ  תַר ּגְ . ָהָרָ�ב ׁשְ
 ֵ ה הּוא ַיֲ�ֹקב םְוַהׁשּ ִגיַמְטִרּיָ ם י"פא ל"סא ּבְ ּגַ ׁשֶ
ל מֹותׁשֵ  ֵהם ְרנָ  ׁשֶ ם  ָסהּפַ ּתָ ָלׁשְ ְרמּוִזיםּוׁשְ

ד ְוָאֵכן, ךָ ֶד יָ ־תֶא  ֹוֵתַח ּפ  סּוקּפָ בַּ  א ִמּיָ ּבָ ׁשֶ ַיֲ�ֹקב ּכְ
ְרֹעהּפַ  ַוּיֹאֶמר ֶנֱאַמר ְוָלֵכן, בָהָרָ�  ַסקּפָ  ְלִמְצַרִים

י ֲ�ֹקביַ ־לֶא  בֹות ָראׁשֵ בֹות  ְוֵכן, י"פא ּתֵ י ַהּתֵ ָראׁשֵ
  רמוני)באתי לא(. ְרעֹהּפַ ־לֶא  ֲ�ֹקביַ  ראֶמ ּיֹ וַ 
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ֶרךְ ־ַאל ּדָ זּו ּבַ ְרּגְ ה -  )מה, כד( ּתִ ִגיַמְטִרּיָ ע ּבְ ַאְרּבַ
ה, ִציִצית ּלָ ג- ּסְ ֶאת ְלָהִסיר יִציתצִּ בַּ  זחֹ ֱא לֶ  ִהיא ׁשֶ
ַ�ס ָנף, ְוַגם ַהּכַ ה ּכָ ִגיַמְטִרּיָ   שומר אמונים)(. ַ�סּכַ  ּבְ
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ֵני - )מו, ד( ָ�לֹה־ְוָאֹנִכי ַאַ�ְלָך ַגם לֹש� ִמּפְ ֹותִסבּ  ׁשָ
ֵבר ַיֲ�ֹקב ָרָצה לֹא ִמְצַרִים ְלִהּקָ ֵני, ּבְ ֲ�  ִמּפְ ָרּה ָפ ׁשֶ
נִּ  ִלְהיֹות ִתידָ�  ֵני, יםּכִ ְלּגּול ִמּפְ ּלֹאוְ  ֹותְמִחלּ  ּגִ ׁשֶ
ָפסּוק ְרמּוזֹות ןּתָ ׁשְ לָ ׁשְ וּ , ָזָרה ֲ�בֹוָדה הוּ וּ שׂ ֲ� יַ  ּבְ

י ַ�ְלךָ ַא . ֶזה בֹות ָראׁשֵ ָרּה ָפ ֲ�  ְהיֹותִל  ֲחִריָתּה ַא  ּתֵ
ם, יםנִּ ּכִ  י ּגַ בֹות ָראׁשֵ הלֹ ָ� , ֹותִחלּ ְמ  ְלּגּולגִּ  ּתֵ

י בֹות ָראׁשֵ תְל  ּתֵ   בני שלמה)( .ִליִליםֱא ָה  בֹוַדתֲ�  ִסּבַ
�  

ֵה  הלֹ ָ�  ז, א"ּבְ ֲ�לוּ  ְלַרּמֵ ּיַ ה רַאַח  ׁשֶ ָ . ּדֹורֹות ֲחִמׁשּ
  מעין התורה)(. הׁשֶ מ, ַ�ְמָרם, ְקָהת, ֵלִוי, ַיֲ�ֹקב

�  

ה -  )מו, ל( עֹוְדָך ָחי ִגיַמְטִרּיָ ֵני, אְט ֵח  ִלי ֵאין ּבְ ִמּפְ
ֲ�ֹקב ּיַ א ִהְצַטֵ�ר ׁשֶ ּמָ תּמֵ ׁשֶ  ַ�ל ְלֵגיִהּנֹם דֵר יוֹ  ׁשֶ

יו נוֹ בְּ  ַחּיָ ָאְמרּו ֲחַז"ל,  ּבְ ִפי ׁשֶ וּכְ ָרָאהוּ  ְוַ�ְכׁשָ ׁשֶ
ָבה ַחי ְ ְעּתוֹ  ִהְתַיׁשּ   מגיד חדשות)(. ּדַ

  

  טבת תשע"וב ויגש, ז'פרשת     
  
   

  

        
    

   

  
    

   

  

הִסּפּוִר  ָרׁשָ ּפָ  ים ּבַ
 

ִניִנים   ּפְ

 

  בס"ד

  

  והנצחותלקבלת הגיליון 
 gmail.com 5806777@דוא"ל:

  

  ירושלים -השבת זמני 
  5.56רבנו תם    5.18צאת השבת   4.02הדלה"נ 

 

  

ָפִרים ֶצֶמד ֶאת ְכׁשוּ ִר  ת" ַהּסְ ּבָ   " ִטיׁש  ׁשַ
ָרׁשֹות ַ�ל ָנה ּפָ ָ    יָה ֶד ֲ� מוֹ וּ  ַהׁשּ

ְלַחן ֶאת ִאירוּ ְוָה  ַ  ׁש0 תַהׁשּ ֵביְתֶכם ּבָ    ּבְ

 



 

 

  

  

ם ְלָאִבי ֶאת ְדּתֶ ל־ְוִהּגַ ִמְצַרִים־ּכָ בֹוִדי ּבְ   ּכְ

ַנת ּה  ָיהרוּ ׁשְ  ַהֲחִסיִדית ּפֹוִלין. ב"תקפ ׁשְ ּלָ ֶמְרָקָח  ַוֲחִסיֶדיָה  רּוחֹות ַרתֲ� ַס בְּ  ּכ- ם. הּכְ ּלָ  ִמְתּכֹוְנִנים ּכ-
ּוִאין תַח ְמ ׂשִ  ִלְקַראת ׂשּ ֲ�ִתיָדה ַהּנִ ם ׁשֶ ֲ�ָיָרה ְלִהְתַקּיֵ ה ּבַ ם ְקַטּנָ ׁשֵ ָ�ְמָדה, הילָ ִט ְס אוֹ  ּבְ צֶֹמת ׁשֶ ָרִכים ּבְ  ּדְ

ְגבּולֹוֶתיָה , ָחׁשּוב ל ּבִ ְמַ�ט. ִאיָנהְואּוְקרָ  רּוְסָיה, ּפֹוִלין ׁשֶ יר ִאיׁש  ֵאין ּכִ ה ֲ�ָיָרהָה  ֶאת ַמּכִ ַטּנָ  אּוָלם, ַהּקְ
ְרֵסם ִהיא ֲ�ִתיָדה ְזכּות ְלִהְתּפַ ה ּבִ ּנָ דֹוָלה ַהֲחת- ָמה ַהּגְ ִהְתַקּיְ ּה  ׁשֶ ְחׁשֶ , ּבָ ּנֶ דֹול ֵארּוַ� כָּ  ַהּיֹום ַ�ד תבֶ ׁשֶ  ַהּגָ
יֹוֵתר תֹולְ  ּבְ ְרֶסֶמת ,תַהֲחִסידוּ  דֹותּבְ ֵ בַּ  ּוְמפ- ה םׁשּ ּנָ דֹוָלה 'ַהֲחת- ה ֶהָחָתן. ה'לָ יִט ְס אוֹ בְּ  ַהּגְ ּלָ  ֶצֱאָצִאים ָהיוּ  ְוַהּכַ

ל יִקים ֵלידוֹ גְּ  ׁשֶ ּדִ ּדֹור ַהּצַ ם, ַההּוא ּבַ יֵקי ןַק זְ  ּוְברֹאש�ָ ָרֵאל אֹוֵהב"ָה  רוֹ דּ ַה  ַצּדִ ָטא" ִיׂשְ ְלִמיָדיו ִרידׂשְ , ֵמַאּפְ  ּתַ
ל י ׁשֶ י ֶהָחָתן ִביֲא . קְס 'נְ יזֶ לִּ ִמ  ֱאִליֶמֶלךְ  ר' ָהַרּבִ מּוֵאל ַרּבִ י הּוא, ןׁשַ טוֹ וֹ בּ ִמ  ְיִחיֵאל ׁשְ ן ַרּבִ  ֲחָתנוֹ  בּ יְ לַ ְר גֶ נְ וּ י ּדָ
ל ָטא ָהַרב ׁשֶ ל ְבנוֹ ו ,ֵמַאּפְ י ׁשֶ לֹוְטׁשֹוב ילוִ ְד ַר ֵמ  קִיְצָח  ַרּבִ יד ִמּזְ ּגִ ן ַהּמַ ה. ּבֶ ּלָ ּתוֹ  ִהיא ַהּכַ ל ּבִ י ׁשֶ  יֹוֵסף ַרּבִ

נוֹ  בוֹ ׁש יְט בִּ ְר וֹ הֵמ  ל ּבְ י ׁשֶ ַכי ַרּבִ ִהְתגּ , יזכִ ְס נֶּ ִמ  ָמְרּדְ אֹוָתּה  ֹוֵררׁשֶ ָ�ה ּבְ הת ַח ְמ ׂשִ  לֶא . הילָ ִט ְס אוֹ בְּ  ׁשָ ּנָ , ַהֲחת-
ְזְמ  ל נוּ ה- יִקים ֵלידוֹ גְּ  ּכָ ּדִ ִדינֹות ַהּצַ פוּ , ְרָיהְנגַּ ה- וְ  ִאיָנהאּוְקרָ , רּוְסָיה, היָ יצְ לִּ גַּ , האֹוְסְטִריָּ , ּפֹוִלין ִמּמְ ּתְ ּתַ  ְוִהׁשְ
ּה  אַתִים ָלהְלַמְע  ּבָ יִקים, ן'בָ לָ  יׁשֵ בְ 'לוֹ  ִמּמָ ְרָסִמים ַצּדִ ֶהם, ְמפ- ְלִמיֵדי יםבִּ ַר  ּבָ ִליןִמּל-  ַהחֹוֶזה ִמּתַ   . ְועֹוד ּבְ

ל ּה ָמ סוּ ְר ּפִ  רִעּקַ  ַאךְ  ה ׁשֶ ּנָ ְגַלל ָהָיה ַהֲחת- ָהְיָתה ַהַהְכָרָ�ה ּבִ ּה  ׁשֶ י ּבָ יַטת ְלַגּבֵ יְסָח  ׁשִ ׁשִ  ְוָהעֹוֵמד אּפְ
י, ּה אׁשָ רֹ בְּ  יְסָח  ִניםּבוּ  'ר ָהַרּבִ ׁשִ מּועֹות. אִמּפְ ְ ּנֹות םיֶה ֵת גוֹ ָה נְ ַה  ַ�ל ַהׁשּ ל ַהְמׁש- יְסָח  יֲחִסיֵד  ׁשֶ ׁשִ  ָנפֹוצוּ  אּפְ

ֵהם ָאְמרוּ  .רבֶ ֵ�  ְלָכל ה ְזַמן ֶאת ְמַאֲחִרים ׁשֶ ִפּלָ יֵקי ְמַזְלְזִלים, ַהּתְ ַצּדִ יִקים יְפֵת וֹ ְלמ ְולֹוֲ�ִגים רוֹ דּ ַה  ּבְ ּדִ , ַהּצַ
ַזְלְזִלים ףַא  םֵמֶה  ְוֵיׁש  ּמְ קּות ֶאת. ְצֹותּמִ בַּ  ׁשֶ י ַהִהְצַטּדְ ִאיָלן ִנְתִלים ַהֲחִסיִדים ּכִ בֹוּהַ  ּבָ ל ַהּגָ  הּוִדיַהיְּ ' ׁשֶ

דֹוׁש  יְסָח  'ַהּקָ ׁשִ ָחה, אִמּפְ אֹור'ַה  ּדָ ךְ זִ  י'ִד הוּ 'יְּ ַה וְ  יֹותְה בִּ , 'ֶמׁש ׁשָ וָ  ּמָ ֵ  ִמן ָלהְלַמְע  הְוַנֲ�ׂשָ  ְפׁשוֹ נַ  ֶאת ּכֵ , לכֶ ַהׂשּ
ים ֵאין ַאךְ  ּוָרה ִמן ַלֲאָנׁשִ ְדָרָכיו ָלֶלֶכת ַהׁשּ דּות ַלְמרֹות אּוָלם. ּבִ דֹוָלה ַהִהְתַנּגְ ים ִהְצָטְרפוּ , ַהּגְ  ְוטֹוִבים ַרּבִ

