
 

 

  
  
  
  
  
  
  

  
  

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

  202 'ן מסגיליו
  4שנה 

  

  

ׁש ֵאָליו ְיהּוָדה  ּגַ   (מד, יח) ַוּיִ

ַיְלדּותוֹ  י ָזָכה, ּבְ יר אז'ַמ וֹ לּ ִמ  ִהיְרׁש  ְצִבי ַרּבִ י נוֹ ֵק זְ  ֶאת ְלַהּכִ , ִמּקֹוְצק לֶמְנּדְ  ַרּבִ
ָבר ּכְ ת יִמּדֵ . ָיָמיו ברֹ ֲ� בַּ  ָאז ָהָיה ׁשֶ ּבָ ב היָ ָה , ׁשַ  ַאף־ַ�ל, ְנָכָדיו־ֶאת ּבֹוֵחן ַהּסָ
ָהָיה ִהְתּבֹוְדדּות ָאז יוּ רׁשָ  ׁשֶ ִנים תכַּ ר% ֲא  ּבְ . ְמָגִדים ִמיֵני ָלֶהם ּוַמֲ�ִניק, ׁשָ

בַּ  ׁשַ ָר  ֶדׁש קֹ ־תּבְ ׁש יִּ וַ  תׁשַ ּפָ י ַאלׁשָ , ּגַ ׁש יִּ 'וַ  ֶנֱאַמר ַמּדּוַ� : "ֶזה ֶנְכּדוֹ ־ֶאת ָהַרּבִ  ֵאָליו ּגַ
ם? ְיהּוָדה' ת ָצִריךְ  ְיהּוָדה ָהָיה ָמה ְלׁשֵ ֶלד"? ְליֹוֵסף ָלֶגׁשֶ יב ְוַהּיֶ י ,ֵהׁשִ ָאָדם ּכִ ׁשֶ  ּכְ
ׁש ִהְת . קֹולוֹ ־ֶאת ֵהיֵטב ׁשֹוְמִעים ֵאין קחוֹ ֵמָר  עֹוֵמד י ַרּגֵ ׁשּוָבה עַמ ׁשֵ לְ  ָהַרּבִ , ַהּתְ
ָהָיה ּה  ׁשֶ �בֹוַדת ָחׁשּוב ְיסֹוד ּבֲָ יתוֹ ־ןַמ ֱא ְלנֶ  ָראָק , ה' ּבַ י ּבֵ , בוֹ ׁש ְמ וֹ ּט ִמ  ִהיְרׁש  ַרּבִ
ה ׁשֹוֵמַ� : "ְוָאַמר ְבֵרי ֶאת ַאּתָ ֶלד ּדִ   "! ׁשֹוְמִעים לֹא -  ִמְתָקְרִבים ֵאין ִאם? ַהּיֶ

�  

ם ְלָאִבי  ְדּתֶ ל־ֶאתְוִהּגַ ִמְצַרִים־ּכָ בֹוִדי ּבְ   (מה, יג)  ּכְ

ָיָמיו ל ּבְ י ׁשֶ ׂשָכר ַרּבִ ָ ִה  ֲחִסיָדיו ִקימוּ ֵה , ְלזִמבֶּ  ּדֹב־ִיׂשּ ּבְ ית בנוֹ יבְ ׁשֶ ֶנֶסת־ּבֵ , ָחָדׁש  ּכְ
ַתְבִנית ית ּבְ ֶנֶסת־ּבֵ ת. ְלזבֶ בְּ ׁשֶ  ַהּכְ ּכַ ִית ַלֲחנ% יַ�  ַהּבַ דֹול ָה  ִהּגִ בֹוד ּגָ י, ְוָנַחל ּכָ ַרּבִ

בַּ . ֶהָהמֹון ָהַרבֵמ  ׁשַ יר ֹקֶדׁש ־תּבְ י ִהְזּכִ סּוק ָהַרּבִ ֵכן ְוִכי: "ְוָתַמּה  ֶזה ּפָ ּיֹוֵסף ִיּתָ  ׁשֶ
יקצַּ ַה  ׁש  ּדִ ּקֵ בֹוד־ַ�ל ַלֲאִביֶהם רּפֵ ְלַס  יוָח ֵמֶא  ּבִ הּוא ַהּכָ ִמְצַרִים נֹוֵחל ׁשֶ א? ּבְ  ֶאּלָ

ְרֲח ־ַ�ל ֶאֶרת ךָ ּכָ ַבת ִמְתּבָ בַּ  'ְלָאִבי' ּתֵ בָּ ַה  ַ�ל קָפסוּ ׁשֶ ַהְינוּ , ה"ּקָ ּיֹוֵסף ּדְ י ָאַמר ׁשֶ  ּכִ
ל־ֶאת מֹוֵסר הּוא בֹודוֹ  ּכָ ַמִים ְלָאִביו ּכְ ָ ׁשּ ּבַ ָבִרים ּוְבאֹוְמרוֹ ". ׁשֶ י ָקם, ֵאּלוּ  ּדְ  ָהַרּבִ

ְסאוֹ  ְלֶפַתע רֹות ּוִבְפִנים, ִמּכִ ׁשּות ֵמרֹב ִחּוְ א ֵאיִני: "ָקָרא ִהְתַרּגְ ִמי ְמַקּנֵ  ּבְ
ב חֹוׁשֵ בֹודוֹ ־ְוַ�ל ַ�ְצמוֹ ־ַ�ל דָח ֶא  ְלֶרַגע ׁשֶ בַּ  ָאִביו ַ�ל ְולֹא, ּכְ ָ ׁשֶ   ". םיִ ַמ ׁשּ
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י �ם ָההׁשָ , אלָ זְ רוֹ ֵמ  ְצִבי ְיהּוָדה ַרּבִַ ִעיר ּפַ ּה  ְוָזָכה ַאַחת ּבְ . ְמָלִכים בֹודכְ לִ  ּבָ
ִדְבֵרי יקצַּ ַה  ֹוֵסףיּ ׁשֶ  ינוּ צִ ָמ : "ָאַמר ּתֹוָרתוֹ  ּבְ ׁש  ּדִ ּקֵ ם ְלָאִבי ' יוָח ֵמֶא  ּבִ ְדּתֶ ְוִהּגַ

ל־ֶאת ִמְצַרִים'־ּכָ בֹוִדי ּבְ ָבר ּוָברּור. ּכְ ּלֹא, ַהּדָ ן ׁשֶ ּוֵ ֵאר ִהְתּכַ  ָאִביו ִלְפֵני ְלִהְתּפָ
ר הֲ�ׂשָ נַּ ׁשֶ  א, ְוָחׁשּוב ׂשַ בֹוד־ֶאת ָלהּתָ ׁשֶ  ֶאּלָ ּלוֹ  ַהּכָ  ְטִעיםְלַה  ָצִריךְ  ְוָכךְ , ָאִביובְּ  ׁשֶ

סּוק ֶאת ם ַהּפָ ְדּתֶ ל־ְלָאִבי ֶאת -  'ְוִהּגַ בֹוִדי'־ּכָ ל, ּכְ ּכָ בֹוד־ׁשֶ י ֵאינוֹ  ַהּכָ ּלִ א ׁשֶ  ֶאּלָ
ל ם". ָאִבי־ׁשֶ ל, יֹוֵדַ�  ֲאִני ְוַאף: "ְוִסּיֵ ּכָ בֹוד־ׁשֶ יֶתם ַהּכָ �ׂשֲִ אן ִלי ׁשֶ י ֵאינוֹ , ּכָ ּלִ , ׁשֶ

א ְזכּות ֶאּלָ י ָאִבי ּבִ   ב".  וֹ ׁש יְט יִד זִּ ִמ  ׁש יְר י ִה בִ י צְ בִּ י ַר נִ ְת חוֹ וְ  ,רוּ בּ ְמ ּסַ ִמ  הש3ֶ מֹ  ַרּבִ
�  

ֶרְך ־ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ַאל ּדָ זּו ּבַ ְרּגְ   (מה, כד) ּתִ

י יַ�  רֶמ ְט ּסַ ִמ  יֹוֵאל ַרּבִ �ם ִהּגִַ ָרֵאל תבַ ֲה ַא ָה" ֶאת רּקֵ ְלבַ  ּפַ יְז'ִניץ" ִיׂשְ י ,ִמּוִ  ְוָהַרּבִ
דוֹ  ּבְ ק. ִליִמינוֹ  תבֶ ׁשֶ לָ  ּכִ ן, ִמינוֹ ילִ  תבֶ ׁשֶ לָ  יןִה ֵה ׁשֶ  ַ�ל ַח ֵר וֹ ָהא ִהְצַטּדֵ ּכֵ ה ׁשֶ �ׂשָָ 
י־ַ�ל זֹאת תוֹ  ּפִ ׁשָ ּקָ יר, ּבַ ְבֵרי ֶאת ְוִהְזּכִ ךְ  ל"ֲחזַ  ּדִ , ר'ּבוּ  ֶזה ֲהֵרי, וֹ בּ ַר  ִמיןילִ  'ַהְמַהּלֵ

ב ֶנֱאַמר לֹא ַמּדּוַ� : "ְוהֹוִסיף א? 'וֹ בּ ַר  ִמיןילִ  'ַהּיֹוׁשֵ ֲהִליָכה ַרקׁשֶ  ֶאּלָ ּנוּ  ּבַ  ל"ֲחזַ  ּגִ
ַמּה ". וֹ בּ ַר  יןִמ ילִ  ַההֹוֵלךְ  ֶאת ים יֵר ְמ ִא "ָה ּתָ יְז'ִניץ" ַחּיִ  ָצִריךְ  ְיהּוִדי ַוֲהֵרי: "ִמּוִ

ִמיד ִלְהיֹות ְבִחיַנת ּתָ יט"? הֹוֵלךְ  ּבִ ָרֵאל תבַ ֲה ַא "ָה  ִהּבִ יבְּ " ִיׂשְ , וּ נ: "ְוָאַמר יֹוֵאל ַרּבִ
ַמע ִפיֶכם הַמ  ִנׁשְ ךְ ־ַ�ל ּבְ י"? ּכָ ּנֹוַדע, רֶמ ְט ּסַ ִמ  ְוָהַרּבִ גְ  ׁשֶ  הַנֲ�נָ , ָהֲ�צּוָמה אֹונּותוֹ ּבִ

ה ֵיׁש  ֲהֵרי: "ֲאָתר־ַ�ל ין ַהּנֹוֲהִגים ְוִדיִנים ֲהָלכֹות ַהְרּבֵ ְלִמיד ּבֵ ֵאין, ַרבלְ  ּתַ  ׁשֶ
יִדים �ת ֲ�ֵליֶהם ַמְקּפִַ ׁשְ ּמּוד ּבִ ף ַהּלִ ּתָ �ת אּוָלם. ַהְמׁש%ַ ׁשְ  ָאסּור ֲהֵרי, ַהֲהִליָכה ּבִ

ִפי, ִלְלֹמד ּיֹוֵסף ּכְ ֶרְך'־'ַאל יוָח ְלֶא  הִצוָּ  ׁשֶ ּדָ זּו ּבַ ְרּגְ ִ ַר  ּוְמָפֵרׁש  ,ּתִ ּלֹא י"ׁשּ  ׁשֶ
קוּ  קוּ  ְוָלֵכן, ָכהלָ ֲה  רבַ ְד בִּ  ִיְתַ�ּסְ ּיְ ן, 'וֹ בּ ַר  ִמיןילִ  ךְ לֵּ ַה 'ַהְמ  ְוָאְמרוּ  ל"ֲחזַ  ּדִ ּכֵ  ָאז ׁשֶ

ִרים"... רּבוּ  ךְ לֵּ ַה ַהְמ  ִנְקָרא ְוָאז, ִלְלֹמד ָאסּור כַּ , ּוְמַסּפְ רׁשֶ י ָאַמר, ִנְפְרדוּ  ֲאׁשֶ  ַרּבִ
ְטֶמר יֹוֵאל ֵכן: "ִמּסַ יִקים ּבְ ָרֵאל נֹוָטִריקֹון -" ִיְראוּ  ַצּדִ ן 'ִיׂשְ ׁשֵ  ִצּפֹוָרה'־ּבֶ  םּכְ

יָה  ד הנָ י ָ� בִּ ַר ָה וְ , ַרּבִ ה ֲחִסיִדים: "ִמּיָ ִרּנָ י - " ָיִגילוּ  ּבְ בֹות ָראׁשֵ   ...הנָּ ַח ־ןבֶּ  יֹוֵאל ּתֵ
�  

  

י ֲאדִֹני ַוּיֹאְמ  אן ֵיׁש  זֶמ ֶר  -  )מג, כ(רּו ּבִ הּסְ לַ  ּכָ ּלָ ג%
ָפִרים ַהּמּוֵבאת ּסְ י, ּבַ ֵצל ָהרֹוֶצה ּכִ ַ!ס ְלִהּנָ , ִמּכַ

סּוק יֹאַמר הזַ יְ  הּמֶ ּבַ " ַהּפָ ְוָלֵכן", ָאְרחוֹ ־ֶאת ַ�רנַּ ־ּכֶ
הזַ יְ  הּמֶ ּבַ  נֹוָטִריקֹון, ֲאדָֹני י"ּבִ  ףֵס יוֹ  יַאֵח  ָאְמרוּ  , ּכֶ

ֵדי ל וֹ סֲ! ּכַ ֶאת  ךְ כֵּ ׁשַ לְ  ּכְ  )להניח ברכה(. יֹוֵסף־ׁשֶ
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ְקׁשּוָרה  - )מד, ל( ְוַנְפׁשֹו ְקׁשּוָרה ְבַנְפׁשוֹ 
ה ִגיַמְטִרּיָ י, ּתֹוָרה ּבְ ַהּתֹוָרה ְיֵדי־ַ�ל ַרק ּכִ

ה דֹוׁשָ ר ַהּקְ ֵ ְלַק  ֶאְפׁשָ רבְּ  רׁשּ ל ֶקׁשֶ ֶאת ָמאיָּ ַק ־ׁשֶ
ן־ִעם ָהָאב ׁש ֶפ נֶ  ן, ַהּבֵ  )שנות דור(. ָהָאב־םִע  ְוַהּבֵ
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ּפֹל ַ!ל אֵרי ִבְנָיִמן־ַוּיִ בֹות -  )מה, יד(ָאִחיו ־ַצּוְ ַהּתֵ
ה ןָא וּ לּ ִמ בְּ  ִגיַמְטִרּיָ ְרּבַ  ּבְ ית ןח& ׁש  ּבֵ , ִראׁשֹון ִמְקּדָ