יְסָח  תַר בוּ ֲח לַ  ׁשִ ֶהם, אּפְ ְבָחִרים ְוַאְבֵרִכים ַלְמָדִנים ּבָ ִהְצָטְרפוּ  מ- ֲהמֹוֵניֶהם ׁשֶ ל טַהּלֹוֵה  ּה נָ וֹ ׁש בְ כִ לְ  ּבַ  ׁשֶ
יְסָח  ׁשִ ל תוֹ פוּ ְר ָט צְ ִה  ִעם הַנֲ�ׂשָ  ָהַרַ�ׁש  רִעּקַ  ַאךְ . אּפְ יַהִחדּ  ׁשֶ ָהָיה, מ"יִר ָה  ּוׁשֵ ָבר ַאךְ  ָצִעיר ֵרךְ בְ ַא ָאז  ׁשֶ  ּכְ
ט ּלֵ ְגאֹונּותוֹ  ִהְתּבַ ם ָהֲ�צּוָמה ּבִ ּלָ ְמרוּ  ְוכ- ל ֶאת ָ�ָליו ּגָ י, םֵד וֹ ַהּק  וֹ בּ ַר . ַהַהּלֵ ִריָ�הֶאְלָיִק  הׁשֶ מ ַרּבִ  ים ּבְ

ידִמּקֹוְז'ִניץ ּגִ ל ַהּמַ נֹו ׁשֶ ְלִמידוֹ  ַ�ל ְמֹאד ִהְצַטֵ�ר, ִמּקֹוְז'ִניץ , ּבְ דֹול ּתַ ֲ�  ַהּגָ א, בוֹ זָ ׁשֶ ּטֵ ְכֵאב ְוִהְתּבַ  הּוא: "ֵלב־ּבִ
ַגם ת ִלי ּפָ ּבָ ׁש , ַאַחת ׁשַ א ֲאִני חֹוׁשֵ ּמָ ּפָ  ׁשֶ ה תתוֹ בָּ ׁשַ  לוֹ  ְמָנהגַ ּתִ ָבָריו ׁשֶ ". ַהְרּבֵ יק לּדְ ם יםעֹוׂשִ  ַצּדִ  ְוָכל, רֹש�ֶ

ה לֹש�ָ ר־ׁשְ ל ְיָלָדיו ָ�ׂשָ יַהִחדּ  ׁשֶ ָניו ַ�ל ִנְפְטרוּ  מ"יִר ָה  ּוׁשֵ ַלן,ּפָ בַּ  , ַרְחָמָנא ִלּצְ ׁשַ   . ֹקֶדׁש ־תּבְ

סוּ  ּנְ ְלִמיֵדי ִהְתּכַ ִליןִמּל-  ַהחֹוֶזה ּתַ ֵדי  ּבְ יִקים, ּכְ ּדִ סְוִזְקֵני ַהּצַ נֹוֵגַ�  ֵ�ָצה ְלַטּכֵ יְסָח  תַר בוּ ֲח לַ  ּבְ ׁשִ  ַ�תַהּדַ  .אּפְ
ֵני ֶאת ְלַהֲחִרים הנֹוָט  ָהְיָתה ם ֶאת רסֹ ֱא לֶ וְ  ּוָרהבַהֲח  ּבְ ְרּכָ ל ֲ�ֵליֶהם ָהָיה ּוָמהשׂ  ַאךְ , ּדַ ְרָכתוֹ  ֶאת ְלַקּבֵ ל ּבִ  ׁשֶ

יִקים ְזַקן ּדִ ָרֵאל אֹוֵהב"ָה  ַהּצַ ָטא "ִיׂשְ ן ־ַ�לוְ , ֵמַאּפְ ְחַלטּכֵ ל ה- נּותַהִהְזּדַ  ֶאת ְלַנּצֵ ת ּמְ ּנַ ֲחת- , הילָ ִט ְס אוֹ בְּ  ֶנְכּדוֹ  ּבַ
ם  ְלַהֲ�ִמיד י ֶאתׁשָ יְסָח  ִניםּבוּ  ַרּבִ ׁשִ ִוּכּוַח  ְצמוֹ ַ�  אִמּפְ י ּבְ ְמּבִ ַ�ת ַ�ל םׁשָ  ַ� ּבֹ ְק לִ וְ  ּפ- יִקים ֵלידוֹ גְּ  ּדַ ּדִ  ֶאת ַהּצַ

ַחס יָ� . ֲחבּוָרתוֹ  לְוֶא  ֵאָליו ַהּיַ ִהּגִ ׁשֶ יְסָח  ַהַהְזָמָנה הּכְ י ֵהֵחל, אִלְפׁשִ ִסיָ�ה יוָת נוֹ כָ ֲה בַּ  ִניםּבוּ  ַרּבִ  אּוָלם, ַלּנְ
ֵאין וּ נָטֲ�  יםַהֲחִסיִד  ֵלידוֹ גְּ  י. ָהָראּוי ִמן ֶזה ׁשֶ הּוא הֹוִדיַ�  ִמּקֹוְצק לֶמְנּדְ  ְמַנֵחם ַרּבִ יב ׁשֶ ּכִ  ְצמוֹ ַ�  ֶאת ַיׁשְ

ַחת י ֶ�ְגַלת ּתַ ים ְולֹא ָהַרּבִ ל וּ לגְ יִ  - עִיּסַ  ְוִאם, תוֹ יָ� ִס נְ לִ  ַיְסּכִ ְלִמיָדיו ּכָ ל. ּמוֹ ִע  ּתַ י ִקּבֵ ָבִרים ֶאת ִניםּבוּ  ַרּבִ  ַהּדְ
לַֹח  ְוֶהְחִליט ַלַחת ִלׁשְ ֵדי ִמׁשְ יק ּכְ ְמָדן בכַּ ְר ּת-  ְוִהיא, וֹ ְרכּ ּדַ  ֶאת ְלַהְצּדִ יר, םכָ ָח , ָחִסיד, ִמּלַ . ָלׁשֹון ּוַבַ�ל ָ�ׁשִ

י ִיְצָחק ֵמִאיר ִמּגּור  יִחדּ 'ַה ַרּבִ ְמָדן ָהָיה 'מ"יִר ָה  ּוׁשֵ י, ַהּלַ ְלִמיד איצָ ִר גְּ ִמ  לבְ יְ ַפ  ַרּבִ , ֶהָחִסיד ָהָיה ַהחֹוֶזה ּתַ
י ֶ ִמ  אזּוׁשָ  ַרּבִ י, ֶהָחָכם - יץלִ ְד ׁשּ ׂשָכר ַרּבִ ָ ל ֲחָתָנּה  ,יץהּוְרוִ  רבֶּ  ִיׂשּ ְרֶסֶמת היָד גִ נְּ ַה  'לְר ָמ ּתָ  ׁשֶ יר - ַהְמפ- , ֶהָ�ׁשִ

י ַ�ל -  יץבִ וֹ בּ רוֹ גְּ ִמ  רבֶּ  ֱאִליֶ�ֶזר ְוַרּבִ ׁשֹון ּבַ ַ�ל יֹותוֹ ְה בִּ , ַהּלָ ה ָלׁשֹון ּבַ ַתַ�ר ַחּדָ   . ּכְ

ְמַחת ׂשִ ּוִאין ּבְ ׂשּ ף ַהּנִ ּתֵ ּתַ יִקיםוְ  ַרב ָהמֹון ָאמּורכָּ  ִהׁשְ ְרָסִמים ַצּדִ ִאים יןבֵּ  .ְמפ- י טלַ בָּ  ַהּבָ ָרֵאל ַרּבִ  ִיׂשְ
ַ�ל, ֵמרּוִז'ין בֶ  ירָצִע  ךְ ֵר בְ ַא  ָאז ֱהיֹותוֹ  ַאף־ׁשֶ ִרים ןּכְ בֹוד לוֹ  ָחְלקוּ , ְוָחֵמׁש  ֶ�ׂשְ ָטא ְוָהַרב ַרב ּכָ  ָחַגר ַאף ֵמַאּפְ

ַפל ַאְבֵנטוֹ  ֶאת לוֹ  ּנָ ׁשֶ ּנוּ  ּכְ ּמִ  ְוָאַמר ,ִמּמֶ ַמִים ןׁשֶ ָ ה ִלְפֵני. ּתֹוָרה ֵסֶפר תילַ לִ גְ בִּ  הוּ וּ כּ זִ  ַהׁשּ ּפָ  ָהַרב ַתחּפָ , ַהח-
ָטא ִדְבֵרי ֵמַאּפְ ָיה יגְוִהצִּ  ּתֹוָרה ּבְ ׁשְ ה ק- ּקָ ִדְבֵרי ֲ�מ- ָחה הּוא ַאךְ , תוֹ יָ ׁשְ ק-  ֶאת ץֵר ְלָת  ִנּסוּ . ם"ַרְמבַּ ָה  ּבְ  ֶאת ּדָ

ל רּוִצים ּכָ ַהִחדּ  ַ�ד, ַהּתֵ יׁשֶ ֵרץ מ"יִר ָה  ּוׁשֵ ָבִרים ֶאת ּתֵ ֵתרּוץ ַהּדְ ְלִא  ּבְ ָטא ָהַרב ּמוֹ ִע  סנַ ִנכְ . יּפִ , ָבִריםְד בִּ  ֵמַאּפְ
ל ֲחִסידוֹ  הּוא יכִּ  לוֹ  ֹוַדענּ ׁשֶ ּוכְ  י ׁשֶ יְסָח  ִניםּבוּ  ַרּבִ ׁשִ ָבִרים ָנְפלוּ , אִמּפְ ֹוְמִעים יָראׁשֵ  ַ�ל ַהּדְ ַרַ�ם ַהׁשּ . ּכְ

ַ�ת ׁשְ ה ּבִ ּדָ -� ָטא ָהַרב ההֹוָר , ַהּסְ יב ֵמַאּפְ רֹאׁש  ְלהֹוׁשִ ְלָחן ּבְ - יַהִחדּ  ֶאת ַהׁשּ ין ָצִעיר ֵרךְ בְ ַא , מ"יִר ָה  ּוׁשֵ  ּבֵ
יִקים רֹותׂשְ ַ�  ִמים ַצּדִ ּיָ ִאים ּבַ ן רּוְלַאַח , ּבָ ה ֵהֵחּלוּ  ִמּכֵ ּמָ ִדים ִמן ּכַ ְתַנּגְ ּה  ַהּמִ ל ְלַדְרּכָ יְסָח  ׁשֶ ׁשִ טַֹח  אּפְ  ֶאת ִלׁשְ
ּה  םיֶה ֵת נוֹ ֲ� ַט  ֶנְגּדָ י וּ יׁש גִּ ְד ִה וְ  ּכְ יִקים ּוְמַזְלְזִלים ּתֹוָרה םׁשָ  לֹוְמִדים ֵאין ּכִ ַצּדִ ַמֲ�ֶנה. ֲאֵחִרים ּבְ ַ�ל ָקם, ּכְ  ּבַ

ׁשֹון ל ַהּלָ ַלַחת ׁשֶ ׁשְ י, יתִא ָח יְס ׁשִ ּפְ ַה  ַהּמִ יב, יץבִ וֹ בּ רוֹ גְּ ִמ  ֱאִליֶ�ֶזר ַרּבִ ָ�נֹות ַ�ל ְוֵהׁשִ  ַהטלַ בְּ  ְלַאַחת ַאַחת ַהּטְ
י ְוַאף, עֹזּובְ  נוֹ  אָח ְס יׁשִ ּפְ ִמ  לֵא ְמ ְח ַר יְ  ַרּבִ ל ּבְ דֹוׁש' הּוִדי'ַהיְּ  ׁשֶ ר ַהּקָ י, ִסּפֵ ה ָאִביו ּכִ ּנָ ת ִניםּבוּ  יַרבִּ  ֶאת ּכִ ּדַ  'ְנק-

י' ף. ִלּבִ יְסָח  תַר בוּ ֲח  ְלטֹוַבת הָ� ְר כְ ה-  ַהּכַ ׁשִ ָטא ְוָהַרב, אּפְ ִדים ְלִדְבֵרי ִלּבוֹ  תׁשָ  לֹא ׁשּוב ֵמַאּפְ ְתַנּגְ  בְוֵסַר  ַהּמִ
ֹמַ� ַאף  ָבָריו ֶאת ִלׁשְ לְקִבים ַהּנוֹ  ּדְ י ׁשֶ ָהָיה ביחוֹ לִּ זֶּ ִמ  עֹוןְמ ׁשִ  ַרּבִ ְקֵני ׁשֶ יֵקיצַ  ִמּזִ ַ�ת. רוֹ דּ ַה  ּדִ ׁשְ , ָהִרּקּוִדים ּבִ