ְרּבַ  ית ןח& ׁש  ּבֵ ִני ִמְקּדָ ַר , ׁשֵ ִ ּכְ  )נפלאות יעקב("י. ׁשּ
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ֶרְך ־ַאל ּדָ זּו ּבַ ְרּגְ ִ ַר  ְמָפֵרׁש  - )מה, כד( ּתִ ָאַמר, י"ׁשּ ׁשֶ
קוּ ּתִ ־ַאל ֵסףיוֹ  ָלֶהם ְדַבר־ֲהָלָכה ְתַ�ּסְ ָבר. ּבִ ּדָ
ִסיָ!ה יעוּ ִס ְפ ּתַ  ַאל, ַאֵחר ה ּפְ ּסָ ְנסוּ  ּגַ ה ְוִהּכָ ַחּמָ ּבְ
ר. ָלִעיר ל ֶאת רבֵּ ְלַח  ְוֶאְפׁשָ ים־ּכָ רּוׁשִ ּיֹוֵסף, ַהּפֵ ׁשֶ

� סֹ ְפ א לִ ּלֹ ה ׁשֶ כָ לָ ֲה בַּ  קוּ ְס ַ� א יַ ּלֹ ׁשֶ  אֹוָתם ִהְזִהירַ
ל ה ׁשֶ כָּ ְר ָא  ַמִהי דִלְמדֹּ אּו בוֹ יָ , וְ הּסָ ה גַּ יָ! ִס ּפְ 
ם ֹואוּ ָיבוְ , הּמָ ַא יא ִה ׁשֶ  היָ� ִס ּפְ ַה  חּום ִלְמִדיַדת ּגַ ּתְ
ת תֶא  דּדֹ ְמ לִ  אוּ בוֹ יָ  ךְ כָּ  ךְ וֹ ּת ִמ , וּ ִעירָה  רַהּבוֹ  ִמּדַ
ֵדי ּבוֹ ־ׁש יֶ  ִאם ְזָרקּוהוּ  וֹ בּ ׁשֶ  ן, ְלָהִמית ּכְ ּכֵ ָהיוּ  ׁשֶ
ָרה ּבוֹ   )מגדנות(. תֶק לֹ ֲח ַמ לְ  וּ אבוֹ יָ וְ  ,יםְטָפִח  ֲ!ׂשָ
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ל רּו ֵאָליו ֵאת ּכָ ְבֵרי יֹוֵסף־ַוְיַדּבְ ְמָפֵרׁש  - )מה, כז( ּדִ
ִ ַר  ּיֹוֵסף, י"ׁשּ עֹוֵסק ָהָיה הּמֶ בַּ  ןִסּמָ  ָלֶהם ָמַסר ׁשֶ

ַר  ּפֵ ׁשֶ ּנוּ  ׁש ּכְ ת, ִמּמֶ ָפָרׁשַ ה. ֲ!רּוָפה ֶ!ְגָלה ּבְ ְוָלּמָ
יר ל ֶזה ןִעְניָ  ְוָקאּדַ  לוֹ  ִהְזּכִ ֶ  הַמ ־ִמּכָ ַמדׁשּ ? ּמוֹ ִע  ּלָ

א ֵני ֶאּלָ �ֹקב ִמּפְֲ ּיַ , ְליֹוֵסף ֵאַרע ָמה ָיַדע לֹא ׁשֶ
ֶדֶרךְ  תּמֵ ׁשֶ  ׁש ׁשַ ָח וְ  ַלח ְלַאַחר ּבְ ָ ׁשּ , יוָח ְלֶא  אֹותוֹ  ׁשֶ

ן־ְוִאם ב ּכֵ ֶ!ְגָלה ִהְתַחּיֵ ָרהְל  ֲ!רּוָפה ּבְ . ָ!ָליו ַכּפָ
ַלח ְוָלֵכן יר ֵסףיוֹ  ֵאָליו ׁשָ ַמד לוֹ  ְלַהְזּכִ ּלָ ּמוֹ ִע  ׁשֶ
ֵדי, ֶזה ןִעְניָ  הּוא לוֹ  זּמֵ ְלַר  ּכְ �ַמדַאף וְ  ַחי ׁשֶָ

ִצְדָקתוֹ  ָרה רטוּ ּפָ  הּוא ְוָלֵכן, ּבְ ּפָ  )שם(. ִמּכַ
 

ְבּתֹו  ְאֹסר יֹוֵסף ֶמְרּכַ אן - )מו, כט(ַוּיֶ ל"ֲחזַ  ָלְמדוּ  ִמּכָ
ַאֲהָבה ּוָרה־ֶאת ְמַקְלֶקֶלת ׁשֶ ַ!ְצמוֹ  ּיֹוֵסףׁשֶ , ַהׁשּ ּבְ

ָבה ָאַסר ְרּכָ , ֶזה ּוִבְזכּות. ָאִביו בֹודכְ לִ  ֶאת־ַהּמֶ
לוּ  ָרֵאל ִנּצְ ָאַסר העֹ ְר ִמּפַ  ִיׂשְ ֶאת הּוא ַאף ׁשֶ

ְבּתוֹ  ַ!ְצמוֹ  ֶמְרּכַ ָצא ּבְ ּיָ ׁשֶ ֵני ַאֲחֵרי ףּדֹ ְר לִ  ּכְ ּבְ
ָרֵאל ם ָרָאה ָמה, ל"ֲחזַ  ָאְמרוּ  ְוֵכן. ִיׂשְ ַהּיָ

ְתָקַרע ּנִ ל־יֹוֵסף ֲארֹונוֹ  ?ׁשֶ ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר . ָרָאה ׁשֶ
ם סּוקּפָ בַּ  ֹנס ָרָאה ַהּיָ ֶבתְר ֶמ  נֹוָטִריקֹון ם"ַהיָּ , ַוּיָ ּכֶ
יקצַּ ַה  ֹוֵסףי ֹנס ָרָאה ְואֹוָתּה , ּדִ  )דברי עמוס(. ַוּיָ

  זתשע"פרשת ויגש, ט' בטבת     
.  
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ׁש ֵאָליו ְיהּוָדה ַוּיֹאֶמר ּגַ   ַוּיִ

בַּ  ֵליל ָר  ֹקֶדׁש ־תׁשַ ׁש יִּ וַ  תׁשַ ּפָ ַנת, ּגַ א'ַקּדִ  אבָ 'ּסָ ַה . ג"תר ׁשְ י יׁשָ ׂשָכר ַרּבִ ָ ּלוֹ  ִנְסָ�ר, ץיׁשִ ֵמָרדוֹ  ּדֹב־ִיׂשּ  ֶזה. ּכ%
ִנים ֲהדּות תדוֹ ָח ֲא  ׁשָ ּיַ ּה  רּוְסָיה ׁשֶ ּלָ רבְּ  ִנְמֵצאת ּכ% ּבֵ ֵני ּוְבַפַחד ַמׁשְ אֹות ִמּפְ ן, ַהּבָ ּכֵ אֹוָתּה  ׁשֶ  ֵהֵחּלוּ  ֵ�ת ּבְ

ְרֵסם ָבִרים ְלִהְתּפַ ָלה ֶהָחָדׁש  ַהֹחק אֹודֹות ּדְ ְמׁשָ ַהּמֶ ָבא סוּ יְּ ג% יְ  ִפיָה ּולְ , ִטילְלָה  תׁשֶ ַבּקֶ ְמ  ָהרּוִסית ׁשֶ  ַלּצָ
ל ָהרּוִסי ִעיִרים ּכָ יל ַהּצְ ִרים ִמּגִ בּוָכה ְלָכךְ  ָקְדָמה. ַמְעָלהוָ  ְוַאַחת ֶ�ׂשְ ּנֹוְצָרה ַהּמְ ַנת רְלַאַח  ׁשֶ , ר"ת ׁשְ

ָהְיָתה ִקיָדה־ֵ�ת ׁשֶ ִפי ּפְ יִקים ּכְ ּדִ ּצַ ים ׁשֶ א, ִקּווּ  ַרּבִ ה ֶאּלָ �ׂשֲֶ ּמַ ָטן ׁשֶ ל ןיָ ְט ֶ� בְ וּ  ִהְצִליַח  ׂשָ ה ׁשֶ ּמָ  ַמְחלֹוקֹות ּכַ
דֹולֹות ִהְסִעירוּ  ּגְ ָאז הּוִדיַהיְּ  ָהעֹוָלם ֶאת ׁשֶ �ה הִנְטְרָפ , ּדְָ ָ ָ ַה וְ  ְענוּ נֹוׁשָ  לֹא ַוֲ�ַדִין ַהׁשּ   . וּ ינינֵ ד בֵּ ּקֵ ַר ן ְמ ָט ׂשּ

ֵחם ִנְזַ�ק 'אבָ 'ּסָ ַה  ם ַהֹחק ֶנֶגד הָמ ְר ָח  ִמְלֶחֶמת ְלִהּלָ �ה־ְלִפי ָלּה ְלַבּטְ  ִהְצִליַח  ְוַאף, ַהְמַאּיֵָ א, ׁשָ  ֶאּלָ
ק ּלֵ ִהְסּתַ ךְ  בֹותְק ִע בְּ  ׁשֶ ה ָרהזֵ ְוַהגְּ , ּכָ ִטיָרתוֹ  רְלַאַח  ֵהֵחּלָ יַ� . ּפְ ִהּגִ ׁשֶ ַבר ּכְ מּוָ�ה ּדְ ְ זֵ  ַ�ל ַהׁשּ  ָההׁשָ , הָר ַהּגְ

ם, יץׁשִ דוֹ ָר לְ  הכָ מוּ ּסְ ַה  ז'וֹ בּ ְד ׁשֶ ְפ בִּ  א'בָ 'ּסָ ַה  ּגַ ּה  ׁשֶ נּותבְּ  ֵהןכִּ  ּבָ ּה  רּקֵ בַ ְמ  ָהָיהְתכּופֹות וּ , ַרּבָ א ּבָ ַ  ֶאת ְונֹוׂשֵ  אַמׂשּ
ה ִהּלָ שׂ . ַהּקְ ה ֹוָרהַהּבְ ׁשָ ְרָמה ַהּקָ לַֹח  ִמֵהר ְוהּוא, בַר  ְלֶ�ֶצב לוֹ  ּגָ ַלַחת ִלׁשְ ל ִמׁשְ ָרה ןִמְניַ  ׁשֶ  ֶאל, ְיהּוִדים ֲ�ׂשָ

יְסָח  ִעירָה  ׁשִ לוּ . ּתֹוָרה־ֵסֶפר ּוִביֵדיֶהם, הכָ מוּ ּסְ ַה  אּפְ ַח  ָידוֹ ־ַ�ל וּ ִנְצַטוּ  ַהּלָ ּטֵ ּתַ ל ְברוֹ ִק ־ַ�ל ְלִהׁשְ  הּוִדי'ַהיְּ  ׁשֶ
דֹוׁש' יְסָח  ַהּקָ ׁשִ ֶהְתֵאם, אִמּפְ י ְלַתְלִמיָדיו ְלַהְבָטָחתוֹ  ּבְ ָכל םינָ יִמ לִ  ַיֲ�ֹמד ּכִ ָרֵאל ָצָרה ֵ�ת ּבְ  ַיֲ�לוּ  ִאם, ְלִיׂשְ

ִמְנָין ְתִמיָהה ִנְתְקָלה א'בָ ּסָ 'ַה  לׁשֶ  תוֹ ָא ָר הוֹ . ּתֹוָרה־ֵסֶפר ִעם ְברוֹ ִק ־ַ�ל ּבְ ד ּבִ ן, יובָ ָר קֹ ְמ  ִמּצַ ּכֵ  ֵהיֵטב ָיְדעוּ  ׁשֶ
ַסק ֶאת ינוֹ ־ּפְ ל ּדִ יהּוָדה ּנֹוָדע"ַה  ׁשֶ ַתב "ּבִ ּכָ ֵאין ׁשֶ ן ַלֲ�ׂשֹות ׁשֶ א, ּכֵ ּמָ ֵצא ׁשֶ ֵסֶפר סּולּפְ  ִיּמָ ָבר, ַהּתֹוָרה־ּבְ  ְוַהּדָ

�ת ָטַ�ן א'בָ 'ּסָ ַה  אּוָלם, ָחִליָלהל דוֹ גָּ  ֶזקנֶ  ִליֵדי ָיִביאֵ ה הּוִדי''ַהיְּ  ְוִאם, ֲ�ֹקביַ לְ  ִהיא ָצָרה ׁשֶ ן ִצּוָ , ֹורֹותדלְ  ּכֵ
ְזכּותוֹ  ֲהֵרי ּבִ סּול ׁשּום ַרעֱא יֶ  לֹא ׁשֶ ֵסֶפר ּפְ דֹולֹות ְיׁשּועֹות ִלְפעֹל יּוְכלוּ  ּוִבְזכּותוֹ  ַהּתֹוָרה־ּבְ   . לֵא ָר ׂשְ ם יִ ַ� לְ  ּגְ

אֹותוֹ  ת ֵליל ּבְ ּבָ ָהל לֵהֵח  ֶטֶרם, ׁשַ ת ַהּקָ ְתִפּלַ ַלת ּבִ ת ַקּבָ ּבָ ַרץ, ׁשַ ן רְלַאַח . ַמר ִכיבְ בִּ  א'בָ ּסָ 'ַה  ּפָ ה ִמּכֵ �ׂשָָ 
מֹוֵחק ַ�ְצמוֹ  ָבִרים ּכְ ָתב ִמּתֹוךְ  ּדְ  ְלַאַחר". ףֶק ּתֹ  ׁשּום ֵאין םּקָ ח% לְ וּ , קַח ְמ ֶא  ַוֲאִני ּכֹוְתִבים ֵהם: "ָראָק וְ , ַהּכְ