ָטא ָהַרב ִהְזִמין יַהִחדּ  ֶאת ֵמַאּפְ ּלוֹ  ֶזה ַאְבֵרךְ : "ָאַמר יםבִּ ס- ּמְ לַ וְ  ,ּמוֹ ִע  ִלְרֹקד מ"יִר ָה  ּוׁשֵ ת ּכ- ּבָ ּלֹו ֹקֶדׁש , ׁשַ   ". ּכ-

יַהִחדּ  רגֵּ ׁשִ , הילָ ִט ְס אוֹ ֵמ  י וֹ בּ ַר לְ  בִמְכּתָ  מ"יִר ָה  ּוׁשֵ ר ּובוֹ  ִניםּבוּ  ַרּבִ דֹול םנָ חוֹ צְּ נִ  ַ�ל ִסּפֵ בֹוד ַ�לוְ , ַהּגָ  ַהּכָ
דֹול ַחל ַהּגָ ּנָ ְמַחת ׁשֶ ׂשִ ּוִאין ּבְ ׂשּ י ָקָרא. ַהּנִ ֲ�לּות ָלֶהם ְוָאַמר ּוָרהבַהֲח  יִלְבנֵ  ִניםּבוּ  ַרּבִ ִהְתּפַ דֹוָלה ּבְ  אוּ ְר : "ּגְ

י ּכֹוֵתב הַמ  ָנא ָבר הּוא. ֵמִאיר ִיְצָחק ַרּבִ יַ�  ּכְ זוֹ  ְבִחיָנהלִ  ִהּגִ כ, ּכָ ּיָ להּוא  לוֹ ׁשֶ בֹוד ְלַקּבֵ ָבר ְוֵאין ּכָ יַ�  ַהּדָ ּפִ  ַמׁשְ
ֶ  הַמ  ֶזה: "ְוהֹוִסיף". ָ�ָליו יקצַּ ַה  יֹוֵסף ָאַמרׁשּ ם יוָח ְלֶא  ּדִ ְדּתֶ ל־ֶאת ְלָאִבי 'ְוִהּגַ בֹוִדי־ּכָ ִמְצַרִים' ּכְ   �. ּבְ

  
  

דֹוׁש  יָהַרב ַהּקָ יְנְסק ְצִב  ַרּבִ   ל"ַזּצַ י ִהיְרׁש ִמּפִ
ֵטֵבת תק"מ ַהִהּלּוָלא ְליֹום   ז' ּבְ

  

נוֹ  ל ְיִחידוֹ  ּבְ ַ�ל ׁשֶ ם־ַהּבַ דֹוׁש  טֹוב־ׁשֵ יק. ַהּקָ  ַצּדִ
ר ר, ִנְסּתָ ָרָכיו ֶאת ִהְצִניַ�  ֲאׁשֶ  ְוִהְתַנֵהג ֲ�ָנָוהבַּ  ּדְ
ֶאָחד ל. םָהָ�  יֵט וּ ׁש ּפְ ִמ  ּכְ י ּתֹוָרה ִקּבֵ  ָאִביו ִמּפִ
י דוֹ ּוִמּדוֹ  ְרׁשֹון ַרּבִ ר ָאָבה לֹא. בטוֹ יִמּקִ  ּגֵ  ְלִהְתַ�ּטֵ

ֶכֶתר ל ַהַהְנָהָגה ּבְ יד ָאִביו יֲחִסיֵד  ׁשֶ ּגִ  ׁש ְזִריְט ִמּמֶ  ְוַהּמַ
ה א ִהְתַמּנָ ְמַמּלֵ ל ְמקֹומוֹ  ּכִ ַ�ל ׁשֶ ם־ַהּבַ  ְוַ�ל .טֹוב־ׁשֵ

ַ�ל ַה'ּתֹוְלדֹות' ָאַמר ֶזה י, ּבַ ְ ַה  ּכִ ד ִכיָנהׁשּ הוֹ ַהּקְ  ׁשָ
 ֵיׁש . ְלֶמְזִריְטׁש  זוּ 'יבּ זִּ ּמֶ ִמ  'ּה יָל ִמ ְר ּתַ  ִעם' ְבָרהָ� 

ה אֹוְמִרים ִחּלָ ּתְ ה ׁשֶ י ִהְתַמּנָ א ְצִבי ַרּבִ  קֹוםְמ  ִלְמַמּלֵ
ָנה רּוְלַאַח , ָאִביו יד ֶאל ַהַהְנָהָגה ֶאת ֶהֱ�ִביר ׁשָ ּגִ  ַהּמַ

ךְ  ְוָאַמר ּכָ ה ׁשֶ אֹותוֹ  ָאִביו לוֹ  ִצּוָ  ִלְפֵני. יֹום ּבְ
קּותִהְסּתַ  ַ�ל ּלְ ם־ַהּבַ תוֹ  ְלַיד ּוָבָכה ָ�ַמד טֹוב־ׁשֵ , ִמּטָ
י  ָאַמר ְוהּוא הוֹ ְקד ָמהׁשָ נְ  לוֹ ־ׁש יֶ ּכִ  ָזקּוק ְוֵאינוֹ  ׁשָ

יֵמי עֹוד. ִלְמאּוָמה ר, ָאִביו ּבִ בּוִיים ְלִפְדיֹון ִהְתַמּסֵ  ׁשְ
ִליחּות ְוָהַלךְ  ׁשְ ִריִצים ֶאל ָאִביו ּבִ ֵדי ַהּפָ  ִלְפעֹל ּכְ

הּוִדים יםִר כְ חוֹ ַה  ֶאת ֵחרּותלַ  ְלהֹוִציא ֶאְצָלם  ַהּיְ
ֵני, ָיָדם ַ�ל רוּ ְס ֶא נֶּ ׁשֶ  ּלֹא ִמּפְ ָיָדם ָהָיה ׁשֶ  םלֵּ ְלׁשַ  ּבְ

ֵמי ֶאת יִקים ֵלידוֹ גְּ . ַהֲחִכיָרה ּדְ ּדִ ְבחוֹ  ִהְפִליגוּ  ַהּצַ ׁשִ  ּבְ
ִאּלוּ , ְוָאְמרוּ  יךְ  ָהָיה ׁשֶ  לֹא ָאִביו ַהְנָהַגת ֶאת ַמְמׁשִ

ין קֹותוֹ לַמֲח  תּבוֹ ַר ְת ִמ  ָהיוּ  יִקים רֹותְצ ַח  ּבֵ ּדִ . ַהּצַ
ַמח"ַה  יּובַּ " קֶד צֶ  ּצֶ ָכה ,ָ�ָליו ָאַמר ִויְטׁש אִמּלְ ּזָ  ׁשֶ

ֹכַח  ה ּבְ ִפיְנְסק ֹוֵררִהְתגּ . ְלֵמָרחֹוק רּוָחִני ְרִאּיָ  ָסמּוךְ  ּבְ
י ְלחֹוְתנוֹ  מּוֵאל ַרּבִ בֹוד ְמנּוָחתוֹ  םְוׁשָ  ,ָחִסיד ׁשְ  ַחי. ּכָ

ל ֲ�ִנּיוּ  ָיָמיו ּכָ דֹוָלה תּבַ ל ְוֶאת, ּגְ ְסּפוֹ  ּכָ  קלֵּ ַח ְמ  ָהָיה ּכַ
ים יִקים ִניםְלבָ  ָזָכה. ַלֲ�ִנּיִ , בינוֹ לִ אוֹ ֵמ  רבֶּ  ּדֹב יַרבִּ , ַצּדִ

י י, בוֹ יּ יִט ּטִ ִמ  ַאֲהרֹן ַרּבִ ָרֵאל ְוַרּבִ  ֲחָתָניו. ׁשֹוֵתק ִיׂשְ
ְרִלין ַיֲ�ֹקב יַרבִּ  ָהיוּ  ָ�ָלה ִמּקַ סֹוף ׁשֶ  ִלְטֶבְרָיה ָיָמיו ּבְ

ַ�ל ׁש ְר ֶה  ר' הוּ וּ נּ כִ וְ  י, 'סְמ ׁשֶ ־ּבַ  ְזֵאב הֶש מֹ  ְוַרּבִ
ָחה ָיְצָאה םיֶה ֵא ָצ ֱא ּצֶ ִמ וּ , יקנִ לְ ֶמ ֲח ֵמ  ּפָ   .  ָפהֲ�נֵ  ִמׁשְ

  
" ובספר במדבר ְוֶׂשַרח ֲאֹחָתםברשימת בני אשר נאמר גם "

היא מוזכרת כבת אשר, אולם הרמב"ן מביא את הגרסה 
וס "ושום בת ִאַּתת אשר סרח", שלא היתה בדברי אונקל

בת אשר אלא בת אשתו, ומפני שהתגדלה אצלו נקראה 
לומר שהיתה יורשת נחלה בארץ  ,והפסוק הזכירה .בתו

ישראל, ואילו היתה בת אשר לא היתה יורשת שהרי היו 
לו כמה בנים זכרים, אבל היתה בת אשתו מאיש אשר לא 

כן נאמר וׂשרח אחותם היה לו בן והיתה נחלתו לבתו, ול
שהיתה אחות בניו ולא בת אשר עצמו. ומצאנו מקומות 
נוספים שנקראו אב ואם לילדים שאינם שלהם אלא רק 
התגדלו אצלם, ואפילו אצל בעלי חיים כמובא ברש"י 

שגם אם הביצים אינן של האם אך היא רובצת  ,בחולין
עליהן, נחשבות שלה ומקיימים בה מצוות שילוח הקן. 

ח זו האריכה ימים מאוד, ונכנסה בחייה לגן עדן כשכר ׂשר
על שבישרה ליעקב שיוסף קיים. בידה של ׂשרח נמסר 
סוד הגאולה ממצרים, כי אברהם מסרו ליצחק, ויצחק 
ליעקב ויעקב מסרו ליוסף שנאמר "ואלוקים פקוד יפקוד 
אתכם", ויוסף מסרו לבניו ואשר מסרו לׂשרח, וכאשר באו 

ישראל, הלכו לׂשרח בת אשר וסיפרו  משה ואהרן לזקני
לה על האותות שלהם ואמרה שאין בהם ממש, אך 
כששמעה שאמרו "פקוד יפקוד" אמרה להם שהוא האיש 
העתיד לגאול את ישראל ומיד האמינו העם בה' ובמשה 
עבדו, והיא גם גילתה למשה היכן ארונו של יוסף. על 

ה ֲחָכָמה ִמןהפסוק " יֹוָאב", שמובא ־... ֶאלירָהִע ־ַוִּתְקָרא ִאּׁשָ
ב', מביא הרד"ק את המדרש שאשה זו ־בספר שמואל

היתה ׂשרח בת אשר והוא תמה כיצד האריכה ימים 
עם באי מצרים ועם באי הארץ והיו  התכך, שהרי נמנ־כל

בפסיקתא דרב  .שנותיה אז לפחות מאתיים וחמישים שנה
וא שהיתה בחיים עוד בימיו של רבי יוחנן וה ,כהנא נאמר

אף דיבר עמה, וכנראה רק לאחר מכן נכנסה לגן עדן 
לאחר יותר מאלפיים שנה. ׂשרח נקראת במדרש גם 

שהיא  ,בכינוי סגולה, מפני שהיתה כאוצר נחמד לישראל
  שנותרה מהדור הראשון. בימיה היחידה היתה 

  

ַ�ת  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות



 

 

  

י ְולֹא  ֵני ַחּיַ יגּו ֶאתְמַ�ט ְוָרִעים ָהיּו ְיֵמי ׁשְ ִ י ֲאֹבַתי־ִהׂשּ ֵני ַחּיֵ   ְיֵמי ׁשְ

אֹונֵ  דָח ֶא  י היָ ָה , ַהּדֹורֹות יִמּגְ ץ בּ יְ לֵ ־ַאְרֵיה ַרּבִ ַ�ל ִמּמֶ אֹונּותוֹ . 'ֶבןָא  טּוֵרי'וְ  'ַאְרֵיה תגַ ֲא ׁשַ ' ּבַ  ָהֲ�צּוָמה ּגְ
ל ֶאת ָקהבְ ָח  ד תוֹ יפוּ ִר ֲח בַ וּ , ַהּתֹוָרה ֶחְלֵקי ּכָ ל ָהָיה הלָ וֹ ַהּגְ יו ֶהֶבלבְּ  ְמַבּטֵ ְלּפּולֵ  ּפִ ֲאִויר ַהּפֹוְרִחים ְסָרק יּפִ , ּבָ