ה ִפּלָ ֵהֵסב, ַהּתְ ׁשֶ ּדַ  ּכְ %�ת תִלְס ּבָ ַ בוּ  ּוְסִביבוֹ  ַהׁשּ ַרץ, ַהֲחִסיִדים יֵד ִנְכבְּ  ָיׁשְ ְבִכּיֹות ְוׁשּוב ׁשּוב ּפָ , סֹוֲ�רֹות ּבִ
ְנִהיָמה ָקָרא ּוְלַבּסֹוף ל, ָלֶכם ֲאִני ַמְבִטיַח : "ּבִ ּכָ זְּ  ְזַמן־ׁשֶ ם ִיְהֶיה ןבָ ַהלָּ  ינִ ָק ׁשֶ עֹוָלם ַקּיָ ְהֶיה לֹא, ּבָ  ְולֹא ּתִ

קּום זֵ  ּתָ ן רְלַאַח ". וֹ ז ָרהּגְ ָבה, ִמּכֵ ַתח ְוהּוא, ֵאָליו רּוחוֹ  ׁשָ ִדְבֵרי ּפָ ת ַ�ל ּתֹוָרה ּבְ ָרׁשַ בּוַ�  ּפָ ָ ָר , ַהׁשּ  תׁשַ ּפָ
ׁש יִּ וַ  ְדָבָר . ּגַ סּוק ֵהֵחל יוּבִ ּפָ בַּ  ָהִראׁשֹון ּבַ הּפָ ׁשֶ ׁש . "ָרׁשָ ּגַ י ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה ֵאָליו ַוּיִ ר ,ֲאדִֹני ּבִ ָך  ָנא־ְיַדּבֶ  ָדָבר ַ!ְבּדְ

ָאְזֵני ךָ  ִיַחר־ְוַאל ֲאדִֹני ּבְ ךָ  ַאּפְ ַ!ְבּדֶ י ּבְ ַפְרעֹה ָכמֹוךָ  ּכִ זֵ  ןִעְניַ ־ַ�ל ׁשוֹ ָר ְד וּ  ,"ּכְ ת ָרהַהּגְ ֶמׁשֶ ַמׁשְ . ָחִליָלה ָלבֹוא ַהּמְ
ׁש יִּ וַ " ה ֵאין - " ּגַ יׁשָ א ּגִ ה ֶאּלָ ִפּלָ ָרֵאל ִלְכֶנֶסת זֶמ ֶר  - " ְיהּוָדה, "ּתְ ּה  ִיׂשְ ּלָ ַהיְ , ּכ% ֵני נוּ ּדְ ּבְ ָרֵאל ׁשֶ ים ִיׂשְ ׁשִ  ִנּגָ
הְת בִּ  הְת ּובִ  ִפּלָ ִפי, ִחּנָ הּוָדה ּכְ ּיְ ׁש  ׁשֶ ל לֶא  ִנּגַ יםּוְמַבְק  ,ִמְצַרִים מֹוׁשֵ י, "ׁשִ ְגזֹר ַאל - " יֲאדֹנִ  ּבִ זֵ  ּתִ  ָרעֹות רֹותּגְ

ָרֵאל־ַ�ל ְגזֹר ִאם ְוַאף, ִיׂשְ ע ּתִ יק, ְלךָ  ּדַ ּדִ ּצַ בָּ ְוַה  ּגֹוֵזר ׁשֶ םְמ  ה"ּקָ י, "ַקּיֵ ַפְרעֹה מֹוךָ ָכ  ּכִ ְרעֹה הַמ  - " ּכְ  ּגֹוֵזר ּפַ
ם ְוֵאינוֹ  ה ַאף, ְמַקּיֵ ְגזֹר ַאּתָ מוּ  לֹא יךָ ֶת רוֹ זֵ גְ וּ  ּתִ ה ַאףוְ . "ִיְתַקּיְ ם", ַ�ּתָ ֱאָסִפים־ְלָכל ְוָאַמר א'בָ 'ּסָ ַה  ִסּיֵ  לֹא: "ַהּנֶ

ם ְתַקּיֵ זֵ  ּתִ בָּ ְוַה  ,ָרהַהּגְ ל ה"ּקָ ְתִחיל ֶטֶרם אֹוָתּה  ְיַבּטֵ ִאיׁשֹון". ּתַ ל ַלְיָלה ּבְ ת אֹוָתּה  מֹוָצֵאי ׁשֶ ּבָ יַ� , ׁשַ ִליַח  ִהּגִ  ׁשָ
ה ֵמָהִעיר ָמִהיר דֹוָלה ַוְרׁשָ שׂ  ּוְבִפיו, ַהּגְ ֵ ְלבַ  טֹוָבה ֹוָרהּבְ י, א'בָ 'ּסָ לַ  רׂשּ זֵ  ּכִ ָלה ַהּנֹוָרָאה ָרהַהּגְ ּטְ   . ּב%

יֹום ָמֳחָרת ִראׁשֹון ּבְ ּלְ ֵטֵבת ח', ׁשֶ ִרית ֶנֶ�ְרָכה, ג"תר ּבְ ל יויצָ ִר ֲ� ּמַ ִמ  ְלֶאָחד ִמיָלה ּבְ  ְוהּוא א'בָ 'ּסָ ַה  ׁשֶ
ַסְנּדְ  דבַּ ּכ%  ְמָחה יוּ רׁשָ  ָהָיה א'בָ 'ּסָ ַה . ֹולּמ ַהנִּ  ָלַרךְ  ָקאּותּבְ ׂשִ שׂ  ְלֶרֶגל ֲ�צּוָמה ּבְ ּטּול ַ�ל ֹוָרהַהּבְ זֵ  ּבִ  ְוַיַחד, ָרהַהּגְ

ְלִמיָדיו ִעם ִרי ְלַאַחר ָקָרא ּתַ ל ֶאת תַהּבְ דֹול ַהַהּלֵ סּוק ַהּגָ דֹוָלה ּוְבִהְתַלֲהבּות ְמָחהׂשִ בְּ , סּוקָפ בְּ  ּפָ ם, ּגְ ּלָ  ְוכ%
ְמ . ַאֲחָריו ֶהֱחִזיקוּ ־ֶהֱחרוּ  דֹוָלה ּכֹה ָהְיָתה וֹ תָח ׂשִ ׁש  ַ�ד, ּגְ ּקֵ ּבִ ֵטֵבת ז' יֹום ֶאת ַ� ּבֹ ְק לִ  ׁשֶ  ה,ָר זֵ גְּ ה ַה לָ ּטְ ּב%  וֹ בּ , ּבְ
ל ְליֹום א, ֹורֹותדלְ  ָחהְמ ְוׂשִ  ַהּלֵ יק ּלֹאׁשֶ  ֶאּלָ ן ַלֲ�ׂשֹות ִהְסּפִ ַמֲחִצית. ּכֵ ָ ַה  ּכְ ן רְלַאַח  ָנהׁשּ י, ִמּכֵ ִסיָון ח"ּבְ  ּבְ

ק, ג"תר ּלֵ יִקים, עֹוָלמוֹ  תיְלבֵ  א'בָ ּסָ 'ַה  ִהְסּתַ י, ָאְמרוּ  ְוַצּדִ ֵני ּכִ יק ֶנֱאַסף ָהָרָ�ה ִמּפְ ּדִ ן, ַהּצַ ּכֵ ָ בַּ  ׁשֶ  רִנְגזַ  ַמִיםׁשּ
י ֵני, ַהּפַֹ�ל־ֶאל ֵיֵצא ַהֹחק ּכִ יק ּוִמּפְ ּדִ ַהּצַ ּלֹא רזַ גָּ  ׁשֶ ם ׁשֶ ְתַקּיֵ ק קַס ְפ נִ  ָלֵכן, ּתִ ּלֵ ְסּתַ ּיִ חּול ֶטֶרם ֵמָהעֹוָלם ׁשֶ  .ּתָ

ִרים י, ּוְמַסּפְ נוֹ  ּכִ ל ּבְ ן א'בָ 'ּסָ ַה  ׁשֶ ָפָניו ִהְתַחּנֵ ם לּדֹ ְח לַ  ּבְ ִהְתַ�ּצֵ זֵ  ְלִבּטּול ִמּלְ ׁש וּ , ָרהַהּגְ  ָנא הּפֵ ְר ַה : "ִבּקֵ
ְלחֹ  ִעְנָין םִמּלִ ל ָהָיה לֹא הּוא אּוָלם", ְלךָ  ָזקּוק ָהעֹוָלם ןכֵּ ׁשֶ , ֶזה ּבְ ּגָ ֶגד דמֹ ֲ� לַ  ְמס% �ּמוֹ  ִניֳ� בָּ  ְוִלְראֹות ,ִמּנֶַ.  

 �ה יֵד ֵ רוּ  ְרִאּיָ י, ִסּפְ �ֶרב ּכִֶ ת אֹוָתּה  ּבְ ּבָ �ת, ׁשֵַ ן א'בָ 'ּסָ ַה ׁשֶ  ּבְ ָידוֹ  ִסּמֵ ֶאָחד ּבְ ָתב ִמּתֹוךְ  ַהּמֹוֵחק ּכְ  ָאַמרוְ  ַהּכְ
מּות ִנְרֲאָתה", קַח ְמ ֶא  ַוֲאִני ּכֹוְתִבים ֵהם" יֹוָקנוֹ  ּדְ ִהיא ּדְ ׁשֶ �ל נֹוַסַ�ת ּכְַ  �יָרתוֹ  רבֶ ֵ�  לֶא  ְמֹפֶאֶרת ָלהגָ ֲ ל ּדִ  ׁשֶ

ל ה ָהרּוִסי ַהּמֹוׁשֵ ַוְרׁשָ ּבְ ה. ׁשֶ ּמָ ָראוּ  ֵמֵאּלוּ  ּכַ ָבה־ַ�ל א'בָ 'ּסָ ַה  ֶאת ׁשֶ ְרּכָ בוּ , ַהּמֶ םְלת%  ָחׁשְ י ּמָ ֱאֶמת א'בָ 'ּסָ ַה  ּכִ  ּבֶ
ה ׁשֹוֶהה ַוְרׁשָ מּוָ�ה, ּבְ ְ ָטהִהְתּפַ  ְוַהׁשּ ְ ֵאׁש  ִעירבָּ  ׁשּ פוּ  יויצָ ִר ֲ� ַמ וּ  ֵמֲחִסיָדיו יםבִּ ַר . קֹוִצים הֵד ׂשְ בִּ  ּכְ  ִהְתַאּסְ
ֵבית ֶנֶסת־ּבְ ל ַהּכְ ִעיר יץׁשִ דוֹ ָר  יֲחִסיֵד  ׁשֶ ּבָ ֵדי, ׁשֶ ֹמַ�  ּכְ י ִלׁשְ ל ִעם תוֹ יָח ׂשִ  ֹותאּתֹוצְ  ַ�ל א'בָ 'ּסָ ַה  ִמּפִ  ַהּמֹוׁשֵ

ל, ָהרּוִסי ּלֵ ַלת ּמוֹ ִע  ַיַחד ּוְלִהְתּפַ ת ַקּבָ ּבָ ֵבית א'בָ 'ּסָ ַה  הֹוִפיַ�  לֹא םָת יָא לִ ְפ לִ  אּוָלם, ְוַ�ְרִבית ׁשַ ֶנֶסת־ּבְ  ַהּכְ
ל ת־ּכָ ּבָ �ְבָרה .אֹוָתּה ׁשַָ ֶ ת ִמׁשּ ּבָ ַ ְלחוּ , ַהׁשּ ֵני ׁשָ ה ּבְ חּוָפה ַחתלַ ׁשְ ִמ  ַוְרׁשָ ֵדי, ז'וֹ בּ ְד ׁשֶ ְפ בִּ  א'בָ 'ּסָ ַה  לֶא  ּדְ  ּכְ

ֹאל יו־ֶאת ִלׁשְ א לֹא ַמּדּוַ�  ּפִ ה ּבָ םִע  תוֹ ִלׁשְ ָרם ּמָ א, ּוְלַבּקְ ל ָאְמָנם א'בָ 'ּסָ ַה ׁשֶ  ֶאּלָ ֵסֶבר אֹוָתם ִקּבֵ ִנים ּבְ  ּפָ
יב לֹא ַאךְ , ָיפֹות ְצאוּ . םָת יָה ִמ ּתְ ־ַ�ל הָמ וּ אְמ  ֵהׁשִ ּיָ ׁשֶ ַלַחת ַחְבֵרי ּכְ ׁשְ ל ֵמַחְדרוֹ  יתִא ׁשָ ְר וַּ ַה  ַהּמִ י־ׁשֶ  ּוָבאוּ , ָהַרּבִ

ְדָבִרים הוּ  יםַהֲחִסיִד  ִעם ּבִ ָ ׁשּ ֵרר, םׁשָ  ׁשֶ י, ִליָאהּפְ ַה  הְלַמְרבֵּ ם ֶה לָ  ִהְתּבָ  ַיַחד ז'וֹ בּ ְד ׁשֶ ְפ בִּ  ָאז תבַ ׁשָ  א'בָ 'ּסָ ַה  ּכִ
ה ָההׁשָ  לֹא ללָ כְ וּ , ֲחִסיָדיוֵמ  ֵמאֹות ִעם ַוְרׁשָ ָמה ִליָאהּפְ ַה . ּבְ ְבָ�ַתִים ֵאפֹוא ִהְתַ�ּצְ  בֵסַר  א'בָ 'ּסָ ַה  אּוָלם, ׁשִ

ָבר ָלִעְנָין ְלִהְתַיֵחס גֶ  נֹוַתר ְוַהּדָ �לּוָמה רֶד ּבְֲ ּיּוסל ה ׁשֶ ׁשָ ּקָ ה ַה ָר זֵ גְּ ַה . ּתַ ֵזַר  ַ�ל נֹוְסָפה, ַהּגִ ְנטֹוִניְסִטים תּגְ  ַהּקַ
ָבר ּכְ ה ׁשֶ ִנים ֵהֵחּלָ ךְ  רּוְסָיה יֵד ְיהוּ  ָסְבלוּ  ןֶה ּוֵמ , ןכֵ ־ִלְפֵני ֹותבּ ַר  ׁשָ ֶמׁשֶ ִנים ּבְ ּכֹות ׁשָ ים ,ֲאר% ׁשוּ  ְוַרּבִ ם ִקּדְ  ׁשֵ