א ְולֹא ִנים ָנׂשָ ַהֲ�ָרָצה ֵאָליו ִהְתַיֲחסוּ  ַהּדֹור ֵלידוֹ גְּ . ְלִאיׁש  ּפָ דֹוָלה ּבְ ְרְנֵסי אּוָלם, ּגְ ה ּפַ ִהּלָ ָכל ַהּקְ  ְמקֹומֹות ּבְ
דוּ , תוֹ נוּ בָּ ַר  יו ֶאת ְררוּ ּוֵמ  לוֹ  ִהְתַנּגְ ֵני, ַחּיָ ּלֹא ֱאֶמת ִאיׁש  ֱהיֹותוֹ  ִמּפְ ֶהם  ִנְלַחם ַאַחת ׁשֶ ִליּבָ ה ּבְ ּפָ  ְוַהְכָנָ�ה ֲחנ-

ה ֵדי ,ֹעזבְּ  ָקְדֳקָדם ַ�ל ְוִהּכָ ַ 'ַה  ָהָיה ָמרּוד ָ�ִני. ֶאְביֹון ִמיןילִ  דמֹ ֲ� לַ  ּכְ ל 'ַאְרֵיה ַגתֲא ׁשּ ָאַמר ַ�ד ,ָיָמיו ּכָ  ַ�ל ׁשֶ
הּוא ְצמוֹ ַ�  ְבִחיַנת ׁשֶ יָר , ע"ַר  ם"ָאָד  ּבִ בֹות אׁשֵ ִנים .ִניָ�  ,, ָרׁש ָמךְ , ךְ ּדַ , ֶאְביֹון ּתֵ , ִעירלְ  ֵמִעיר ָנַדד ַרּבֹות ׁשָ
ָ�ִני ִנְרֶאה היָ ָה וְ  ר ּכְ ָתִחים ַ�ל ַהְמַחּזֵ ַ�ל ַהּפְ ׁשֶ ְרִמיל מוֹ כְ ׁשִ  ּכְ ית ּובוֹ  ּתַ ין ַטּלִ ף ְוַאף, ּוְתִפּלִ יק ּוְקֵדָרה ּכַ ּקִ  ְוׂשַ

ל ִריֵסי ׁשֶ דֹול ְחִמירַמ . ִריםעוֹ ׂשְ  ּגְ ַ 'ַה  ָהָיה ּגָ ִדיֵני 'ַאְרֵיה ַגתֲא ׁשּ ךְ  ָרָצה ְולֹא, 'ָחָדׁש' ּבְ ּמֵ ר ַ�ל ְלִהְסּתַ  ַהֶהּתֵ
ְרָסם ל ַהְמפ- יר ח"ַהבַּ  ׁשֶ ִהּתִ חּוץ ָחָדׁש  לכֹ ֱא לֶ  ׁשֶ ק ָהָיה ְלִפיָכךְ . ָלָאֶרץ ּבְ ּפֵ ַק  ִמְסּתַ ֶ ִמ  רּוִביןָח  בּבְ  ְולֹא, וֹ לּ ׁשּ

ֶ ִמ  ָאַכל ׁש  בֵסַר  ְוַאף םֲאֵחִרי לׁשּ ּמֵ ּתַ ְכֵליֶהם ְלִהׁשְ   .ּבִ

ַנת ׁשְ ַ 'ַה  ִנְקַלע ,ו"תקכ ּבִ ְרגֶקנִּ  ִעירלָ  'ַאְרֵיה ַגתֲא ׁשּ ּה , יְגְסּבֶ ב ּבָ י ָיׁשַ ֵטיְ  בּ יְ לֵ ־ַאְרֵיה ַרּבִ ׁשְ ַ�ל ןֶ�ּפְ  רֶפ 'ֵס  ּבַ
ס' ְרּדֵ א ַ�ל ַהּפַ ּסֵ נּות ּכִ ַ 'ְוַה , ָהַרּבָ  ֶהָ�ִני ַח ֵר וֹ ָהא ִנְכַנס. הּוא ִמי לוֹ  רּפֵ ְלַס  ִליבְּ  ֵאָליו ִנְכַנס 'ַאְרֵיה ַגתֲא ׁשּ

ל יָחהׂשִ בְּ  ְבֵרי ׁשֶ ׁש  יוִלְדָבָר  קוּ זּ ִח כְ וּ , ַהְמָאֵרַח  ָהַרב ִעם ּתֹוָרה ּדִ ּקֵ ַ�ל ּבִ ס ּבַ ְרּדֵ ְבֵרי ְלהֹוִכיַח  ַהּפַ  רֶפ ַהּסֵ  ִמּדִ
ָצא 'ַאְרֵיה תגַ ֲא ׁשַ ' ּיָ ָבר  אֹורלָ  ׁשֶ ַנתּכְ ׁשְ ֶגְרַמְנָיה רֶד אוֹ ּדְ  טְר פוּ ְק נְ ַר ְפ  ירִע בָּ  ז"תקט ּבִ ּבְ ִלי, ׁשֶ י ָלַדַ�ת ִמּבְ  ּכִ

ר ב ַח ֵר וֹ ָהא הּוא ַהְמַחּבֵ ּיֹוׁשֵ ַ 'ַה  ָקַפץ. ְלָפָניו ׁשֶ ְבֵרי ֶאת ֵמִבין ֵאיְנךָ : "ְוָקָרא ה'ַאְריֵ  ַגתֲא ׁשּ ר ּדִ  ֲאִני, ַהְמַחּבֵ
יר וָּ  ֶאת ַ� ֵד וֹ ְוי אֹותוֹ  ַמּכִ ַ�  ֵהִציץ". ָנתוֹ ּכַ ס לּבַ ְרּדֵ ְפֵני ַהּפַ ְע  אֹוְרחוֹ  ּבִ ָבר ֶזה. ֵזַ� ְוִהְזּדַ ַמע ִמּכְ י ׁשָ ר ּכִ  ְקַלְסּתֵ
ָניו ל ּפָ ַ 'ַה  ׁשֶ יֹוָקנוֹ  ּוְדמּות 'ַאְרֵיה ַגתֲא ׁשּ ַגֲחֵלי תוֹ דיֹוְק  ְוֵ�יָניו, ֹקֶדׁש  תּדַ ְר ְוֶח  ֵאיָמה ְמעֹוְרִרים ּדְ , ְוָכְך ֵאׁש  ּכְ

ם  ּיּורִנְרֶאה ּגַ ָניו ׁשֶ  ִמּצִ ִטיָרתֹו.ּפָ ה ְלַאַחר ּפְ ֲ�ׂשָ ד ּנַ י ָקם ִמּיָ קֹומוֹ  בּ יְ לֵ ־ַאְרֵיה ַרּבִ ׁש  ִמּמְ  ְסִליַחת ֶאת ּוִבּקֵ
ל, אֹוְרחוֹ  ָפָניו ְוִהְתַנּצֵ ּלֹא ַ�ל ּבְ לוֹ  ׁשֶ ב ָמה־ְזַמן. ָהָראּוי בֹודכָּ בַּ  ִקּבְ ַ 'ַה  ָיׁשַ ֵביתוֹ  'ַאְרֵיה ַגתֲא ׁשּ ל ּבְ ַ�ל ׁשֶ  'ּבַ

ס' ְרּדֵ כִּ , ַהּפַ דוֹ ׁשֶ ָחד ֶחֶדר לוֹ  דיֵח יִ וְ  ְמֹאד ּבְ ֵביתוֹ  ְמי- ְע  ֵהםׁשֶ כְּ  ,ּבְ ּתַ ִעיםִמׁשְ ִדְבֵרי ׁשְ ָכל ּתֹוָרה ּבְ   . ְמֹצא ֵ�ת ּבְ

ַא  ִמים דַח ּבְ יַ� , ַהּיָ י ַאְרֵיה ִהּגִ ָרה ַתבכְּ ֵלְיּב ־ֶאל ַרּבִ ַרב ׁש ּמֵ ְלׁשַ  ,ַהְכּתָ ית־בְוַא  ּכְ ין־ּבֵ ל ּדִ דֹוָלה ָהִעיר ׁשֶ  ַהּגְ
ָהְיָתה, ץֶמ  ָרֵאל ָוֵאם ִעיר ׁשֶ ִיׂשְ יקֹות יםִר ָ� ֶה  ְוַאַחת, ּבְ ָצְרַפת  ָהַ�ּתִ ּה ּבְ ב ּבָ  ֵלידוֹ ִמגְּ  דָח ֶא  ִניםָפ לְ  ָיׁשַ

ַ�ל ץִמּמֶ  ֱאִליֶ�ֶזר נוּ ַרבֵּ , ָהִראׁשֹוִנים ְלִמידוֹ , ְיֵרִאים' רֶפ 'ֵס  ּבַ ל ּתַ ם נוּ בֵּ ַר  ׁשֶ י לַט נָ . ּתָ ַת  ֶאת בּ יְ לֵ ־ַאְרֵיה ַרּבִ  בּכְ
ָרה יׁשוֹ  ַהַהְכּתָ ַ 'לַ  ְוִהּגִ ָא  'ַאְרֵיה ַגתֲא ׁשּ ר ָיֶאה ּוְלךָ  ָנֶאה ְלךָ : "ְמרוֹ ּבְ ֶכֶתר ְלִהְתַ�ּטֵ נּות ּבְ ל ָהַרּבָ  ץֶמ  ָהִעיר ׁשֶ
דֹוָלה ְנִהיג ּוְבטּוַחִני, ַהּגְ ּתַ ֵני חֹומֹוֶתיָה  ֶאת רצֵּ בַ ְת וּ  ּוְבעֹז ָרָמהבְּ  ָהֵ�ָדה ֶאת ׁשֶ ל ִמּפְ ". ָזרֹות ּוחֹותְור ַגעּפֶ  ּכָ

ל ַ 'ַה  ִקּבֵ ָבָריו ֶאת 'ַאְרֵיה ַגתֲא ׁשּ ל ּדְ ַ�ל ׁשֶ ס' 'ּבַ ְרּדֵ ָידוֹ , ץֶמ  ִעירלָ  ְלַדְרּכוֹ  ְוָיָצא ַהּפַ ּבְ ׁשֶ ל ּה בָּ ַר ֵמ  בּתָ ִמכְ  ּכְ  ׁשֶ
ְרגֶקנִּ  יַ�  הּוא ּבוֹ , יְגְסּבֶ ר אֹותֹו  ַמּצִ ֶכֶתרְלַ�ּטֵ נּות ּבְ ִעיר ָהַרּבָ   . ּבְ

ה ֶאל ָרׁשָ ל ִראׁשֹוָנהָה  ַהּדְ סוּ , ֶהָחָדׁש  ָהַרב ׁשֶ ּנְ ל ִהְתּכַ ר, ַוֲחָכֶמיָה  ִעירָה  ינֵ ְמָד לַ  ּכָ ַ 'ַה  ֵהֵחל ְוַכֲאׁשֶ  ַגתֲא ׁשּ
ָר  ֶאת 'ַאְרֵיה ם מוּ לְ ֶא נֶ , וֹ תׁשָ ּדְ ּלָ אֹונּותוֹ  הְלַמְרֵא  ּדֹם ּכ- יָרה ּגְ ּבִ דֹוָלה תוֹ יפוּ ִר ֲח וַ  ַהּכַ הּוא, ַהּגְ ׁשֶ ַמִים צֹוֵלל ּכְ  ּבְ

ִניִנים ּוַמֲ�ֶלה יִריםַאּדִ  ִליּ  ּפְ ִרים. ֹותּוַמְרּגָ ֶאָחד, ְמַסּפְ ה ָהִעיר ֵמַחְכֵמי ׁשֶ ׁשְ  יפוֹ ִק ְת ַה לְ  ִנּסָ ק-  ַאךְ , תכוֹ ְר ִפ וּ  יֹותּבְ
ָחה ַרבָה  ל ֶאת ּדָ ר, ַטֲ�נֹוָתיו ּכָ ְקָ�ה ְוַכֲאׁשֶ ׁשְ  תוֹ נוּ לָ בְ ַס  ּפָ ּלוֹ  ַהֶהֶבל יֹותִמּק- ַנֲ�לוֹ  ָטַפח, ׁשֶ ל ׁשוֹ רֹא ַ�ל ּבְ  ׁשֶ