ס םבָ ְר ָס בְּ  ִיםַמ ׁשָ  ּיֵ ם ְלִהְתּגַ ְמִחיר ּגַ יֶהם ּבִ זֵ  ַ�ד, ַחּיֵ ַהּגְ ָלה ָרהׁשֶ ּטְ ֹאֶפן ּב% ַנת יֶחְלִק  ּבְ ׁשְ                         �.ו"תרט ּבִ

  
  

י ִסיס  ַרּבִ   ל"ַזּצַ  ִמּתּוִניס ְיׁשּוָ!ה ּבָ

ֵטֵבת תר"כ ַהִהּלּוָלא ְליֹום  ט' ּבְ
  

נֵ  רֹאׁש  אֹון, ּתּוִניְסָיה יַרּבָ ל ּגָ ּבָ יק ְונֹוַדע ּוְמק% ַצּדִ  ּכְ
ִפי ץַר ֱ� נֶ . ְיׁשּועֹות לֵ� וֹ ּפ  ֵני ּבְ  ָהַרב" הוּ וּ נּ כִּ ׁשֶ  רוֹ ּדוֹ  ּבְ

דֹול ים מֹוֵפת ְוִסּפּוֵרי", ַהּגָ רוּ  ַרּבִ ּפְ ֶט . ָ�ָליו ס%  ֶרםּבְ
א, נֹוַלד י ָ�ָליו ִהְתַנּבֵ ל ּה בָּ ַר , יִס ָפ ְל ַא  דְסעוּ ַמ  ַרּבִ  ׁשֶ

י, ּתּוִניס ָרֵאל אֹור ִלְהיֹות ָ�ִתיד הּוא ּכִ ׁש , ְלִיׂשְ  ּוִבּקֵ
יַח  ֵמִאּמוֹ  ּגִ ָחד ָ�ָליו ְלַהׁשְ ְמי% ת ֵליל יִמּדֵ . ּבִ ּבָ  היָ ָה , ׁשַ

�ם ָרָאה רְוַכֲאׁשֶ , ְדָקִניתַהּצִ  ִאּמוֹ ־ֶאת רּקֵ ְלבַ  גֵה וֹ נַ  ּפַ
�ד ַאַחתַ י ַחּלֹוןלַ  ִמּבַ ין, ָנהְיׁשֵ  ִהיא ּכִ  חּוץבַּ  ִהְמּתִ

ם ֶגׁשֶ ֵדי ׁשֹוֵטף ּבְ . ּה ָת ָח נוּ ְמ ־ֶאת ְלַהְפִריַ�  לֹא ּכְ
ֵכִנים ְ ָחְרדוּ  ַהׁשּ  אּוָלם, אֹוָתּה  ֵהִעירוּ  ִלְכבֹודוֹ  ׁשֶ

ְעּתוֹ  ךְ  נֹוָחה ָהְיָתה לֹא ּדַ ן, ִמּכָ ּכֵ ׁש  ׁשֶ ּקֵ  םְלַקיֵּ  ּבִ
ּבּוד תוַ צְ ִמ  ִהְלָכָתּה  םֵא וָ  ָאב ּכִ ל ּתֹוָרתוֹ  רֹב ֶאת. ּכְ  ִקּבֵ

י י ִמּפִ �ל בּ יֶּ ַט  קִיְצָח  ַרּבִַ ְלָחן' ךְ רֹ 'ָ�  ּבַ %  ּוְלָיִמים, ַהׁשּ
ן ּמוֹ ִע  ַיַחד ֵהןכִּ  ַדּיָ ֵבית ּכְ ין־ּבְ דֹול ַהּדִ תּוִניס ַהּגָ . ּבְ

ָנה יִמּדֵ  ת ַלֲ�רֹךְ  ַהגנָ , ׁשָ ּדַ %�פּות הֹוָדָאה ְס ּתְ ּתַ ִהׁשְ  ּבְ
ְלִמיֵדי ָחַלף ְלַאַחר, ֲחָכִמים ּתַ ֵני, ֵטֵבת ֹחֶדׁש  ׁשֶ  ִמּפְ

�לַ י־ׁשֶ ָלהַה  ּפִ יִקים יםִר ָט ְפ נִ  ּבוֹ  ַקּבָ ּדִ  ְוָאְמָנם. ַהּצַ
ט' רַט ְפ נִ  ַנת ֵטֵבת ְלֹחֶדׁש  ּבְ ׁשְ  ןבֶּ  יֹותוֹ ְה בִּ , כ"תר ּבִ
 ְלאֹות. ז'"ּפָ  ר"ֶכֶת בְּ  רַט ְפ 'נִּ ׁשֶ  ָ�ָליו ְוִהְמִליצוּ , ז"פ
ֵני ִהְתַ�ּנוּ  לבֶ ֵא  יֹום, ְרצּוִפים םיִ יֹוָמ  רוֹ דוֹ  ּבְ ִטיָרתוֹ  ּבְ  ּפְ

צֹום ּוְלָמֳחָרת ָרה ּבְ ֵטֵבת ֲ�ׂשָ " קֶד צֶ  יִזְבֵח " ִחּבּורוֹ . ּבְ
% ַה  ַ�ל ְכַת  נֹוַתר ָ�רּוךְ ־ְלָחןׁשּ סְונִ  ָיד־בּבִ  רְלַאַח  ְדּפַ

ִטיָרתוֹ  ַתב. ּפְ ם ּכָ ׁשּובֹות ּגַ , יםבִּ ַר  ִקיםּוְפָס  ּתְ
ִסְפֵרי יםִע ּקָ ׁש% ְמ וּ  ְלִמידוֹ . רוֹ דוֹ  ֵלידוֹ גְּ  ּבְ י ִמּתַ  ַרּבִ

ׁש  ַהּכֵֹהן לאוּ ׁשָ  ּקֵ יץ ּבִ ָכל ּתֹוָרה ְלַהְרּבִ  ִאיבָּ  ּכֹחוֹ ־ּבְ
י, "אבָּ 'ְר גֶּ  , ֵמֲחָכֶמיָה  ְלִהְתרֹוֵקן ּתּוִניס ֲ�ִתיָדה ּכִ

ָמה תוֹ ָא בוּ נְ ". אבָּ 'ְר גֶּ  ְלַחְכֵמי ְוִיְצָטְרכוּ   הְלַמְרבֵּ  ִהְתַקּיְ
�רַ ַנתר ְלַאַח , ַהּצַ ׁשְ ּבִ תּוִניס נֹוַסד ח"לַ ְר ּתַ  ׁשֶ  ּבְ

ית ֶפר־ּבֵ ּה  ָיְרָדה ַהּתֹוָרה ןרֶ ְוֶק , ס'נְ יַא לִ 'ֱא  ַהּסֵ   . ּבָ

  
ַּכָּמה ְיֵמי בשעה שפגש פרעה את יעקב אבינו, שאלו מיד: "

שהאריך "? ורבים מפרשים זאת כתמיהה על ְׁשֵני ַחֶּיי
ימים כה הרבה, מפני שהדבר לא היה מצוי אז, ולכן תיבת 

מוטעמת בזקף גדול, שהיא נעימת תמיהה ַּכָּמה 
והתפעלות, ולא שאלה הדורשת תשובה. תוחלת החיים 
בדורות הראשונים עד זמן נח, היתה ארוכה מאוד, 
והרמב"ם כתב שהסיבה לכך היתה העדר אכילת בשר, 

רי המבול, וכן כתב הרשב"ץ שהרי לא אכלו בשר עד אח
אדם ־שהמרבה בשר מרבה רימה. בימי האבות חיו בני

שבעים ושמונים שנה כדברי הרמב"ן, ורק הצדיקים 
האריכו ימים, וכך מסתבר גם מדברי דוד המלך בתהלים 
"ימי שנותינו בהם שבעים שנה ואם בגבורות שמונים 
שנה". ב"דעת זקנים" מובא, שרק על משה נאמר "והיו 

אדם. מתקופת ־מיו מאה ועשרים שנה", ולא לשאר בניי
רומא העתיקה עד ימי הרנסס, היתה תוחלת החיים קצרה 

שנה בלבד, כיוון שתינוקות רבים  25ביותר, ועמדה על 
היתה תוחלת חיים עד גיל  5לא שרדו, ומי שהגיע לגיל 

שנה  33־בממוצע. אלכסנדר מוקדון למשל, חי כ 48
לו הספיק לשלוט על העולם כולו בלבד, ובחיים קצרים א

ולהותיר בו חותם עמוק. באנגליה של ימי הביניים חיו 
שנה, כאשר העניים חיו פחות מהעדר תזונה  30בממוצע 

נכונה, ולפי מחקר שנערך, היתה תוחלת החיים של 
היהודים באירופה בתקופה ההיא, גבוהה בהרבה משל 

ופן הנוכרים. החל משנת ת"ר עלתה תוחלת החיים בא
ניכר, שכן מאז החלו להקפיד על ניקיון והיגיינה, 
והוסיפה לכך הרפואה המתקדמת שבחסדי שמים מביאה 
לריפוי ואריכות ימים. רב סעדיה גאון כותב, כי שנותיו 
של האדם קצובות לו בעת היוולדו, ואם יתנהג בטוב 
יאריך לו הקב"ה ימים. ומעניין שהוא כותב בפירושו 

אדם לחיות מאה שנים". האדם ־נילקהלת, "שכן דרך ב
המבוגר ביותר בתקופה האחרונה, היתה אשה בצרפת 

דין ־חתמה חוזה עם עורך 90שנה. בגיל  122שחיתה 
  שיירש את ביתה לאחר מותה, אך הוא מת הרבה לפניה... 

  

ַ!ת  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות



 

 

  

י ַ! ־ֵאיְך ֶאֱ!ֶלה ֶאל־ּכִ יָאִבי ְוַהּנַ   ר ֵאיֶנּנּו ִאּתִ

ָרֵאל ֵלידוֹ ִמגְּ  דָח ֶא  י היָ ָה , ַהּנֹוָדִעים ִיׂשְ �ל  ,גְר וּ בּ צְ ינְ גִ  בּ יְ לֵ  ַאְרֵיה ַרּבִַ ִמים ׁש ּמֵ ׁשַ ְמ ". ַאְרֵיה ַגתֲא ׁשַ "ּבַ  ּתָ
ָהָיה, לוֹ ה ָהיָ  ּמְ , ַלּתֹוָרה ַאֲהָבתוֹ  ֵמרֹב אּוָלם, ְוֶאְביֹון ָ�ִני ִאיׁש  ׁשֶ ּלֹא וֹ ׁש ׁשִ ל תנָ ְמ ־ַ�ל ׁשֶ ָרס ְלַקּבֵ יו. ּפְ ל ַחּיָ  ׁשֶ

ר, ְוָרִעים ְקָצִרים ָהיוּ  ׁש ּמֵ ׁשַ ַהְמ  א תמוּ לָ  ָנָטה ְוַכֲאׁשֶ ְראֹותוֹ . ּויִודּ  ּמוֹ ִע  ְולֹוַמר רוֹ ּקְ בַ לְ  וֹ בּ ַר  ּבָ  ָהַרב ֶאת ּבִ
ַרץ, ָתיווֹ ִלְמַרֲאׁש  עֹוֵמד ׁש , יְוַרבִּ  ימֹוִר : "ְוָאַמר ַמר ִכיבְ בִּ  ּפָ ךָ  ֲאַבּקֵ נִ  ַ�ל ֵ�יְנךָ  יםָלׂשִ  ִמּמְ ָטן יּבְ , ְרָפֵאל ַהּקָ

עֹוֵמד ְמָלל ְלָיתֹום ךְ פֹ ֲה לַ  ׁשֶ �ד ,א%ַ ִכיִתי זֹאת ּבְ ּזָ  ָהַרב ִנֲחמוֹ ". ֱאמּוָנהבֶּ  ַמֲ�ָלתוֹ  בֹודכְּ  ֶאת ׁש ּמֵ ְלׁשַ  ׁשֶ
ְדָבִרים ים ּבִ י וֹ ְוִהְבִטיח, ַרּכִ �ְצמוֹ  ּמוֹ ִע  ִיְלַמד ּכִַ יָנה וּ נּ ֶפ לְּ יַא וִ  ּבְ ַ "ַה  םיֵּ ִק , ָהֵאֶבל ְיֵמי ֹותלכְּ  רְלַאַח  .ּבִ  ַגתֲא ׁשּ

ָטן ְרָפֵאל ֶאת ִהְכִניס, ַהְבָטָחתוֹ ־ֶאת" ַאְרֵיה יתוֹ ־לֶא  ַהּקָ לוֹ , ּבֵ ּדְ יו־ַ�ל ּגִ ְרּכָ דוֹ ְמ  ְוֵהֵחל, ּבִ . ּכֹחוֹ  ְלִפי ּתֹוָרה ַלּמְ
ֶלד ה ַהּיֶ ה, יוִלּמּוָד בְּ  ַחִיל ָ�ׂשָ ּלָ ַבַ�ל ְוִהְתּגַ ִגיל ַ�ד, ִנְפָלא ןרוֹ ׁשְ כִּ  ּכְ ּבְ ע ׁשֶ ׁשַ ָבר ּתֵ ִקי ָהָיה ּכְ ה ּבָ ַכּמָ  ְגיֹותס%  ּבְ

 ַ ִ  אּוָלם. רֹוָאיו ֵלב־ֶאת ְוִהְפִליא ס"ַהׁשּ ָכה לֹא ָחהְמ ַהׂשּ ן, בַר  ְזַמן ִנְמׁשְ ּכֵ ֵבד ָאסֹון ֵאַרע ְלֶפַתע ׁשֶ יֹום. ּכָ  ּבְ
ִמים־ִמן ֶלד םלַ ֱ� נֶ , ַהּיָ ית ַהּיֶ ַקע ָהַרב. עוּ נֹוָד  לֹא יוָת בוֹ ְק ִע וְ  ָהַרב ִמּבֵ ֵבד לבֶ ֵא בְּ  ׁשָ ה ּוְבֵני, ּכָ ִהּלָ  ְלצוּ ֶנְח  ַהּקְ

ם ּלָ ׂשוֹ  ּכ% ְלׁשוּ  יםבִּ ַר  ָיִמים. ְלַחּפְ ָבר ְוָחְקרוּ  ּבָ ּדָ ֶאָחד ַ�ד, ּבַ ֵני ׁשֶ �לּוָמה־ֶאת ְלַגּלֹות ִהְצִליַח  ָהִעיר ִמּבְֲ . ַהּתַ
ל ּה ָר וּ בּ ִע בְּ  ֶלדָהה ׁשָ  בוֹ וּ , ִמְסּתֹוִרי ְצִרינוֹ  רִמְנזָ  ָ�ַמד ָהִעיר־ׁשֶ נֶּ  ְלַאַחר, ַהּיֶ יֵדי ףְחַט ׁשֶ ָמִרים ּבִ  יםיִּ ִר צְ וֹ נּ ַה  ַהּכְ