ן ְקׁשָ יׁש . ַהּמַ י םָחכָ  אֹותוֹ  ִהְרּגִ ָאה ֶאת יׁש ּדִ ִהגְ  ּכִ ד, ַהּסְ ל ֲ�לוֹ נַ  ֶאת קׁשַ ְונָ  ָרַכן ּוִמּיָ  ַהֲ�ָרָצה ִמּתֹוךְ , ָהַרב ׁשֶ
דֹוָלה    .ֹקֶדׁש  תּדַ ְר ְוֶח ּגְ

ל ֵמֵ�יָניו ַ 'ַה  ׁשֶ ֲאָגָתם ֶנֶ�ְלָמה לֹא 'ַאְרֵיה ַגתֲא ׁשּ ל ּדַ ֵני ׁשֶ ִהלָּ  ּבְ ְראֹוָתם הַהּקְ מּותוֹ  ֶאת ּבִ ְ ַה  ּדְ  ּוְזָקנוֹ  הָח חוּ ׁשּ
חֹור ָלאֹות. ַהּצָ דּוִדים ָהַרּבֹות ַהּתְ ים ְוַהּנְ , ָיִמים ַבעׂשְ וּ  ןָזֵק  ְלֵהָראֹות לוֹ  ְוָגְרמוּ  םָמ וּ ׁשּ ִר  ֶאת ּבוֹ  ָחְרצוּ  ָהַרּבִ

עֹוד ל וֹ ּת ִמ ֲא לַּ ׁשֶ  ּבְ ָבר ׁשֶ יַ�  לֹא ּדָ ר תֵא  ָנא ְמעוּ ׁשִ " .ָנהְק זִּ ַה  ִליֵמי ֲאִפּלוּ  ָאז ִהּגִ ִפי ֲאׁשֶ ָנה", ּבְ  ְוָאַמר ָהַרב ּפָ
ר. "ְקחוֹ לִ  ְלׁשֹוְמֵ�י ֲאׁשֶ א ּכַ ְרעֹה ִלְפֵני ְוָ�ַמד ָאִבינוּ  ַיֲ�ֹקב ּבָ הַה  לוֹ ָא ׁשְ , ּפַ יךָ ' ּלָ ֵני ַחּיֶ ה ְיֵמי ׁשְ ּמָ  ְוַיֲ�ֹקב? 'ּכַ

יב ים ּוְמַא ' לוֹ  ֵהׁשִ לֹש�ִ ֵני ְמגּוַרי ׁשְ ָנהְיֵמי ׁשְ יגּו ֶאת ,ת ׁשָ ִ י ְולֹא ִהׂשּ ֵני ַחּיַ ֵני ־ְמַ�ט ְוָרִעים ָהיּו ְיֵמי ׁשְ ְיֵמי ׁשְ
י ֲאֹבַתי י ּוֵמעֹוִדי. 'ַחּיֵ ַמְהּתִ ימּוס ִמן ַהִאם, ּתָ א ןָזֵק  ְלָאָדם ִלְפנֹות הּוא ַהּנִ ּבָ ֵאָלה ֵאֶליךָ  ׁשֶ ׁשְ ה ּבִ ּמָ  ינֵ ׁשְ  יֵמ יְ  ּכַ

ׁש  ּוַמּדּוַ�  יָך?יֶּ ַח  ּקֵ ל לוֹ יגִּ  הּוא ָמה ָלַדַ�ת ְרֹעהּפַ  ּבִ העֹוד, וְ ? ַיֲ�ֹקב ׁשֶ י רּפֵ ְלַס  ָאִבינוּ  ַיֲ�ֹקב הֹוִסיף ָלּמָ  ּכִ
יו יֵמ יְ  ָהיוּ  ְוָרִעים ְמַ�ט יעוּ  ְולֹא ַחּיָ א? ֲאבֹוָתיו ִליֵמי ִהּגִ כַּ  ֶאּלָ רׁשֶ ְרֹעה ָרָאה ֲאׁשֶ י ּפַ ְזכּות ּכִ  ַסקּפָ  ַיֲ�ֹקב ּבִ
ִמְצַרִיםָהָרָ�  ַמח ְמֹאד, , ב ּבְ ׁשֶ  ַאךְ ׂשָ ְפָצה ָרָאהּכְ ּקָ א ׁש ׁשַ ָח , ְקָנהזִ  ָ�ָליו ׁשֶ ּמָ ִמְצַרִים ָיִמים ַיֲאִריךְ  לֹא ׁשֶ  ּבְ
ׁש  ְוָלֵכן, ָהָרָ�ב ָיבֹוא ְוׁשּוב ּקֵ ה ָלַדַ�ת ּבִ ּמָ יו יֵמ יְ  ּכַ וָּ  ֶאת ַיֲ�ֹקב ֵהִבין. ַחּיָ ְעּתוֹ  ,ָנתוֹ ּכַ י ְוֵהִניַח ֶאת ּדַ  לֹא ֲ�ַדִין ּכִ

יַ� ִה  א, ֲאבֹוָתיו ִליֵמי ּגִ ֲחַמת ֶאּלָ ּמֵ רֹות ׁשֶ ָלאֹות ַהּצָ ם", ֲאִני ְוַאף". "ְקָנהזִ  ָ�ָליו ָקְפָצה ְוַהּתְ ַ ַה  ִסּיֵ  תגַ ֲא 'ׁשּ
א, ֲאִני ָזֵקןּכֹה  לֹא, "ְוָאַמר ַאְרֵיה' ְפָצה ֶאּלָ ּקָ  םָלכֶ  ֲאִני ַמְבִטיַח וּ , יַד דוּ נְ וּ  יַת אוֹ לָ ּתְ ֲחַמת ֵמ  ְקָנהזִ  ילַ ָ�  ׁשֶ

ֶ�ְזַרת י, ַהּבֹוֵרא ּבְ ב ּכִ א ַ�ל ֵאׁשֵ ּסֵ נּות ּכִ ִעיְרֶכם ָהַרּבָ ִרים ּבְ ָנה ֶ�ׂשְ   ". ׁשָ

ל ַהְבָטָחתוֹ  ַ 'ַה  ׁשֶ ָמה 'ַאְרֵיה ַגתֲא ׁשּ ִריםכְּ  רְלַאַח  ץֶמ  ִעירבָּ  רַט ְפ נִ  ְוהּוא ִהְתַקּיְ ָנה ֶ�ׂשְ ַנת תקמ"ה,  ׁשָ ׁשְ ּבִ
ִטיָרתוֹ  ְוַאף ֹאֶפן ָהְיָתה לֹא ּפְ ִרים .ְבִעיִט  ּבְ ֵ�ת ,ְמַסּפְ ּלְ ב ִזְקנּותוֹ  ׁשֶ ֵבית ּתֹוָרה ְוָלַמד ָיׁשַ ְדָרׁש  ּבְ ר ַהּמִ  ְוַכֲאׁשֶ

ָפִרים ֵמֲארֹון ֶאָחד רֶפ ֵס  הֹוִציא ּלוֹ  ָהָארֹון ָ�ָליו ָנַפל, ַהּסְ ָפִרים ִעם ּכ- ֲ�ׂשָ  ְוִכְמַ�ט וֹ בּ ׁשֶ  ַהּסְ ּנַ ל הׁשֶ ל ּגַ  ׁשֶ
ל: "אֹוֵמר הוּ עוּ ָמ ׁשְ  ,ָהָארֹון תַח ּתַ ִמ  הוּ יאוּ צִ הוֹ ׁשֶ כְּ . מֹותֲ�צָ  ָפִרים ּכָ ָהִייִתי ַהּסְ ל ֲ�ֵליֶהם חֹוֵלק ׁשֶ  ֶאת ּוְמַבּטֵ

ְבֵריֶהם ם, ּדִ ּלָ ם ַאךְ  ,ילַ ָ�  ָנְפלוּ  ּכ- ּלָ סוּ  ּכ- ּיְ ָדן ֵמאֹותוֹ  חּוץ, יּמִ ִע  ִהְתּפַ י, ַקּפְ ַכי ַרּבִ ַ�ל ָמְרּדְ ים ּבַ בּוׁשִ ּלֹא ,ַהּלְ  ׁשֶ
בוֹ  ַ�ל ָמַחל ְכָרח, דוֹ ּכְ ְך  ֲאִני ּומ- ָ�ה ּוְבאֹוָתּה ", ָהעֹוָלם ִמן רֵט ּפָ ִה לְ ֵ�ֶקב ּכָ ק ׁשָ ּלֵ ֵמ  ִהְסּתַ               �. רּום יִלׁשְ

  
 

  

ְבֵרי ים ָהאֹור ִמּדִ דֹוׁש  ַהַחּיִ ה ַ�ל ַהּקָ ָרׁשָ   ַהּפָ
  

ׁשוּ  'ְוגוֹ  יֹוֵסף ראֶמ ּיֹ ַו  ה ַ�םַט  - 'ְוגוֹ  ָנא ּגְ ׁשָ ָרָצה ַצדְל , ַהַהּגָ ׁשֶ
ִכיָרה ןִעְניַ  ָלֶהם לֹוַמר א ָלֶהם לֹוַמר ָרָצה לֹא ֶזהָל  ,ַהּמְ ֶאּלָ

הבִּ  ׁשוּ  ָאַמר ֶזהָל , ְלִחיׁשָ ׁשוּ  רְוַאַח  ,ּגְ ּגְ ּנִ 'ְוגוֹ  ָלֶהם ָאַמר ׁשֶ
ר ם־ֲאׁשֶ ָאַמר ַגםֲה וַ , 'ְוגוֹ  ֹאִתי ְמַכְרּתֶ ִאיׁש ־ָכל הֹוִציאוּ  ׁשֶ

י־ַ�ל־ַאף ,ָאָדם םׁשָ  ָ�ַמד ְולֹא 'ְוגוֹ  יר ְלָאְזַנִים ָחׁש  ֵכן־ּפִ ַלּקִ
ר ָאְזֵניֶהם ְוִדּבֵ ָחַזר ַטַ�ם - 'ְוגוֹ  ֲאִחיֶכם ֵסףיוֹ  ֲאִני .ּבְ �ם ׁשֶַ ּפַ

ָרָאה ַצדְל , ףֵס יוֹ  ֲאִני ב' ּלֹא ׁשֶ ינֵ ׁשְ ִל  ׁש ׁשַ ָח  ָ�נּוהוּ  ׁשֶ
ֲחדוּ  ָהֶאָחד. ְדָבִרים ּפָ ּנוּ  ׁשֶ יב ָיְכלוּ  ְולֹא ִמּמֶ ת ְלָהׁשִ בֹש+ֶ ּכְ

י בנָּ גַּ  ִני, אֵצ ִיּמָ  ּכִ ֵ ּלֹא ְוַהׁשּ הּוא הוּ ינוּ ִמ ֱא ֶה  ׁשֶ ֶזהָל  .ֵסףיוֹ  ׁשֶ
ֶנֶגד ָאַמר ְרָאה ַצד ּכְ ם ַהּיִ ַאּתֶ ם ְיֵרִאים ׁשֶ לֹא ְוִנְבַהְלּתֶ

חּוׁשוּ  ָבר ּתָ רּוׁש  ,ֲאִחיֶכם ֵסףיוֹ  ֲאִני יּכִ  ,ַלּדָ ֶכםּמָ ִע  ִמְתַנֵהג ּפֵ
ִמ  ָבר ָהָיה לֹא ּלוּ ִא ְכ וּ  ָהַאֲחָוה תּדַ ּבְ ם .ַההּוא ַהּדָ ַמךְ ָס  ּגַ

ר ֲאִחיֶכם לֹוַמר ם־ֲאׁשֶ ֲאִפּלוּ  ,לֹוַמר ְמַכְרּתֶ ְזַמן ׁשֶ רֶכ ַהּמֶ  ּבִ
י ָהַאֲחָוה ֵ�ין ָכֲהָתה לֹא ּנִ ַק  ַצד ּוְכֶנֶגד .ִמּמֶ ָבר תַהְצּדָ ַהּדָ

הּוא ּבוֹ  רבָ ּדָ  ָלֶהם ָאַמר יֹוֵסף ׁשֶ יקוּ  ׁשֶ ִסּמָ  ַיְצּדִ ְבָהק ןּבְ י מ/ ּכִ
אֹוְמרוֹ  ,ֶזה הּוא ר ּבְ ם־ֲאׁשֶ ֶזה רבָ ְוָד , ְיָמהִמְצָר  ֹאִתי ְמַכְרּתֶ
ּתֹאַמר לֹא ִאם, ִביאנָ  ַוֲאִפּלוּ  ָאָדם עוֹ ָד יְ  לֹא אי ׁשֶ מּור ַוּדַ ּגָ
י    :יֹוֵסף ֶזה הּוא ּכִ