ְטׁשוּ  ּלָ ֶלד ַ�ל ֵ�יֵניֶהם ׁשֶ ְלִאי הּוִדיַהיְּ  ַהּיֶ הּוָבא. ַהּפִ ׁשֶ ָבר ּכְ ל ִליִדיָ�תוֹ  ַהּדָ ַ "ַה  ׁשֶ ָניו רוּ וְ ָח ", ַאְרֵיה ַגתֲא ׁשּ  ּפָ
ָגָד ־ֶאת ְוָקַרע ה סֹוֵ�ר ִכיבְּ  רְלַאַח . ַצַ�ר ֵמרֹב יוּבְ ָנה ַקעׁשָ , יֹוֶקֶדת ּוְתִפּלָ ׁשֵ ה ּבְ ּקָ ִהְתעֹוֵרר, ֲ�מ% ׁש  ּוְכׁשֶ ּקֵ  ּבִ

ט ֶאת ְלָפָניו ןּמֵ זַ לְ  �ת־ַקל ְיהּוִדי ֶזה ָהָיה. הּוִדיַהיְּ  ַהַחּיַָ ְרֵנס ּדַ ִהְתּפַ ִפיַרת ׁשֶ ָגִדים ִמּתְ , יםיִּ ִר צְ נוֹ  ִלְנִזיִרים ּבְ
לָּ  י, ְוָאְמרוּ  ַאֲחָריו וּ נִרנְּ  םְוכ% ה ּכִ ּפָ ל ק% ָרִצים־ׁשֶ לּוָיה ׁשְ א ֵהיֵטב. ֵמֲאחֹוָריו לוֹ  ּתְ ּלֵ ט ִהְתּפַ ר ַהַחּיָ  ְלֵפׁשֶ

ְכַנס, ָהַרב־ֶאל ַהַהְזָמָנה ּנִ ר, ֵאָליו ּוְכׁשֶ ַ "ַה  לוֹ  ִסּפֵ ל ִסּפּורוֹ  ֶאת" ַאְרֵיה ַגתֲא ׁשּ ֶלד ׁשֶ תֹום ַהּיֶ ן ַהּיָ ְסּכֵ רֲא , ַהּמִ  ׁשֶ
ל ָאִביו ּנוּ  ִקּבֵ י ַהְבָטָחה ִמּמֶ ֵביתוֹ  וּ נּ לֶ ּדְ גַ יְ  ּכִ ֶדֶרךְ  ּבְ ה, ַהּתֹוָרה ּבְ לּוא הּוא ְוַ�ּתָ ְנָזר ּכָ ּמִ חּוץ ּבַ ּמִ . ִעירלָ  ׁשֶ

ֲחלֹוִמי" ךְ ", ָרִאיִתי ּבַ ר ּכָ י, "ָהַרב ִסּפֵ ֶלד ּכִ ן ֵאינוֹ  ַהּיֶ ְיָלה עֹותׁשְ בִּ  ָיׁשֵ ה־ַ�לבְּ  ֹוָרהּת בַּ  הֹוֶגה ְוהּוא, ַהּלַ ם ּפֶ  ּגַ
ְנָזר בוֹ ׁשְ יָ בְּ  ּמִ בּוַ�  ּוְמקֹומוֹ , ּבַ ר, ַהַחּלֹון ְלַיד הּוא ַהּקָ ֹמאל ֲאׁשֶ ְ ל ַהְיִציָאה ְלֶפַתח ִמׂשּ ְנָזר־ׁשֶ ט". ַהּמִ , ַהַחּיָ

יר ִהּכִ ְנָזר־ֶאת ֵהיֵטב ׁשֶ ים רּקֵ בַ ְמ  ָהָיה ּבוֹ  ַהּמִ א, וֹ ּת אכְ ְמלַ  ְלֶרֶגל ְלִעּתִ ּלֵ ֹמַ� לִ  ִהְתּפַ אּור ֶאת ׁשְ ק ַהּתֵ ּיָ  ַהְמד%
י ּלֹא ָהַרב ִמּפִ ר ׁשֶ ּקֵ ר, ֵמעֹוָלם ְנָזרּמִ בַּ  ּבִ יב, ּבוֹ  ַמֲאִמין הּוא ִאם לוֹ ָא ׁשְ  ָהַרב ְוַכֲאׁשֶ ֱאמּוָנה: "ֵהׁשִ  ָמהלֵ ׁשְ  ּבֶ
�  ֲאִני ּומּוָכן, ַמֲאִמין ֲאִניַ ל ָהַרב ַ�ןַמ לְ  ְלַבּצֵ ָבר־ּכָ ׁש  ּדָ ַבּקֵ ּיְ ֵד  ַאף, ׁשֶ ׁש ", ּוְבֵכן". "ׁש ֶפ נֶ  תִסירוּ ְמ  יּכְ ּקֵ , ָהַרב ּבִ

ׁש " ךָ  ֲאִני ְמַבּקֵ ֵנס ִמּמְ לַּ  ְלִהּכָ יף ןגַּ ַה  לֶא  ְיָלהּבַ ּקִ ְנָזר־ֶאת ַהּמַ ֵאין ְוַגׁש , ַהּמִ ְמָצא םׁשָ . ַהַחּלֹון־ֶאל רֹוִאים־ּבְ  ּתִ
�ר ֶאתַ ב ַהּנַ ַלַחׁש  לוֹ  ּוְמֹסר, ּובֹוֶכה יֹוׁשֵ ִליחּוִת  ֶאת ּבְ י יׁשְ אי ַאֲחֶריךָ  ֵיֵלךְ  ּכִ ֲחׁשַ ה. ּבַ  ַלֲ�ָיָרה אֹותוֹ  ּתֹוִביל ַאּתָ

לֹוִנית ם ְיהּוִדי חֹוֵכר ֹוֵררִמְתגּ  םׁשָ , ּפְ ׁשֵ יַ�  ְוהּוא, 'לְד יוּ  ר' ּבְ ְמִהירּות ַיּסִ �ר־ֶאת ּבִַ יָבה ַהּנַ לֹוִנית ִליׁשִ ". ּפְ
ַ "ַה  ָבָריו־ֶאת ְלֶרַגע ָ�ַצר" ַאְרֵיה ַגתֲא ׁשּ ֶלד ְיָסֵרב ְוִאם: "יףהֹוִס וְ , ּדְ ךָ ִע  ֵליֵלךְ  ַהּיֶ ן, ּמְ ּכֵ ךָ  ַיְחׁשֹד ׁשֶ א ּבְ ּמָ ם ׁשֶ  ּגַ

ה א ַאּתָ י לוֹ  ֱאֹמר, פוֹ ְט ָח לְ  ּבָ ָיְדךָ  ןִסּמָ  ּכִ ׁשֵ , לוֹ  ֹסרְמ לִ  ּבְ ּיֹוֵסף םּכְ יק ׁשֶ ּדִ , ְלָאִביו ןִסּמָ  יוָח ֶא  ִעם רַס ָמ  ַהּצַ
יר ל ָהִעְנָין ֶאת ֶלדיֶּ לַ  ְמֹסר, ּוְבֵכן. רכַּ ְוִנְמ  ףַט ְח נֶ  ֶטֶרם ָלְמדוּ  ֹותוֹ א ָהַאֲחרֹון ָהִעְנָין־ֶאת לוֹ  ְוִהְזּכִ  'ָטעּות ׁשֶ
ָחְכָמתוֹ  ְוהּוא, חֹוֵזר' ְלעֹוָלם ד ָיִבין ּבְ  ֶנֱ�ַלם ֶטֶרם ָ�ַסְקנוּ  ּבוֹ  ָהַאֲחרֹון ָהִעְנָין ֶזהוּ  ןכֵּ ׁשֶ , ָהֶרֶמז־ֶאת ִמּיָ
יִתי ט ָקם ּוְבֶטֶרם". ִמּבֵ ִליחּותוֹ  ֵצאתלָ  ַהַחּיָ ַ "ַה  ִהְבִטיחוֹ , ִלׁשְ י", ַאְרֵיה ַגתֲא ׁשּ ה רכַ ׂשְ בִּ  ּכִ ָלה ַמֲ�ׂשֶ  ַהַהּצָ

ּלוֹ  ה, ׁשֶ ֵבר ִיְזּכֶ ָסמּוךְ  ְלִהּקָ ְתַנאי , לוֹ  ּבְ ּלֹאּבִ ה ׁשֶ �ד ַהַהְבָטָחה־ֶאת ְיַגּלֶַ  �יַ ּגִ ּתַ �תוֹ  ׁשֶָ   .ָהעֹוָלם־ִמן רֵט ּפָ ִה לְ  ׁשְ

ל וֹ ּותחילִ ׁשְ  ט ׁשֶ ְנָזר ֲחַצר, ֵמַהְמׁשָֹ�ר הלָ ְלַמְע  ִליָחהצְ ִה  ַהַחּיָ  ְלהֹוִציא ִהְצִליַח  ְוהּוא ֵריָקה ָהְיָתה ַהּמִ
�ר־ֶאתַ ָנֵקל ַהּנַ ִלי ּבְ ּמָ  ִמּבְ הוּ ־ןאׁשֶ ָבר ָיחּוׁש  ּדְ ּדָ ְמִהירּות ְוִהְבִריחוֹ , ּבַ  ָקָמה, ְלָמֳחָרת. הּוִדיַהיְּ  ַהּמֹוְכָסן ֶאל ּבִ

דֹוָלה ְמהּוָמה ּמִ  ּגְ ר כַּ , ְנָזרּבַ הֲאׁשֶ ּלָ י ִהְתּגַ ֶלד ּכִ ים אּוָלם, ֶנֱ�ַלם הּוִדיַהיְּ  ַהּיֶ �ְרכוּ  ַהִחּפּוׁשִֶ ּנֶ  ְלַרּבֹות, ִעירבָּ  ׁשֶ
ֵביתוֹ  ל ּבְ ָמִרים ַ�ד, ֶחֶרס ֶהֱ�לוּ , ָהַרב ׁשֶ ַהּכְ ֶהם, יםבִּ ַר  ָיִמים ָ�ְברוּ . רוֹ ּתְ ַא לְּ ִמ  ִהְתָיֲאׁשוּ  ׁשֶ ל ּבָ ַ "ַה  ִקּבֵ  ַגתֲא ׁשּ

ִמיִדין ְיִדיעֹות" ְרֵיהַא  ִס  ּתְ לֹום ַ�ל ְדָרןּכְ �ר ׁשְַ יְנַתִים, ַהּנַ ּבֵ ּתֹוָרה הְוִנְתַ�לָּ  ָ�ָלה ׁשֶ ל ַ�ד, ּבַ ִהְתַקּבֵ  ְלַרב ׁשֶ
ַאַחת ִהּלֹות ּבְ ְרָסמֹות ַהּקְ ַ "ַה . ֶזה וֹ בּ ַר ־ִעם ֲהָלָכה ֵביּתְ ִמכְ  ְוֶהֱחִליף, ַהְמפ%  רַט ְפ נִ וְ , ָיִמים ֶהֱאִריךְ " ַאְרֵיה ַגתֲא ׁשּ

ט ַתּמּוז ו"ּבְ ִעים ןבֶּ  יֹותוֹ ְה בִּ  ,ה"תקמ ּבְ ׁשְ ָנה ּתִ ר הּוא. ׁשָ ָצְרַפת ץֶמ  ִעירבָּ  ִנְקּבַ ּבְ ּה , ׁשֶ ִרים ֵהןכִּ  ּבָ �ׂשְֶ  ּבְ
ִנים ָ יו ָהַאֲחרֹונֹות ַהׁשּ ר ִליִמינוֹ  .ְלַחּיָ ִנים ֵמֲחׁשּוֵבי ֶאָחד ְלָיִמים ִנְקּבַ ר ָהַרּבָ ּקֵ ּבִ ִעיר ׁשֶ ּה  רַט ְפ נִ וְ  ּבָ  ַאךְ , ּבָ
קֹום ֹמאלוֹ  ַהּמָ נּוי נֹוַתר ִלׁשְ ִרים. ּפָ ָנה ְוָחֵמׁש  ֶ�ׂשְ ִטיָרתוֹ  ָ�ְברוּ  ׁשָ ל ִמּפְ ַ "ַה  ׁשֶ  יִמיֵמ  ּוְבֶאָחד", ַאְרֵיה ַגתֲא ׁשּ
י ל ֲחִמיׁשִ ַנת ׁשֶ �נּו  ָחׁש , ֶ�ֶרב ִלְפנֹות ,ע"תק ׁשְֵ ּדָ טְמי% י ַהַחּיָ  טֹוֵבי ֶאת ְלָפָניו ןּמֵ זַ לְ  ִמֵהר הּוא. ברֵ ָק  ִקּצוֹ  ּכִ

ר ָהִעיר ֹאָרע ֶאת ָלֶהם ְוִסּפֵ ּלוֹ  ַהּמְ ֵבר םֵמֶה  ְוָדַרׁש , ּכ% ל אלוֹ מֹ ׂשְ  ְלַצד ְלִהּקָ ַ "ַה  ׁשֶ י, מּוָבן". ַאְרֵיה ַגתֲא ׁשּ  ּכִ
ּפּור ל לֹא ַהּסִ םלִ ־ַ�ל ִהְתַקּבֵ ְמרוּ  ְוֵהם, ּבָ י רֹאֶמ  ּגָ יָנתוֹ  ּכִ ל ּבִ ט ׁשֶ ֵק  ַהַחּיָ ָרהִהְסּתַ  ןַהּזָ  ְוהּוא ִזְקנּותוֹ  ְלֵ�ת ּתְ