הְו  ם לֹא ַ�ּתָ רּוׁש  - 'ְוגוֹ  ַאּתֶ ם ְלָהִסיר ַטַ�ם ָלֵתת ,ּפֵ ּבָ ִמּלִ
ׁש ֲח  ְנָאה ׁשַ ִ בוּ  ְלַבל ַהׂשּ י ַיְחׁשְ םֵא נְ ׂשְ יִ וְ  אֹוָתם םטֹ ׂשְ יִ  יֹוֵסף ּכִ

ר ַ�ל �יֵניֶהם ְוִיְהֶיה ,ָ�ָליו רוּ זְ ְכ ַא ְת נִ  ֲאׁשֵֶ ָבר ּבְ ָרחֹוק ּדָ
ְהֶיה ּיִ םִע  ָנכֹון יֹוֵסף ֵלב ׁשֶ י ֱאֶמת ֵהן ,ָלֶהם ָאַמר ֶזהָל  .ּמָ ּכִ
�תַ ׁשְ ה ּבִ ר ַמֲ�ׂשֶ ָבִרים ָהיוּ  ,ְמָכרּוהוּ  ֲאׁשֶ �יָניו ָזִרים ַהּדְֵ ּבְ

ל ִיְהֶיה ֵאיךְ  ֵלב ָהַאְכָזִרּיּות ּכָ ּוְראּוִיים ,ֲאִחיֶהם ַ�ל ַאִחים ּבְ
ה ָאֵכן. ֶאְצלוֹ  יםִא נוּ ׂשְ  ִלְהיֹות ֵהם ל ְראֹותוֹ  רַאַח  ,ַ�ּתָ ּכָ

ְמׁשָ  י ָיַדע ,ִמְצַרִים תוֹ יָד יִר ִמ  ךְ ַהּנִ ה ּכִ �ׂשֲֶ ,ה' ֵמֵאת ָהָיה ַהּמַ
ִליחּותוֹ  ְוֵהם ַר  ׁשְ ִליחּות ְולֹא ָ�ׂשוּ  ךְ ִיְתּבָ ֶזהּובָ  ,ַ�ְצָמם ׁשְ
ת ְלַהְרִחיק ְולֹא ,ֵאיָבה ָלֶהם רמֹ ׁשְ ִל  ָמקֹום ֵאין ָהַאֲחָוה ִמּדַ
 :םֵמֶה 

  
  

 1,500־מלמעלה לפני ר"ל, אלפים  ד'שנת בז' בטבת 
נאסרו שלושה חתימת התלמוד הבבלי,  זמןשנה, ב

מראשי היהודים שבבבל, ראש הגולה הונא מרי בר 
, זוטרא, רב אמימר בר רב ינוקא, ומשרשיא בר פקוד

הוציא  מה־י, ולאחר זמןפרסההמלך פירוז בגזירת 
  על קידוש השם. אותם להורג 

� 

ח', ט' וי' בטבת, נחשבים כשלושת ימי צער 
ים במגילת תענית. בח' בו תורגמה התורה המוזכר

ליוונית בימי תלמי המלך וירד חושך לעולם. בט' 
בטבת לא התפרש מה אירע, ויש כמה דעות על כך. 
יש אומרים שביום זה נפטרו עזרא הסופר ונחמיה בן 
חכליה שהחזירו עטרה ליושנה לאחר בניית בית 
המקדש השני, וכן נאמר בסליחות לעשרה בטבת 

בו הנותן אמרי שפר, הוא עזרא הסופר". ף ֹטַרף ָטֹר"
 או ,הקלפוס יש אומרים שביום זה נהרג שמעון

חורבן בית שני. המרד בבר גיורא מראשי שמעון 
אולם אחרים אומרים שהיום נקבע ליום צער מפני 
לידתו של אותו האיש הנוצרי, ומפני המורא הסתירו 

  את הדבר והעבירוהו במסורת מדור לדור. 
� 

ט' בטבת ד'תתכ"ז, נהרג על קידוש השם רבי יהוסף ב
  .בספרדש הו של רבי שמואל הנגיד, בגרנדהלוי בנ

� 

עשרה בטבת הוא הצום העשירי על חורבן בית 
המקדש, כי בו החל המצור על ירושלים בזמן בית 
המקדש הראשון בידי נבוכדנאצר מלך בבל והוא 
תחילת החורבן. האבודרהם כתב, שאם היה חל 

בת היו מתענים בו מפני שנאמר בו 'בעצם היום בש
  הזה', אך הבית יוסף כתב שלא ידע מניין לו זאת. 

�  

י"ב בטבת נחגג כיום פורים בקהילת מז'יבוז', לאחר 
שבני הקהילה ניצלו ביום זה בפרעות ת"ח ות"ט, 

  בידי תושבי העיר, מרדכי היהודי ואשתו אסתר. 
�  

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ

 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

  
  
  

ל ּה בָּ ַר  י, ְטֶבְרָיה ׁשֶ ּיֹום, ֶוְרֶנר ְזֵאב רׁשֵ ָא  ַרּבִ ִטיָרתוֹ  ׁשֶ ֵטֵבת ז'בְּ  ָחל ּפְ יַ� , ו"תשט ּבְ ַ�ם ִהּגִ ית לֶא  ּפַ  ּבֵ
ְטֶבְרָיה תֶס נֶ כְּ ַה  בּוַ�  נוֹ יָ נְ ִמ לְ  ּבִ ת ַהּקָ ֲחִרית ִלְתִפּלַ  דָח ֶא  ָצִעיר ֵרךְ בְ ַא  םׁשָ  ָמָצא תוֹ ָ� ּתָ ְפ ַה לְ וּ  ,יןיִק ִת וָ כְּ  ׁשַ

י ְלּתִ ִהְסּתֹוֵבב, רכָּ מ-  ּבִ ֵבית ׁשֶ ְברֹון תֶס נֶ כְּ ַה  ּבְ ׁשִ י. רּוַח  ַרתֲ� ַס ּובְ  ֵלב ּבְ ַח  ְזֵאב רׁשֵ ָא  ַרּבִ ּקֵ ּפִ ד ֵהִבין, ָהָיה ׁשֶ  ִמּיָ
י הַה  ּכִ יתוֹ  ֶאת ָ�ַזב ּלָ ְגַלל ּבֵ ה ּבִ ִליל ְלָ�ֵרי ָנַסע ַאֵחר ִמְפָלט ּוְבֵאין, ּוְמִריָבה ַמּצָ ֵדי ַהּגָ  ְלַ�ְצמוֹ  ִלְמצֹא ּכְ

ָנה. ָמה־ִלְזַמן ְמנּוָחה י אֵאפוֹ  ּפָ ִנים רוֹ אְמ בִּ ָהַאְבֵרְך  לֶא  ְזֵאב רׁשֵ ָא  ַרּבִ ִבְרכַּ  ּוֵבְרכוֹ  ּפָ א ךְ וּ רבָּ  תּבְ , ַהּבָ
ה ּוְלַאַחר ִפּלָ יַ�  ַהּתְ ֵביתוֹ  ְלִהְתָאֵרַח  לוֹ  ִהּצִ ִפי ּבְ ְחּפֹץ ּכְ ּיַ ָניו אֹורוּ . ׁשֶ ל ּפָ ִדּיּוק, ָהַאְבֵרךְ  ׁשֶ ּבְ ִפי ׁשֶ ב ּכְ ָחׁשַ  ׁשֶ

ךְ  ָהַרב יתוֹ  ֶאת ָ�ַזב ְוהּוא ּמוֹ ִע  ֵאַרע ּכָ ַלִים ּבֵ ירּוׁשָ ּבִ ּתוֹ  ְוֶאת ׁשֶ ה ִאׁשְ ּזֶ א ָברִמכְּ  ׁשֶ הלְ  ָנׂשָ ָ  רְלַאַח , ִאׁשּ
יֵניֶהם עוּ לְּ גַּ ְת ִה ׁשֶ  עֹות ּוֵקיִחלּ  ּבֵ יתוֹ  לֶא  ָהַרב ַאַחר ְוָהַלךְ , ִריםָמ  ּדֵ ֵדי ּבֵ  ֶאת לּוְלַכְלכֵּ  ִלּבוֹ  ֶאת ִלְסעֹד ּכְ

ִאים ִמיםיָּ לַ  ְצָ�ָדיו ַ�ת. ַהּבָ ׁשְ א ַהּבֶֹקר ֲארּוַחת ּבִ ּלֵ יצַ , ִלְראֹות ָהַאְבֵרךְ  ִהְתּפַ ּה  דּכֵ ל ָרץֲ� ַהנַּ  ַרּבָ  ְטֶבְרָיה ׁשֶ
ׁש  עֹוֵמד ּמֵ ִנית תוֹ יָ ְע ַר  ֶאת ּוְמׁשַ יׁש  ָהַרּבָ ל ּכֹוס ָלּה  ּוַמּגִ ין ׁשֶ ֲחִרית ּוַפת ַחּמִ ַ�ְצמוֹ  טֹוֵרַח ַאף וְ , ׁשַ ִכּבּוד ּבְ  ּבְ
ִית ָרָאהוּ . רוֹ וּ דּ ִס וְ  ַהּבַ ׁשֶ י ּכְ הּוא ְזֵאב רׁשֵ ָא  ַרּבִ יט ׁשֶ ֵמ  ּבוֹ  ַמּבִ ַמע, ַאְבֵרךְ : "לוֹ  ָאַמר, ּהַ ּתָ  ַקח ,ַלֲ�ָצִתי ׁשְ
ר ֶרךְ  אֹותְלהֹוצְ  ִלירֹות ֶ�ׂשֶ ְנַהג ִאםוְ . ְלֵביְתךָ  ַוֲחזֹר ַהּדֶ מֹוִני ּתִ ֵביְתךָ  ּכָ ְצָטֵרךְ  לֹא, ּבְ שׂ  ּתִ  ְלַ�ְצְמךָ  ְלַחּפֵ

ָאָהְלךָ ַאֵחר ִמְפָלט קֹוםְמ  ּכֹן ּבְ לֹום ִיׁשְ ָ ַמע". , ְוַהׁשּ ְבִר  ְלֵביתוֹ  ְוָחַזר ֹולוֹ ְלק ָהַאְבֵרךְ  ׁשָ ה היָּ ּכִ  ּוֵמָאז, ֲחָדׁשָ
ְררוּ  לֹום ׂשָ ָ ְלָוה ַהׁשּ ַ ֵביתוֹ  ְוַהׁשּ ִרים ְלדֹור ְוָזָכה ּבְ   . ְיׁשָ

�  
י לֶא  ּיֹום, ילִ וֹ יּפ ּטִ לַ זְּ ִמ  דוִ ּדָ  ַרּבִ ִטיָרתוֹ  ׁשֶ י ָחל ּפְ ֵטֵבת א"ּבְ ַנת ּבְ יַ� , ר"ֶת ֶ�  ׁשְ ַ�ם ִהּגִ ם ֶאָחד ָחִסיד ּפַ ׁשֵ י ּבְ  ַרּבִ

ָ�ה, הּדֶ יְ זַ  ַיֲ�ֹקב ׁשָ ֶחֶרת ּבְ י ָרָאה. ְיָלהלַּ בַּ  ְמא- ֵאין ָהַרּבִ א ֶלָחִסיד ׁשֶ ּבָ ר ֵאָליו ׁשֶ ֵדי ֶכֶסתוָ  ּכַ ֶהם ִליׁשֹן ּכְ  ּבָ
ּס  ְיָלה תנַּ צִּ ִמ  ֹותּוְלִהְתּכַ ַ�ְצמוֹ  ּוָפָנה, ַהּלַ ֵלי ֶאת לוֹ  ְלָהִביא ּבְ ה ּכְ ּטָ חּוִצים ַהּמִ ּבֶֹקר. ַהּנְ ים, ּבַ ּכִ  ֶהָחִסיד ִהׁשְ

ר ,קּום ַגׁש  ְוַכֲאׁשֶ אי ֶאת ּפָ ּבַ ר ַהּגַ הַה  לוֹ  ִסּפֵ י, ּלָ י ּכִ ֵלי ֶאת לוֹ  ָמַסר ָהַרּבִ ה ּכְ ּטָ ּלוֹ  ַהּמִ יר ְצמוֹ ַ�  ׁשֶ ָנה ְוִהּדִ  ׁשֵ
ַ�ם. ַהּזּוַלת ְלַמַ�ן ֵמֵ�יָניו ב ּפַ י ָיׁשַ ַחְדרוֹ  דוִ ּדָ  ַרּבִ יַצד ַמעׁשָ וְ , ּבְ הוּ ־ןאָמ  ּכֵ אי ֶאל ּפֹוֶנה ּדְ ּבַ : לֵא וֹ ׁש וְ  ַהּגַ

ר ַהִאם" ֵנס ֶאְפׁשָ ה ְלִהּכָ י ֶאל ַ�ּתָ נּוי ַהִאם? ָהַרּבִ הּוָבֵטל  הּוא ּפָ ֵ�ק"? ַ�ּתָ י ִהְזּדַ  ֵמַחְדרוֹ  ְוָיָצא ָהַרּבִ
הּוא ׁשֶ יַצד: "ָהִאיׁש  ֶאל ּפֹוֶנה ּכְ הּוא ְיהּוִדי ִאיׁש  ַ�ל לֹוַמר ְיכֹוִלים ּכֵ נּוי ׁשֶ  ֵאינוֹ  ְיהּוִדי? לֵט בָּ  ךְ ְוהֹולֵ  ּפָ

נּוי הּוא אוֹ , עֹוָלםלְ  ְוֵריָקן ּפָ ה ָמֵלא ׁשֶ הּוא אוֹ , ּוְכִליָמה ּבּוׁשָ   ". ִיםַמ ׁשָ  ְוִיְרַאת ּתֹוָרה ָמֵלא ׁשֶ
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ל ִזְקנּותוֹ  ְלֵ�ת י ׁשֶ ַכי ַרּבִ ים ָמְרּדְ ּיֹום, לֹוִניםּסְ ִמ  ַחּיִ ִטיָרתוֹ  ׁשֶ ֵטֵבת ב"יבְּ  ָחל ּפְ  ֵ�יָניו אֹורְמ וּ , ד"תשי ּבְ
ְרֵקי ְלָפָניו ְוקֹוְרִאים ְלֵביתוֹ  ִנְכָנִסים ְצִעיִרים צֹוְרִבים יוּ ָה , ֶנֱחַלׁש  ָניֹות ּפִ י, ִמׁשְ ּפֵ ָמָרא ּדַ ָרִקים, ּגְ  ּפְ
ַרְמבַּ  ים, ּוַבּטּור ם"ּבָ דֹוׁש  ֵמַהּזַֹהר ְוַדּפִ ְפִליא נוֹ רוֹ כְ זִּ ִמ  ןּקֵ ַת ְמ  ָהָיה ְוהּוא, ַהּקָ ָ�ה םָת ָא יִר ְק  ֶאת ַהּמַ ׁשָ  ּבְ
ָהיוּ  ִגים אוֹ  יםיִט ִמ ׁשְ ַמ  ׁשֶ בֹות ַ�ל ְמַדּלְ ֵהן ּתֵ ְלׁשֶ ים ּומֹוִסיף, ּכָ ֶ  הַמ  ַ�ל ׁשֹוִנים ִחּדּוׁשִ  ְלָפָניו ִהְקִריאוּ ׁשּ

ְגאֹונוּ  ְפָלָאה תּבִ ֵהִעיָדה ,מ- ִקיאּות ַ�ל ׁשֶ יָפה ּבְ ָכל ַמּקִ ַ  ּבְ  ְרִביםַהּצוֹ  דַח ַא . ַהּתֹוָרה ֶחְלֵקי ְוָכל ס"ַהׁשּ
אוּ  ּבָ י ָהָיה ְלָפָניו ׁשֶ ָהָיה, רֶט כְ ׁשֶ  ֵמִאיר ַיֲ�ֹקב ַרּבִ בֶ  ַנַ�ר ָאז ׁשֶ ֵרה ֲחֵמׁש  ןּכְ א היָ ָה וְ , ֶ�ׂשְ ְקִביעּות ֵאָליו ּבָ  ּבִ

ֵדי ָפָניו ַלֲחזֹר ּכְ ַ�ם. יוִלּמּוָד  ֹחק ֶאת ּבְ ָניֹות ִעם ֵאָליו ִנְכַנס, ּפַ ׁשְ ָידוֹ  ַהּמִ ב ְוָרָאהוּ , ּבְ ֵני םִע  יֹוׁשֵ ים ׁשְ  ֲאָנׁשִ
ַ�ל נֹוָסִפים ׁשֶ ֵניֶהם ּכְ ִה . ָרָחב ִחּיּוךְ  ּפְ ׁשֶ י ּבוֹ  יׁש גִּ ְר ּכְ ַכי ַרּבִ ים ָמְרּדְ ֵדי ֵאָליו ָנהְפ נִ , ַחּיִ יב ּכְ , דוֹ וּ ּמ לִ לְ  ְלַהְקׁשִ

י לוֹ  ָאַמר ּמּודלִּ בַּ  ִהְתִחיל ֶטֶרם אּוָלם יר הּוא רֹוֶצה ּכִ ר ֶאת לוֹ  ְלַהְסּבִ ׁשֶ ָהָיה ּוךְ ַהִחיּ  ּפֵ ָניו ַ�ל ׁשֶ ָ�ה ּפָ ׁשָ  ּבְ
ְכַנס ּנִ ׁש . "ְלָפָניו ׁשֶ י ָאַמר", ֲאִני חֹוׁשֵ ַכי ַרּבִ ים ָמְרּדְ יׁש  ַחּיִ ׁשִ ִעיר ַ�רנַּ לַ  ַהּיָ ָ�ַמד ַהּצָ אּוַלי, "ְלָפָניו ׁשֶ  ׁשֶ

הלְ ָח  ךָ  ׁשָ ְעּתְ ָרִאיָת  ּדַ ׁשֶ ב אֹוִתי ּכְ יםַהְמס-  ִעם יֹוׁשֵ ב ּוַליְוא, ֹוֵחקְושׂ  יּמִ ִע  ּבִ ה חֹוׁשֵ ָ  ַאּתָ ׂשּ ךָ  ַחְקנוּ ׁשֶ . ִמּמְ
יר ֲהֵריִני ר ֶאת ךָ לְ  ְלַהְסּבִ ׁשֶ ְ  ּפֵ ֶזה קחוֹ ַהׂשּ ֵדי, ַהּלָ ִבין ּכְ ּתָ ַגְענוּ  לֹא הילָ לִ ָח ׁשֶ  ׁשֶ ְכבֹוְדךָ  ּפָ ה ּוְבֵכן. ּבִ ּבָ  ַהּסִ

ְ לַ  ַמן, ִהיא קחוֹ ׂשּ ּזְ אָת  ֹקֶדם רָקצָ  ׁשֶ ּבָ יִת  ְלַיד ָ�ַבר, ַניָפ לְ  ׁשֶ ר יּבֵ י ֶאָחד ַנּגָ ַסְרּתִ ּמָ ָבר ֶזה לוֹ  ׁשֶ  ַאַחד ֶאת ִמּכְ
ְסאֹות ִע  ַהּכִ ר ִלי ֶהֱחִזיר ֶקרבֹּ בַּ  ַהּיֹום. ְלִתּקּון ִיתבַּ בַּ  יּמִ ׁשֶ ּגָ א ֶאת ַהּנַ ּסֵ ן ַהּכִ ּקָ ד אּוָלם, ַהְמת- אֹותוֹ  ִמּיָ  יֹום ּבְ

ר ּבַ א ִנׁשְ ּסֵ ִאּלוּ , ׁשּוב ַהּכִ ׁשֶ . הוּ נוּ ּקְ ּתִ  לֹא ּכְ ר ֶאת ָרִאיִתיּכְ ּגָ יִתי ְלַיד עֹוֵבר ַהּנַ י, ּבֵ ְרּתִ ָבר ֶאת לוֹ  ִסּפַ  ַהּדָ
י ִאם, ְוהֹוַסְפּתִ א ָהָיה ׁשֶ ּסֵ ר ַהּכִ ּבַ בּוַ�  רְלַאַח  ִנׁשְ ׁש  לֹוַמר אּוַלי לוֹ ָיכ ָהִייִתי, ֹחֶדׁש  אוֹ  ׁשָ ּיֵ ה ׁשֶ  ָברּדָ לַ  ִסּבָ
א ּסֵ ַהּכִ ר ׁשֶ ּבַ ּסֵ  ִאם אּוָלם, ׁשּוב ִנׁשְ ר אַהּכִ ּבַ ד ִנׁשְ הּוא ַהּיֹום אֹותוֹ בְּ  ִמּיָ ן ׁשֶ ּקֵ רּור, אֹותוֹ  ּתִ ָבר ּבָ  ַהּדָ
ּקּון ַהּתִ ָראּוי ָהָיה לֹא ׁשֶ יט. ּכָ י ִהּבִ ר ּבִ ּגָ הּוא ְוָטַ�ן ִמימּותְת בִּ  ַהּנַ ן ׁשֶ ּקֵ א ֶאת ּתִ ּסֵ  לוֹ ָיכ הַמ  ַאךְ , ָראּויכָּ  ַהּכִ

הוּ  ִאם ַלֲ�ׂשֹות הּוא ר הּוא ְוָלֵכן ָ�ָליו תבֶ ׁשֶ לָ  ֶהְחִליט ִמיׁשֶ ּבַ ַמְענוּ . ..ׁשּוב ִנׁשְ ָ ׁשּ ׁשֶ נוּ  ּכְ ּלָ ׁשּוָבה ֶאת ּכ-  ַהּתְ
ִמיָמה ל ַהּתְ ר ׁשֶ ּגָ ָבר עֹוֵרר, ַהּנַ ָ�ה ּוְבאֹוָתּה , ַוֲ�ִליצּות קחוֹ ׂשְ  נוּ בָּ  ַהּדָ אָת  ׁשָ ָכךְ  ּוְרִאיַתִני ַניָפ לְ  ּבָ ". ּבְ

ר, ִמיםיָ לְ  י ִסּפֵ ּפּור ֶאת ירֵמִא  ַיֲ�ֹקב ַרּבִ י, ְוהֹוִסיף ַהּסִ ָבר ּכִ  בֹודכְּ  כֹותלְ ִה בְּ  קֶר ּפֶ  וֹ דְוִלּמְ  ְמֹאד ִהְפִליאוֹ  ַהּדָ
י ןכֵּ ׁשֶ , ַהּזּוַלת ַכי ַרּבִ ים ָמְרּדְ אֹוָתּה  ָהָיה ַחּיִ ָ�ה ּבְ ְפָלג ןָזֵק  ׁשָ ָנה ֹוִניםמׁשְ  רֹתוּ בִמגְּ  ָלהְלַמְע  ןבֶּ  מ- , ׁשָ
ַ�ר ִעיר ְוַהּנַ ָפ  ַהּצָ ּלְ ְמַ�ט לוֹ  רכָּ מ-  ָהָיה לֹא ָניוׁשֶ יקצַּ ַה  ָמָצא זֹאת ְוִעם, ּכִ יׁש  ּדִ ׁשִ ַ�ְצמוֹ  חֹוָבה ַהּיָ ס ּבְ  ְלַפּיֵ

ַ�ר ֶאת ָפָניו ַהּנַ ּלְ ֵדי, ׁשֶ ּבוֹ  ִלְמֹחק ּכְ ל ִמּלִ ֶמץ ּכָ ל ׁשֶ תח-  ׁשֶ   . רּוַח  תלוּ ְפ ׁשִ וְ  ַ�תַהּדַ  ְלׁשַ
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ֶאָחד ׁש , יובָ ּתָ כְ ּמִ ִמ  ּבְ י ְמַבּקֵ ָבא  ִזיו ִזיְסל ָחהְמ ׂשִ  ַרּבִ ֲ�ָנָוה  לוֹ  ְוכֹוֵתב ִמיִדיָדיו דָח ֶא ֵמ  'םלֶ ּקֶ ִמ ַה'ּסָ ּבַ
ְפלּות י: "ּוְבׁשִ ּתִ יִנְכלַ  ְוַגם ּבֹש�ְ י ְמּתִ ְכּתֹב ּכִ ָ�ִמים ֶזה ילַ ָ�  ּתִ ה ְלאֹוָתּה  אֹוי, ַהּגֹוָלה' ֵ�יֵני 'ֵמִאיר ּפְ  ָנא. ּבּוׁשָ

ְכּתֹב ַאל דֹ ". רֵת וֹ י זֹאת ִלי ּתִ יר ַחקּבְ ָבא'  ִהּתִ ִבים ֵאָליו ִלְפנֹותַה'ּסָ ִמְכּתָ ּתַֹאר ּבְ יר, ָהַרב ּבַ ּתַֹאר ְוִהְסּבִ  ֶזה ׁשֶ
ֲאִפּלוּ ְוָרִגיל, ַ�ד  יִת ָר גְ ׁשִ  ְלֹתַאר ָהַפךְ  ַ�לֶאת  ׁשֶ ִית־ּבַ ׁשּוט ּבַ ן יםנִּ כַ ְמ  ּפָ ֲהֵרי, ּכֵ ֵביתוֹ  ְוׂשֹוֵרר בַר  הּוא ׁשֶ , ּבְ
ּתַֹאר ֵאין ְוָלֵכן הַה  ּבַ ּום ּזֶ ֲאָוה ִמׁשּ   . ְוָכבֹוד ּגַ