ָדה ּבוֹ  ָהִעְנָין־ֶאת ּבָ ָרָאה, ִמּלִ ט  ׁש ַח לָ , זֹאת ּוְכׁשֶ ֹכחֹוָתיוַהַחּיָ , ֶרץָא וָ  ִיםַמ ׁשָ ָ�ַלי  ֲאִני ֵמִעיד: "ָהַאֲחרֹוִנים ּבְ
י ִפי ֱאֶמת ּכִ ד", ּבְ ן רְלַאַח  ּוִמּיָ ְרָחה ִמּכֵ ָמתוֹ  ּפָ י יֹום יֵר ֳה צָ  ַ�ד הָר ֲח ַא ְת ִה  ְקבּוָרתוֹ . ִנׁשְ ִ ׁשּ ת ֶ�ֶרב ׁשִ ּבָ , ׁשַ

ר יעוּ  ְוַכֲאׁשֶ ֶמ  ִמיןלְ ָהַ�  תיבֵּ  לֶא  יםנִ ָר בְּ ּקַ ַה  ִהּגִ ּבְ ֵמ גִּ  ָלֶרֶדת ֵהֵחּלוּ , ץׁשֶ ַמִים ַ�ףזַ  יׁשְ ָ רוּ  ְוַהׁשּ �ִביםבְּ  ִהְתַקּדְָ 
ֹחִרים ָהָיה ַ�ד, ׁשְ י ִנְרֶאה ׁשֶ ְיָלה ּכִ �ה. ָיַרד ַהּלַָ ָ ֲחָקה ַהׁשּ כֵּ , ּדָ ת ןׁשֶ ּבָ ַ ת ַהׁשּ ֶמׁשֶ זֹון ּוֵמרֹב, ָלבֹוא ְמַמׁשְ  ִחּפָ

ֵני הוּ רוּ בָ ְק  אַקּדִ ־ָרהבְ ַהֶח  ּבְ קֹום יׁשָ ּמָ ן ָהִראׁשֹון ּבַ ּמֵ ִהְזּדַ י ָלַדַ�ת ילִ בְּ , ִלְפֵניֶהם ׁשֶ ֹמאלוֹ  הוּ רוּ בָ ְק  ּכִ ל ִלׂשְ  ׁשֶ
ַ "ַה  ּה  ִעירְוָה , אֹור ַהּבֶֹקר". ַאְרֵיה ַגתֲא ׁשּ ּלָ ר אּוָלם, ְרָקָחהּמֶ כַּ  ָהְיָתה ּכ% ֲאׁשֶ ָבָריו נֹוְדעוּ  ּכַ ל ָהַאֲחרֹוִנים ּדְ  ׁשֶ

נֹוַח  ם וּ כּ ה% , ַהּמָ ּלָ י ְוֵהִבינוּ  ,ַתְדֵהָמהבְ  ּכ% ַמִים־ִמן ּכִ ָ עוּ  ַהׁשּ �ד ִסּיְַ ַ "ַה  ּבְ ַהְבָטָחתוֹ  דמֹ ֲ� לַ " ַאְרֵיה ַגתֲא ׁשּ   .ּבְ

ּפּור ֶאת ְפָלא ַהּסִ י ַמעׁשָ , ַהּנִ ּה  ה"ֶא זְ ַמ  ַיֲ�ֹקב ַרּבִ ל ַרּבָ ּלֹו  ֵמָהאֹוֶמֶנת, מֹוְסְקָבה־ׁשֶ  האׁשֶ ָר  ַרתָמ ׁשֶ
ָלה ּדְ ּגִ ִהְת  ְלַאַחר ִיחּודבְּ , ָדתוֹ לֵּ ִמ  אֹותוֹ  ׁשֶ ִגיל םּתֵ יַ ׁשֶ ע ּבְ ִזְכרֹונֹוָתיו אֹותוֹ  ֶהֱ�ָלה ְוהּוא, ַאְרּבַ �      .ְלדֹורֹות ּבְ

  
 
 

ְבֵרי ים ָהאֹור ִמּדִ דֹוׁש  ַהַחּיִ ה ַ�ל ַהּקָ ָרׁשָ   ַהּפָ
ָחַזר ַטַ�ם - (מה, ד) 'ְוגוֹ  ֲאִחיֶכם ֵסףיוֹ  ֲאִני ַ�ם ׁשֶ  ֲאִניב'  ּפַ

ָרָאה ַצדְל , ֵסףיוֹ  ּלֹא ׁשֶ  ',ָהא. ְדָבִריםב' ְל  ׁש ׁשַ ָח  ,ָ�נּוהוּ  ׁשֶ
ֲחדוּ  ּפָ ּנוּ  ׁשֶ יב ָיְכלוּ  ְולֹא ִמּמֶ ת ְלָהׁשִ בֹש%ֶ י בנָּ גַּ  ּכְ  ב'ְוַה  אֵצ ִיּמָ  ּכִ

ּלֹא הּוא הוּ ינוּ ִמ ֱא ֶה  ׁשֶ ֶנֶגד ,ָאַמר ֶזהָל  .ֵסףיוֹ  ׁשֶ ְרָאה ַצד ּכְ  ַהּיִ
ם ַאּתֶ ם ְיֵרִאים ׁשֶ ָבר ָתחּוׁשוּ  לֹא ,ְוִנְבַהְלּתֶ י ,ַלּדָ  ֵסףיוֹ  ֲאִני ּכִ
רּוׁש  ,ֲאִחיֶכם ִמ  ֶכםּמָ ִע  ִמְתַנֵהג ּפֵ  לֹא ּלוּ ִא ְכ וּ  ָהַאֲחָוה תּדַ ּבְ

ָבר ָהָיה ם .ַההּוא ַהּדָ ר םֲאִחיֶכ  לֹוַמר ךְ ַמ ָס  ּגַ ם ֲאׁשֶ  - ְמַכְרּתֶ
ֲאִפּלוּ  ,לֹוַמר ְזַמן ׁשֶ י ָהַאֲחָוה ֵ�ין ָכֲהָתה לֹא רֶכ ַהּמֶ  ּבִ ּנִ  .ִמּמֶ
ַקת ַצד ּוְכֶנֶגד ָבר ַהְצּדָ הּוא ַהּדָ  רבָ ּדָ  ָלֶהם ָאַמר ,יֹוֵסף ׁשֶ

ּבוֹ  יקוּ  ׁשֶ ִסּמָ  ַיְצּדִ ְבָהק ןּבְ י מ. אֹוְמרוֹ  ,ֶזה הּוא ּכִ ר ּבְ  ֲאׁשֶ
ם  ַוֲאִפּלוּ  ָאָדם עוֹ ָד יְ  לֹא ֶזה רבָ ְוָד , ְיָמהִמְצָר  ֹאִתי ְמַכְרּתֶ

ּתֹאַמר לֹא ִאם, ִביאנָ  אי ׁשֶ מּור ַוּדַ י ּגָ   :יֹוֵסף ֶזה הּוא ּכִ
ַנת ָאֵכן - (מו, ל) ַ!םַהּפָ  ָאמּוָתהְוגֹו'  ראֶמ ּיֹ ַו  ּוָ ְבֵרי ּכַ  ַיֲ�ֹקב ּדִ

י ,ֵהם ְתבַּ  ֲהַגם ּכִ ּנִ רׁשֶ ֵ י ׂשּ  ָלַדַ�ת ִעילהוֹ  ֶזה ,יָח  עֹוֶדּנוּ  ּכִ
נוֹ  ׁשְ ּיֶ ִציאוּ  ׁשֶ ּמְ  ֱהיֹותוֹ  ְלַצד ָ�ָליו יּוָ ּדַ  ִלּבוֹ  ֲ�ַדִין ֲאָבל ,תּבַ

ין ּמֹות ּבֵ ִליםמוֹ  דבֶ ֶ�  ,לָפ ׁשָ  ָהא. ִצְדקּותוֹ  עֹוֶדּנוּ  ִאם ,ׁשְ  ּבְ
ל ֱהיֹותוֹ  ְלַצד אוֹ , ֵלחוֹ  ֵנס ְולֹא ֵ�ינוֹ  ָכֲהָתה ְולֹא ְבּדָ ּנוּ  מ.  ִמּמֶ

ִלּפֹותַה  ּתֹוךְ  ְוָנתּון ְמַאת טּוִבְפַר  ּקְ ם הּוַמ , ִמְצַרִים ט.  ְלַצד ּגַ
ֶ  הַמ  ָאַמר ַהּקֶֹדׁש  ֵמרּוַח  רוֹ בָ ֲ� ׁשּ  היָּ ַח  יֹוֵסף ףטַֹר  ףרֹ ָט  ׁשֶ

י ,הּוא ָידּוַ�  רבָ ְוָד . ֲאָכָלְתהוּ  ָרָ�ה יִקים ּכִ ּדִ צוּ  יֹוֵתר ַהּצַ  ַיְחּפְ
ר ֶהְעּדֵ ן ּבְ ם הּוַמ  ,ֵמִביׁש  ןבֶּ  יֹותוֹ ְה ּבִ  ַהּבֵ יקּצַ ַה  ַיֲ�ֹקב ּגַ , ּדִ

ר ן־ַ�ל ֲאׁשֶ ְמָח  ָהְיָתה לֹא ּכֵ  ַ�ד ,ֶזה ֵפקּסָ ִמ  ָמהֵל ׁשְ  תוֹ ׂשִ
ָר וַ  יר ֵאָליו אּיֵ ָפָניו ּבוֹ  ְוִהּכִ י ּבְ ַרת ּכִ ִנים ַהּכָ ֲ�ֶנה ַהּפָ  .ִאיׁש בְּ  ּתַ

יִקים ִצינוּ ָמ  ֵכן ּוְכמוֹ  ים ְוֵכן םִמיֵל ׁשְ  ְלַצּדִ ירוּ  ,ַרּבִ ִהּכִ  ׁשֶ
ם רֹש%ֶ ִנים ּבְ ה ַהּפָ ל, ָאָדם ַמֲ�ׂשֶ  ָאִבינוּ  ַיֲ�ֹקב ןּכֵ ׁשֶ ־ּוִמּכָ
יר ּכִ ּיַ יר ֶזהָל  .ׁשֶ ִהּכִ ׁשֶ  ,ַ�םַהּפָ  ָאמּוָתה ֵאָליו ָאַמר ,ּבוֹ  ּכְ
רּוׁש  ַ�ם ּפֵ ַ בַּ ְת נִּ ׁשֶ ּכְ  ִמּקֶֹדם ְולֹא ךָ ְת יָּ ִא ְר בִּ  ַהּזֹאת ַהּפַ  .יּתִ ְר ׂשּ

ַ�ם ֶניָך ־ֶאת ְראֹוִתי ַאֲחֵרי ְוַהּטַ יוְ  ּפָ ְרּתִ ֶהם ִהּכַ  ,יָח  עֹוְדָך ׁשֶ  ּבָ
רּוׁש  יק ּפֵ נָּ  ְולֹא םֶד ּקֶ ִמ ּכְ  ַצּדִ ּתַ יֹוָקְנךָ  הִנׁשְ ָהָיה תמוֹ ִמּכְ  ּדְ  ,ׁשֶ
א י ,יָח  עֹוְדךָ  ֶאּלָ יִקים ּכִ ּדִ ים ְקרּוִיים ַהּצַ  :ְוָנכֹון, ַחּיִ

  
  

בתולדות עם ישראל, היו נשים חכמניות שנודעו 
חת מהן היתה הרבנית כבקיאות בתורה להפליא. א

אסנת מכורדיסטאן, שנקרא בשמה של אשת יוסף 
הצדיק, וכונתה בפי בני דורה בכינוי 'אסנת התנאית'. 
אביה היה רבי שמואל אדוני, שנולד בעיר ברזאן 
ולכן כונה רבי שמואל ברזאני. האגדה מספרת עליו, 

הארץ גמור, אך היה תמים וירא ־שבתחילה היה עם
א ידע להתפלל, היה חוזר על שמים, ומכיוון של

ביתא ומבקש מהקב"ה שיסדר תפילתו ־האלפא
ויקבל אותה לרצון. לימים, התגלה לפניו אליהו 
הנביא ולימדו תורה, וביקש ממנו לעבור לעיר מוצל 
שבבבל, היא מוסול שבעיראק, ושם יתמנה לרב 

עשר דורות מבניו יהיו ־העיר, והבטיחו כי אחד
ויצליחו. במוצל עמד  בקיאים בסגולות וקֵמעות

בראשות ישיבה גדולה ורבים נהרו אליו, עד שהעיר 
הפכה למרכז תורה בבבל, ונשתמרו ממנו פיוטים 
אחדים. משערים, כי אליו הכוונה בדברי רבי חיים 
ויטאל ב'ספר החזיונות' שלו, אודות "חכם גדול 
ישיש אשר באשור היא מוצל, שהוא חסיד מופלג 

בדו, ואינו רואה פני אדם, ומתבודד בעלייה אחת ל
ואליהו ז"ל מצוי עמו, וכל ימיו הוא בחשק גדול 
לבוא לראות בפניך, אלא שאין בו כוח לבוא, ותמיד 

זה לבוא לדבר עמך". בתו היחידה ־מצטער על
אסנת, נודעה כבקיאה בתורה, ובעלה היה רבי יעקב 
ב"ר יהודה מזרחי, רבה הראשי של קהילת עמאדיה. 

ות ישיבת חותנו אחר פטירתו, אך בעלה עמד בראש
מקומו ־לא האריך ימים, ואשתו אסנת מילאה את

בהנהגת הישיבה, ואף לימדה את התלמידים תורה. 
נותרו ממנו מכתבים בסגנון נפלא, המעיד על 
בקיאות גדולה בתורה ובשירה נמלצת. צאצאיה 
כיהנו ברבנות בגדד במשך כמאה וחמישים שנה עד 

  שנת תשי"א.  עד צאצאיהבו שנת תק"ג, ובמוצל יש
  

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ

 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

 
ׁש ר ׁשֶ ֲא כַּ  ךָ  ִיַחר־לְוַא : "לוֹ  ָאַמר, ְליֹוֵסף ְיהּוָדה ִנּגַ ךָ  ַאּפְ �ְבּדֶַ י? "ַמּדּוַ� ", ּבְ ַפְרעֹה ָכמֹוךָ  ּכִ ֲהֵרי", ּכְ  ֶמֶלךְ  ׁשֶ

לֹ  ָצִריךְ  �ְצמוֹ  טִלׁשְַ �ס ִליֵדי ָלבֹוא ְולֹא ּבְַ י, ּכַ ל ּכִ �ס־ּכַָ ֵרד ֶזה ּוִבְגַלל ,ָטעּות ִליֵדי ֵמִביא ּכַ ְתךָ  ּתֵ ּלָ ד%   .ִמּגְ
�  

ר י ִסּפֵ ְעָיה ַרּבִ ִוי ְיׁשַ ַפת ִביץהּוְר  ַהּלֵ �ל ִמּצְַ י, "ןִצּיוֹ  ֵ�ֶדן" ּבַ י ָאִביו ּכִ �ם נֹוֵכַח  ָהָיה ְיֶחְזֵקאל רׁשֵ ָא  ַרּבִַ  ּפַ
בֵ  ּה  תיּבְ ל ָרץֲ� ַהנַּ  ַרּבָ י, תַפ צְ ־ׁשֶ מּוֵאל ַרּבִ ר, רלֶ ֶה  ׁשְ ֲאׁשֶ ְלִמיֵדי דָח ֶא  ּכַ ִעיר ַהֲחָכִמים־ִמּתַ ּבָ ָהָיה, ׁשֶ  ׁשֶ

�ָסןֲ יָוןּוִמ , ָהַרב ִעם ַח ִהְתַוכֵּ  ,רּוַח ־רצַ ְק וּ  ּכַ ּלֹא ּכֵ ַלט ׁשֶ �ְצמוֹ  ׁשַָ ֵרץ ּבְ ַלּפָ  ִהְתּפָ ים ויּכְ ִמּלִ הּוא . ַמֲ�ִליבֹות ּבְ
טּוַח  ָהָיה י, ּבָ ִים ַאַחת ָמָנה לוֹ  ביְוָיׁשִ  תוֹ ּדָ ִמ כְּ  לוֹ  ַיֲ�ֶנה ָהַרב ּכִ �ס לֹא תוֹ יָא לִ ְפ לִ  אּוָלם, ַאּפַַ י ּכָ  ַרּבִ

מּוֵאל ק אתזֹ  ְוַתַחת, ללָ כְּ  ׁשְ ֵדי ָהִאיׁש ־ֶאת ִחּבֵ יַ�  ּכְ ן, רּוחוֹ ־ֶאת ְלַהְרּגִ א: "ְלָפָניו ְוִהְתַחּנֵ ךָ  ָאּנָ ֹמר, ִמּמְ  ׁשְ
ִריאּוְתךָ ־ַ�ל י, ְוֵהָרַגע ּבְ �ס ּכִַ ךְ ". ֹחִלי ִליֵדי ֵמִביא ַהּכַ יךְ  ּכָ לוֹ  ִהְמׁשִ ּדְ ִדְבֵרי ְלׁשַ ּיּוס ּבְ �ָלה ַ�ד, ּפִָ ָידוֹ  ׁשֶ  ּבְ
ְע ־ֶאת יַח נִ ְלָה  קּוָפה רְלַאַח . ּתוֹ ּדַ ַגׁש , ּתְ י ּפָ  ַהִאם: "ַסְקָרנּות ִמּתֹוךְ  לוֹ ָא ׁשְ וּ , ָהִאיׁש ־ֶאת ְיֶחְזֵקאל רׁשֵ ָא  ַרּבִ

ָנה ָ ְלּתָ , ַהׁשּ ִמיָכה ֶאת ֵמָהַרב ִקּבַ ַסח ַחג בֹודכְ לִ  הָ� בוּ ּקְ ַה  ַהּתְ ךְ "? ּבוֹ  ךָ ְת יָ� גִ ּפְ  ַלְמרֹות, ַהּפֶ הַה  ִחּיֵ : ְוָאַמר ּלָ
יׁשֶ  ַרק לֹא" ְלּתִ ּבַ ּנוּ  ּקִ א, ִמּמֶ עֹוד ֶאּלָ יל ׁשֶ ה ִלי ְוָנַתן ִהְגּדִ ֶ  הִמּמַ  רֵת וֹ י ַהְרּבֵ לַֹח  ָרִגיל ָהָיהׁשּ   . .."ילַ ֵא  ִלׁשְ

�  
ַיְלדּותוֹ  ל ּבְ י ׁשֶ ים ַרּבִ ִריְסק ַחּיִ ֱה  ַ�ד ֵמֲחֵבָריו דָח ֶא  ֶיֶלד לוֹ  ֵהִציק, ִמּבְ �ס ִליֵדי ִביאוֹ ׁשֶַ  ִמֵהר ְוהּוא, ּכַ

ִוי תיבֵּ "ַה  ָאִביו הָא ָר , סוֹ נְ כָּ ִה בְּ . ְלֵביתוֹ  ׁשּובלָ  ִריְסק" ַהּלֵ י ִמּבְ ד, רּוַח ־ַרתֲ� ַס בְּ  יוּ רׁשָ  הּוא ּכִ  ָנַטל ּוִמּיָ
ר .זוֹ  רַאַח  זוֹ  אֹוָתן רּפֹ ְס לִ  ְוֵהֵחל ִציִצּיֹוָתיו־ֶאת יַ�  ְוַכֲאׁשֶ ֶלד ַ�ל ְרָתהׁשָ , ָהַאֲחרֹון ַלחּוט ִהּגִ  נּוַחתְמ  ַהּיֶ

ֶפׁש  ָיִמים ַ�ד, ךְ כַ ׁשָ  סוֹ ֲ� כַ וְ  ַהּנֶ ּלְ א ׁשֶ ּטֵ ל, ִהְתּבַ ּכָ יו ְיֵמי־ׁשֶ יַ�  לֹא ַחּיָ ְלָוה ִליֵדי ִהּגִ ה  ּוְמנּוָחה ׁשַ ּקָ זוֹ ֲ�מ%   . ּכָ
�  

ָרֵאל תבַ ֲה ַא "ָה  יְז'ִניץ" ִיׂשְ ל ָהָיה ִמּוִ רּוחוֹ  מֹוׁשֵ ּלֹא רְוִנְזַה  ּבְ ָכל ִלְכעֹס ׁשֶ ב־ּבְ הּוא ַמּצָ  ֵהִעיד ֲחָתנוֹ . ׁשֶ
 �עֹוָלם, ָליוָ ּמֵ לֹש3 חּוץ ּכֹוֵ�ס ָרָאהוּ  לֹא ׁשֶ ָ �ִמים ִמׁשָּ ִעְנָיִנים ָהיוּ  ןּתָ ׁשְ לָ ׁשְ וּ , ּפְ ה ּבְ ָ ׁשּ ְקד% ּבִ �ם. ׁשֶַ  רַח ֵא  ּפַ
ר ַהּיֹום יֵר ֳה צָ בְּ  ְוַרק, ּבֶֹקר ֲארּוַחת לוֹ  ְלָהִביא ׁשוֹ ּמְ ׁשַ ְמ  הַה  ִנְזּכַ ךְ  ּלָ ה ֵמרֹב. ִמּכָ ֵאָליו  ׁש ּמֵ ׁשַ ַהְמ  ִנְכַנס, ּבּוׁשָ

ִפיק ִים ּבְ ְרּכַ ׁש  ּבִ י אּוָלם, ּוַבֲחׁשָ לוֹ  ָהַרּבִ רֹ  לוֹ  ְוָאַמר ִחּיּוךְ בְּ  ִקּבְ ָתם־ִמן: "עגַ ּבְ ַכְחּתָ  ַהּסְ ךְ  ׁשָ   "...ִמּכָ
�  

אי ּבַ ָדָקה ּגַ י, ַהּנֹוָדע ַהּצְ ַוְרץ בּ יְ לֵ  דוִ ּדָ  ַרּבִ �ם ִנְקַלע, ׁשְַ ה ּפַ ּנָ �  ְמֹפֶאֶרת ַלֲחת%ָ ְפָלג ירָ�ׁשִ  ךְ ַר ׁשֶ ּה , מ%  ּבָ
ין רוֹ ָ�  ֶאת ְלַרֲאָוה ִהְפּגִ דֹול ׁשְ �בּור ְוֵהִכין ַהּגֲָ ים בֵמיַט  ֶאת יוָח ְר אוֹ  ּבַ �ַדּנֲִ �נּוגֹות ַהּמֲַ ַדְרּכוֹ . ְוַהּתַ  ֵהֵחל ּכְ

ִבים־ֶאת ְלַהְתִרים ְעּתוֹ  אּוָלם, ְצָדָקהלִ  ַהּיֹוׁשְ ל ּדַ �ל ׁשֶַ ְמָחה־ּבַ ִ ן, ךְ ִמכָּ  נֹוָחה ָהְיָתה לֹא ַהׂשּ ּכֵ  ָרָאה ׁשֶ
ָכךְ  ֲחנּוָניו ַאף־ְוַ�ל, ַהּסֹוֲ�ִדים ִלְמנּוַחת ַהְפָרָ�ה ּבְ ל ּתַ י ׁשֶ ְגעֹר ָחַדל לֹא, בּ יְ לֵ  דוִ ּדָ  ַרּבִ  ש3 רֹ ְד לִ וְ  ּבוֹ  ִמּלִ

ּנוּ  קֹום־ֶאת בזֹ ֲ� לַ  ִמּמֶ ָ לַ . ַהּמָ ְעּתוֹ ־ֶאת יַח נִ ְלָה  ַהּסֹוֲ�ִדים ִנּסוּ  ְואׁשּ ל ּדַ �ל ׁשֶַ ְמ ־ּבַ ִ �ַמד הּוא אּוָלם, ָחהַהׂשָּ 
ּלוֹ ־ַ�ל ה ׁשֶ ַמֲ�ׂשֶ ְרבַּ בְּ  אצָ ְמ ַק ־רּובַ  אצָ ְמ ַק  ּכְ ַלִים ןח% ּלֹא  ַ�ד ְוָגַבר ָהַלךְ  ֲ�סוֹ ְוכַ , ְירּוׁשָ ַלטׁשֶ רּוחוֹ  ׁשָ , ּבְ

י ֶאת ףחֹ ְד לִ  ְוֵהֵחל רֹות. הצָ ַהחוּ  בּ יְ לֵ  דוִ ּדָ  ַרּבִ ְרֵכי ִנְסּתָ נוּ ־ְולֹא ָנִביא עֹוד־ֵאין ,ִיםַמ ׁשָ  ּדַ , ָמה־ַ�ד יֵֹדַ�  ִאּתָ
א ַלּזּוג אּוָלם ָ ׂשּ ּנִ אֹותוֹ  ׁשֶ ֵני נֹוְלדוּ  ֶ�ֶרב ּבְ ם־ֵחֵרׁש  דָח ֶא , ְיָלִדים ׁשְ ִנים רּוְלַאַח , סֹוֵמא ְוֶאָחד ִאּלֵ  ׁשָ

ל. ַהֲחִביָלה הָד ְר ּפָ ְת ִה  ְספּורֹות מּוָנה נֹוְתָרה, ַהְמֹפָאר ָהֵארּוַ�  ִמּכָ ּה  ּתְ �ל ִנְרֶאה ּבַָ ִנים ּואשׂ נְ  הְצָדָק ־ּבַ  ּפָ
דוֹ  ּיָ ׁשֶ �ל עֹוֵמד ְלָידוֹ , ָדָקהצְ לִ  תֶט ׁשֶ מוּ  ּכְַ ִית־ּבַ כַּ  ַהּבַ ְעּתוֹ ־ַ�ל ֶהֱ�ִבירוֹ  ֲ�סוֹ ׁשֶ ֶלת, ּדַ תּוָחה ְוַהּדֶ   . ִלְרָוָחה ּפְ

�  
ָניו דָח ֶא  ל ִמּבָ י ׁשֶ דֹוׁש  היָ ָה , ן"ַר ֲה בַּ  דוִ ּדָ  ַרּבִ י ַהּקָ נֶּ  ,ד"הי יׁש ִפ ְס יְ וַ  ַנחּום ַרּבִ ֵ  ִקּדּוׁש ־ַ�ל ֱהַרגׁשֶ יֵדי םַהׁשּ  ּבִ

ב הּוא. םָד ־אֵמ צְ  יַ�ְרבִ  ֵ ָבה ִהְתַיׁשּ ּמֹוׁשָ ה ּבַ ַטּנָ  םׁשָ  ּוָפַ�ל, ַיֲ�ֹקב־רֹוןְלִזכְ  הכָ מוּ ּסְ ַה  ה'יָ ָפ ׁשְ  'ֵמִאיר ַהּקְ
ֶביָה ־ֶאת ברֵ ָק לְ  ֹותבּ ַר  ַמִים ְלָאִבינוּ  יֹוׁשְ ָ ׁשּ ּבַ ְרֵנס, ׁשֶ ל יָה ֶת מוֹ ְד ַא  ֵמִעּבּוד ְוִהְתּפַ �ם. ַהּקֶֹדׁש ־ֶאֶרץ ׁשֶַ  ֵאָליו ּפַ

ים ָהעֹוִלים ַאַחד �ַסק, ִמּפֹוִלין ַהֲחָדׁשִָ ַפְרָנסוֹ  ׁשֶ ר, ִהְצִליַח  ְולֹא ׁשֹונֹות תּבְ י ַנחּום יְלַרבִּ  ְוִסּפֵ ָידוֹ  ּכִ  ּבְ
יֹון ַרת ִרׁשְ ׁש  ְוהּוא ּוְמַכְרְסִמים ׁשּוָ�ִלים ְלַהְדּבָ יַ�  ְמַבּקֵ ַחת יוָת רוּ ׁשֵ ־ֶאת לוֹ  ְלַהּצִ ּבָ דֹוָתיו ְלַהׁשְ י. ׂשְ  ַרּבִ
לוֹ  ַנחּום ֵסֶבר ִקּבְ ִנים ּבְ ָקהוּ  ֶהֱאִכילוֹ , ָיפֹות ּפָ ֵביתוֹ  ְכְסנוֹ ִא  ְוַאף ְוִהׁשְ  ָזִהיר ָהָיה לֹא ָהִאיׁש  אּוָלם, ּבְ

ְמַלאְכּת  ּדּוֵרי ֶאת. וֹ ּבִ ם ּכַ יַח  ַהּסַ תֹוךְ  ִהּנִ בָהֵ�  ּבְ מּוךְ  ׂשֶ תוֹ  ַהּסָ ּזָ י לׁשֶ  ַלֲאח% , םכֵּ ַהׁשְ  ֶקרּבֹ ּובַ , ַנחּום ַרּבִ
 ְ ַהׁשּ ׁשֶ ים ִריםוָ ּכְ ּלוֹ  ַהחֹוְרׁשִ ֶדה עֹותְר לִ  ָיְצאוּ  ׁשֶ ָ ׂשּ בָהֵ�  ֶאת ָאְכלוּ , ּבַ ְרָ�ל ׂשֶ ם ֵמתוּ  רצָ ָק  ּוִבְזַמן ַהּמ% ּלָ . ּכ%

ְ  ִמּמֹות ֶזקַהנֶּ  יַ�  ִריםוָ ַהׁשּ ים ִלְכֵדי ִהּגִ לֹש3ִ ִהּווּ , ִלירֹות ׁשְ ָבר ָהָיה ְלָכךְ  ּוְבנֹוָסף, קָ�ֵת  ּוםְסכ ָאז ׁשֶ  ַהּדָ
ְתקּוַפת הֲח ַה  ּבִ �ס לֹא זֹאת ַלְמרֹות אּוָלם, ִריָ�הזְּ ְוַה  ִריׁשַָ י ּכָ ז ְולֹא ַנחּום ַרּבִ ן ָהעֹוֶלה ַ�ל ִהְתַרּגֵ ְסּכֵ , ַהּמִ
ה ל ,ְוַאְדַרּבָ ּדֵ ּתַ ּלֹא ִהׁשְ ה ׁשֶ ּלֶ ָבר ִיְתּגַ ָלהּמֶ לַ  ַהּדָ ֵדי, יתכִּ ְר ּת% ַה  ְמׁשָ ּלֹא ּכְ �ל ֹחֶסר ְזִהירּותוֹ  הוּ וּ יׁש נִ ֲ� יַ  ׁשֶַ .  