�  
  

סּוק ֶאת זוּ ־ַאל" ַהּפָ ְרּגְ ֶרךְ  ּתִ ּדָ ִ ַר  ְמָפֵרׁש ", ּבַ קוּ ּתִ  ַאל" י"ׁשּ ְבֵרי". ָכהָל ֲה  רַב ְד ּבִ  ְתַ�ּסְ אן ֵיׁש  ּתֹוָכָחה ּדִ ֵהם ֲחָכִמיםי ְלַתְלִמיֵד  ּכָ ים ׁשֶ לֹום ַמְרּבִ    עֹוָלםּבָ  ׁשָ
ִקים ֵ�ֶסקְל  ַהּתֹוָרה ֶאת הֹוְפִכים ִאם אּוָלםּוד ַהּתֹוָרה, ְיֵדי ִלּמ ־ַ�ל ּה  ּוִמְתַ�ּסְ ִביל ּבָ ׁשְ ָבר ֵמִביא ֲאַזי, ְוָכבֹוד ֶרַוח ּבִ    )אמרי חן(, ָחִליָלה. תֶק ֲחלֹ ּוַמ  רֶֹגזְל  ַהּדָ

  
ָאְזנֵ  ִסיתֵמ  היָ ָה , ֶאָחד נֹוְצִרי ּכֶֹמר ָלהי ּבְ ְמׁשָ ֶנֶגד ַהּמֶ  ּכְ

הּוִדי יעוּ . ַצֲ�ֵדיֶהם ֶאת רֵצ ְלָה  ְוָדַרׁש  םַהּיְ ָבִרים ִהּגִ  ַהּדְ
ַתּדְ  ֶאָחד ִליֵדי ְ הְוַה  ָלִניםַהׁשּ ַ�ל ּלָ אי ּפָ ֲחׁשַ ֵדי ּבַ  ֹותנּ ְלַמ  ּכְ

ָכר, ָחׁשּוב ְלִמּנּוי ַהּכֶֹמר ֶאת ָ ׂשּ ִצּדוֹ  ַרב ׁשֶ ְמהוּ . ּבְ  ְיהּוֵדי ּתָ
ְך  ַ�ל ָהִעיר אוּ , ּכָ ּלְ ְבָ�ַתִים ְוִהְתּפַ י ְראֹותִל  ׁשִ  ַהּכֶֹמר ּכִ

ם ִסיתְלָה  ִהְפִסיק ֶנְגּדָ ּצָ  ְלַאַחר ּכְ ּמַ י בוֹ ׁשֶ ְסּפִ . הּוַטב ַהּכַ
ָלן ָלֶהם ָאַמר ַתּדְ ְ י ֶזה רָב ּדָ : "ַהׁשּ יקּצַ ַה  ִמּיֹוֵסף ָלַמְדּתִ , ּדִ
ּלֹא ֲהִנים ַאְדַמת ֶאת ָקָנה ׁשֶ ִמְצַרִים ַהּכֹ ֵני, ּבְ ַדע ִמּפְ ּיָ  ׁשֶ

ם ְרּכָ ּדַ ל ׁשֶ ת יֲהנֵ ּכֹ  ׁשֶ ָמִרים ַהּדָ ָרֵאל ֶנֶגד ִסיתְלָה  ְוַהּכְ , ִיׂשְ
ַאג ְוָלֵכן ְטָנם יֹוֵסף ּדָ ּבִ ְהֶיה ׁשֶ  ִיְהֶיה לֹא ְוָכְך  הֵלָא ְמ  ּתִ
ַנאי ָלֶהם ה ּפְ ֵדי ְוִסּבָ ֹנא ּכְ ָרֵאל ֶאת ִלׂשְ   "...ִיׂשְ

  

  

  
ם" סּוקּפָ ּבַ  ּלָ ָמלֹת ֲחִלפֹות ָלִאיׁש  ָנַתן ְלכ0  ּוְלִבְנָיִמן ׂשְ

לֹש6 ָנַתן ֶסף ֵמאֹות ׁשְ ָמלֹת ֲחִלֹפת ְוָחֵמׁש  ּכֶ  ֶנֶאְמָרה" ׂשְ
ַבת ה ו"ָואּבְ  ָהִראׁשֹוָנה, ַמִיםֲ� ּפַ  ֲחִלפֹות ּתֵ ִנּיָ ְ  ְוַהׁשּ

י ּוֵבֵארה. ֵסָר ֲח  ים ַרּבִ ְרִלין ַחּיִ תּכִ  ּבֶ  ַ�ל ל"ֲחזַ  ְדָרׁשַ
סּוק ת" ַהּפָ חֹת ָהֵ�ד0 ֵני ל0 ִתיב תחֹ ל0 ", ׁשְ  דְמַלּמֵ  ָחֵסר ּכְ

ֵניֶהם ְ ׁשּ ִוים ׁשֶ ר, ְו ׁשָ  ֲחִליפֹות ָהַאִחים ְלָכל ָנַתן ַכֲאׁשֶ
ָמלֹות ה ּדֹוָמה ַאַחת ָהְיָתה לֹא ֲהֵרי, ׂשְ ִנּיָ ְ ל ןּכֵ ׁשֶ , ַלׁשּ  ּכָ

 ַהֲחִליפֹות ֵמׁש ָח ָהִאיׁש, ַאְך  תּדַ ִמ  ְלִפי ָ�ׂשּוי ָהָיה דגֶ ּבֶ 
ל ּבֵ ּקִ ְנָיִמין ׁשֶ ן, ּבִ ּלָ אֹוָתּה  ָהיוּ  ּכ0 הִמ  ּבְ ן ּדָ ּלָ ּכ0  נֹוֲ�דוּ  ׁשֶ
ָבה ָלֵכן, ְו דָח ֶא  ְלִאיׁש  ָבה ִנְכּתְ לֹא ָרהֵס ֲח  ַהּתֵ י ו"ָוא ּבְ , ּכִ

ים  ּתִ ִלׁשְ ְמׁשֹון ַלּפְ ִחיַדת ׁשִ וֹות. ְוֵכן ּבְ ן ָהיּו ׁשָ ּלָ ּכ0
ָגִדים  ים ֲחִליפֹות ּבְ לֹש6ִ ִהְבִטיַח ָלֶהם ׁשְ ְכִתיב ָמֵלא, ּבִ ׁשֶ

ְכ  ּלֹא ָנַתן ָלֶהם ֶאת ְוָנַתן ָלֶהם ֲחִליֹפת ּבִ ִתיב ָחֵסר, ׁשֶ
ִמּדֹות ׁשֹונֹות.  ים ּבְ ּתִ ִלׁשְ ל ַהּפְ א ׁשֶ ּלֹו ֶאּלָ ֲחִליפֹוָתיו ׁשֶ

ַתב א"ָר גְּ ַה ְו  ל, ּכָ ּכָ ְנָיִמין ֲחִליֹפת ֲחֵמׁש  ׁשֶ וֹות ָהיוּ  ּבִ  ׁשָ
ל ַאַחת ֲחִליָפהמֹו ּכְ  ּלֹא, ָהַאִחים ׁשֶ   ִקְנָאה.  ְלעֹוֵרר ׁשֶ
  

  
ר ֲאתֹ  ׂשֶ 
ת ֹנֽ� ְוֶ� ֹוןֹנ� ר ָוֶל�ֶחם ּוָמז� 
 ֹאת ּבָ   מה, כג)( ׂשְ

ִ ַר  ּכֹוֵתב ָמזֹון ַ�ל ְך  ,ןּתָ ְפ ִל  י"ׁשּ ֵניְרַסת ָהְרֵא"ם, גִּ ּכָ  ִמּפְ
ִאם ָבר הּוא ֲהֵרי ָמזֹון הּוא ׁשֶ ֶחם לִנְכָל  ּכְ ּלֶ בֹות, ּבַ  ְוַהּתֵ

ֹון ַטֲ�ֵמי ְלזוֹ  זוֹ  רֹותּבָ ח0 ְמ  ֶל�ֶחם ּוָמז� א ּבְ ְרּגָ ֵדי רְתִבי ּדַ , ּכְ
זֹון ָך ְד ְלַלּמֶ  ַהּמָ ָבר הּוא ׁשֶ ֵפל ַל  ּדָ ֶחםַהּטָ   (אור החמה) .ּלֶ

�  

י �ִנ�י ָח ף ּבְ ב עֹוד־יֹוֵס" ל ַר� ָרֵא( אֶמר* ִיׂשְ   מה, כח)( ַוּיֹ+

ַבת ב ּתֵ ַטַ�ם ַר� ְפִסיק ִבירּתְ  ּבְ י, ַהּמַ בוּ  ָהַאִחים ּכִ  ֶאת ָחׁשְ
ּבִ  ְלָקָטן יֹוֵסף ָבִטיםׁשֶ ב ָלֶהם ַמרָא  ְוַיֲ�ֹקב, ׁשְ דֹול, ַר�  ּגָ
בֹוָהה תוֹ גָ ֵר ְד ּוַמ  ֵסףיוֹ  הּוא י ְלָכְך  ָיהּוְרָא , ְמֹאד ּגְ  ּכִ

י �ִנ�י ָח ף ּבְ ל רַאַח , עֹוד־יֹוֵס" רֹות ּכָ ָ�ַבר ַהּצָ   (נר צבי) .ׁשֶ
�  

ים ט ְוָרִע, 
ָנ�ה ְמַ� ים ּוְמַא�ת ׁשָ " 0ֹׁשִ   מז, ט)( ׁשְ

ַבת ָנ�ה ּתֵ ְפֶסֶקת ׁשָ ַטַ�ם מ0 י, אֶאְתַנְחּתָ  ּבְ  ָאַמר ַיֲ�ֹקב ּכִ
ָאה ְלַפְרעֹה ּמֵ ים ׁשֶ לֹש6ִ נֹוָתיו ּוׁשְ ָהָיה ׁשְ ֶאֶרץ ַחי ׁשֶ  ּבְ
ָרֵאל ִנים ָהיוּ  ִיׂשְ ִנים ב"כ ְוַרק, טֹובֹות ׁשָ  לֹא ןֶה ֵמ  ׁשָ

ֶהן  ַהּקֶֹדׁש  ְלרּוַח  ָזָכה ּבָ ֶנֶגד, יֹוֵסף ַ�ל לֵב ָא  ָהָיהׁשֶ  ּכְ
ָנה ב"כ ּלֹא ׁשָ ם ׁשֶ בּ  ַיֲ�ֹקב ִקּיֵ ר, םֵא ָו ־ָאב ּודּכִ  ְוַכֲאׁשֶ

 ְרָתהְוׁשָ  ֲאִביֶהם ַיֲ�ֹקב רּוַח  ִחיּתְ ַו  ָהֲ�ָגלֹות ֶאת ָרָאה
נֹוָתיו רֹב ֲאָבל, ָנהיִכ ׁשְ  ָ�ָליו טֹוָבה ָהיוּ  ׁשְ   (פרדס יוסף) .ּבְ

�  

ֶחם ף ֶל1 ן ָלֶהם2 יֹוֵס+ 
 ּתֵ   מז, יז)( ַוּיִ

בֹות ֶחם ַהּתֵ ף ֶל1 ַטֲ�ֵמי תמוֹ ָ� ְט מ0  יֹוֵס+ , ְזָלאְוַא  אַקְדָמ  ּבְ
י יַ�  יֹוֵסף ּכִ ּפִ ים םייִּ ְצִר ּמִ ַל  םֶח ֶל  ִהׁשְ ְוָנַתן ָלֶהם  ְוִהְקּדִ
ֵני ְוַגםֶלֱאֹכל,  םֶח ֶל  ּיֹוֵסף ִמּפְ ִחיַנת הּוא ׁשֶ  ְיסֹוד ּבְ

הּוא עֹות ׁשֶֹרׁש  ׁשֶ ּפָ ַה , ַהַהׁשְ יקּצַ ׁשֶ יַ�  ּדִ ּפִ  רֹב ַמׁשְ
ְרָנָסה ַפע ּפַ ָרֵאל ְוׁשֶ   ה הלוי)(חידושי ידידי .ְלִיׂשְ

ׁש  ְדּגָ  מ0
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