�  
ל תוֹ נוּ לָ בְ ַס  י ׁשֶ יַ�  לֹא ּוֵמעֹוָלם, ְלַהְפִליא ָהְיָתה ילוִ זְּ ִמ  המֹ לֹ ׁשְ  ַרּבִ �ס ִליֵדי ִהּגִַ �ם. ּכַַ  ָאָדם ֵאָליו ִנְכַנס ּפַ

ׁש , ֶאָחד ל ְוִצְנֶצֶנת םֶח לֶ  ָלנוּ  ֵיׁש . "לכֹ ֱא לֶ  ּוִבּקֵ י ָאַמר", ךָ ַנְפׁשֶ  תוַּ ַא כְּ  ְלָפֶניךָ  ֵהם ַוֲהֵרי, תִמְרַקַח ־ׁשֶ , ָהַרּבִ
רֹב. ָרצֹון ַבעׂשְ  ָהָיה לֹא ָהִאיׁש  אּוָלם  םֶלֶח  רֹוֶצה ֲאִני, ְלַ�ְצְמךָ  ּתֹוִתיר ֵאּלוּ  ֶאת: "ָאַמר תוֹ ּפָ צְ ח%  ּבְ

ַלח"! ָטִרי םֶח לֶ  ֲאָבל, ּוֵביִצים י ׁשָ �בּורוֹ  ִלְקנֹות ָהַרּבֲִ הוּ  ְלַאַחר אּוָלם, וֹ ׁש ּקָ ב% ְמ ־ֶאת ּבַ ֶחם אבָ ׁשֶ , ְלָפָניו ַהּלֶ
ָניו־ֶאת ָהִאיׁש  הוָּ ִע  ִביִלי םֶח לֶ  לֹא ֶזה, לֹא: "ְוָאַמר ּפָ ׁשְ ח םֶח לֶ  רֹוֶצה ֲאִני, ּבִ ּבָ ַלח ׁשּוב !"ְמׁש% י ׁשָ  ָהַרּבִ

�יֵני ֵחן ָמָצא לֹא ֶזה ְוַגם, ַאֵחר ֶלֶחם ִלְקנֹותֵ �ם ַרק. ָהִאיׁש  ּבְַ ּפַ ְ  ּבַ יתַהׁשּ ה ִליׁשִ  הְלַמְרֵא  ָהִאיׁש  ִהְתַרּצָ
ֶחם הּוָבא ַהּלֶ % לַ  ֵהֵסב ְוהּוא, ׁשֶ יָ�הַמׂשְ  ַלֲארּוָחה ְלָחןׁשּ יִצים ֶחםלֶּ בַּ  ִלּבוֹ ־ֶאת ָסַ�ד ,ּבִ כֹוס חִקנַּ , ּוַבּבֵ  ּבְ

ּלֹא ְוַכּמּוָבן, ָקֶפה ם ׁשֶ ּלֵ יתוֹ  ןכֵּ ׁשֶ , הָמ וּ אְמ  ׁשִ ל ּבֵ י ׁשֶ בֵּ  רְלַאַח . לכֹּ לַ  ֶהְפֵקר ָהָיה ָהַרּבִ ִאיׁש ָה  נֹוַתר, ךְ ַר ׁשֶ
ין ִלְדַברְמקֹומוֹ ־ַ�ל עֹוֵמד ַמְמּתִ ׁש  הַמ . "ָמה־, ּכְ ַבּקֵ ַמּה "? ּתְ י ּתָ יֶּ  ָאַמְרּתָ : "ָאַמר ְוָהִאיׁש , ָהַרּבִ  ךָ ְל  ׁש ׁשֶ

ל ִצְנֶצֶנת ה לוֹ ָיכ, ָנכֹון"? "ֵהיָכן ִהיא, ִמְרַקַחת־ׁשֶ ה  תָלַקַח  ַאּתָ ּנָ הִמּמֶ ּמָ ְרֶצה ּכַ ּתִ י"ׁשֶ  ֲאִני". , ָאַמר ָהַרּבִ
י ,ָהִאיׁש  ָאַמר" ַהּכֹל רֹוֶצה ְנֶצֶנת ֶאת לוֹ  ֶהֱ�ִניק ְוָהַרּבִ ּה  ַהּצִ ּלָ ֶמץ ילִ בְּ , ּכ% ל ׁשֶ �ס־ׁשֶַ ָדה ּכַ   . ְוַהְקּפָ

  

ׁש יִּ וַ " ר -" ְיהּוָדה ֵאָליו ּגַ ֲאׁשֶ ׁש  ָאָדם ּכַ ה ִנּגַ ִחּלָ הּבִ  ַהּבֹוֵרא־ֶאל ּתְ ַ!ם 'ְיהּוָדה' ׁשֹוןְל ּבִ , ֶהָ!ָבר־ַ!ל ְוהֹוָדָיה ְתִפּלָ    ,'ה־ֶאת אֹוֶדה ַהּפַ
י ראֶמ ּיֹ וַ " ׁש  הּוא ְוָאז - " יֲאדֹנִ  ּבִ תוֹ ־ֶאת ְמַבּקֵ ׁשָ ּקָ אי ָאז, ֶהָ!ִתיד־ַ!ל ּבַ ַוּדַ ל ּבְ ּבָ ַה  ְיַקּבֵ תוֹ ־ֶאת ה"ּקָ ׁשָ ּקָ ַמע ּבַ תוֹ ־ֶאת ְוִיׁשְ ִפּלָ  רבי מרדכי מנדבורנא)(. ּתְ

  
ִעיר ְרָצה, דרוֹ ְב ִל  הָכ מוּ ּסְ ַה  ַאַחת ּבְ ין תֶק ֲחלֹ ַמ  ּפָ ְרְנֵסי ּבֵ  ּפַ

ָהלַה  ָראוּ , ּקָ ֵאיָנם ּוְכׁשֶ ִאים ׁשֶ ֵו  ֵ!ֶמק־ֶאל ּבָ  ֶהְחִליטוּ , הׁשָ
י לֶא  ִלְפנֹות ִליּ  ַזְלָמן ֶאְפַרִים ַרּבִ ל ּה ּבָ ַר  ֹותַמְרּגָ , דרוֹ ּבְ ־ׁשֶ

ן ּיֵ נוּ . ֶאְצלוֹ  ּוְלִהְתּדַ ְרנַ  ֵאָליו ּפָ ּנוּ  ּוִבְקׁשוּ  ִסיםַהּפַ  ִמּמֶ
ׁש  הּוא אּוָלםָנם, ִדיּבְ  תֶב ׁשֶ ָל  ל ִלְכבֹודוֹ  ָחׁשַ  ָהַרב ׁשֶ

ֶהם ּלָ אֶתם ַמּדּוַ! : "ָלֶהם ְוָאַמר, ׁשֶ  ִמְקָרא ַוֲהֵרי? יַל ֵא  ּבָ
ת הּוא ְמֹפָרׁש  ָפָרׁשַ ׁש יִּ ַו  ּבְ ֲ! , ּגַ  ןעֹ ְט ִל  יֶכםֵל ׁשֶ

ְפֵני םיֶכ ֵת נוֹ ֲ! ַט ־ֶאת ר  םֶכ ּבְ ַר  ּבִ ִעיְרֶכםֲאׁשֶ ". ֶאְצִלי ְולֹא ּבְ
ְמהוּ  ֹוְמִעים ּתָ ר ַהׁשּ  ַזְלָמן ֶאְפַרִים יְוַרּבִ , ָבִריםַהּדְ  ְלֵפׁשֶ

יְך  ִחּיּוְך  ְוָאַמר ִהְמׁשִ  נוּ ֲ! 'ַט  יוָח ְלֶא  ָאַמר יֹוֵסף ֲהֵרי: "ּבְ
ִעיְרֶכם' ִעיר םיֶכ ֵת נוֹ ֲ! ַט  ֶאת נוּ ֲ! ַט  -  ּבְ ֶכם ּבָ ּלָ   "... ׁשֶ

  

  

  
ַבת ַ!ל ַלח ָמזֹון ּתֵ ָ ׁשּ ִ ַר  ְמָפֵרׁש , ְלָאִביו יֹוֵסף ׁשֶ : י"ׁשּ
ה זוֹ  הִמּלָ . ן'ּתָ ְפ 'ִל  ׁשָ ּבְ ּתַ ַ!ר הְלַמְרּבֵ  ַהּיֹום ִהׁשְ , ַהּצַ

ים ׁשִ ּמְ ּתַ ּה  ּוִמׁשְ ַת  ּבָ ֵ ַל  ְרּגּוםּכְ ּמֹוָצָאּה  'קֹוְמּפֹוט' םׁשּ  ׁשֶ
יל ּוֵבאּוָרּה , ְרָפִתיתּצָ ִמ  ְבׁשִ ל ּתַ רֹות ׁשֶ , ֲחתּוִכים ּפֵ

ִסיּ  אֹוְכִלים אֹותוֹ  ה ּוםּבְ ּדָ &! אּור אּוָלם. ַהּסְ י ַהּבֵ  ָהֲאִמּתִ
ל ָבר הּוא, ןּתָ ְפ ִל  ׁשֶ ת ּדָ ת־ֶאת ַהְמַלּפֵ  ְוהּוא, ַהּפַ

ׁש  ּמֵ יל־ְלָכל ְמׁשַ ְבׁשִ א ַמֲאָכל אוֹ  ּתַ ּבָ ֶאְמַצע ׁשֶ  ּבְ
ה ּדָ &! ּבּוׁש . ָפּה סוֹ ּבְ  ְולֹא, ַהּסְ ִ ֵבאּור ַהׁשּ ה ּבְ ּלָ  ֵמִביא ַהּמִ

ם ּבּוׁש  ּגַ ֲהָלָכה ְלׁשִ  ל"ֲחזַ  ָאְמרוּ  ןּתָ ְפ ִל  ַ!ל ןּכֵ ׁשֶ , ּבַ
ַמ  ָרכֹות תֶכ ּסֶ ּבְ ֵאין, ּבְ ָבר ַ!ל ְלָבֵרְך  ָצִריְך  ׁשֶ ת ּדָ  ַהְמַלּפֵ
ת־ֶאת י, ַהּפַ ת ּכִ ןר ִעּקָ  ִהיא ַהּפַ ְפּתָ , ָלּה  ָטֵפל ְוַהּלִ

ֲהֵרי, ְלָבֵרְך  ֵיׁש  קֹוְמּפֹוט ַ!ל אּוָלם  רֵמִעּקַ  ִהיא ֵאין ׁשֶ
ה ּדָ &! ֶזר לַמֲאַכ  ֶאת. ַהּסְ ֱאָכל ַהּגֶ ה ַהּנֶ ּדָ &! ּסְ  יםנִּ ַכ ְמ , ּבַ

ֵ ּבַ  ַ!ם ָתה'י'ְלִפ  םׁשּ רֹות ְוֶאת, ֶזה ִמּטַ ֱאָכִלים ַהּפֵ  ַהּנֶ
סֹוף ה ּבְ ּדָ &! ֵ ּבַ  יםנִּ ַכ ְמ  ַהּסְ ַק ־ַ!ל, ד'ֶפ 'ֶל  םׁשּ הּמִ ַה  לִמׁשְ  ּלָ

ֶרת, אּדָ ְפ ִל  יתִמ ָר ֲא ָה  ְזּכֶ ַמֲאַכ  ל"ֲחזַ ִפי ּבְ  ַהּמ& ֵאִנים לּכְ   .ּתְ

  
ק ף ְלִהְתַאּפֵ� ל יֹוֵס� א־ָיֹכ�     )(מה, א ְולֹֽ

ַטֲ!ֵמי ִדְבֵרי, ְזָלאְוַא  ַקְדָמא ּבְ ים' ר'אוֹ ָה  ּכְ  ַהַחּיִ
דֹוׁש  ּיֹוֵסף, ַהּקָ ין ּכַֹח  ָ!ַצר לֹא ׁשֶ ְצאוּ  ַ!ד ְלַהְמּתִ ּיֵ ל ׁשֶ  ּכָ
ִבים ּצָ קֹול ָראָק ְו , ָ!ָליו ַהּנִ דֹול ּבְ ל ְלהֹוִציא ּגָ  ׁש יִא  ּכָ

ַבת ְוָלֵכן, ֵמָ!ָליו א ּתֵ ְקָר� ָזֵקף ַוּיִ דֹול ּבְ י ,ּגָ  הּוא ּכִ
ַ!ְצמוֹ  ף ּבְ ּקֵ ְך  ְוָקָרא ִהְזּדַ קֹול ּכָ דֹול ּבְ ְצאוּ  ּגָ ּיֵ   זה השער)(. ׁשֶ

�  
ֹאת ׂשְ �ת ֹנֽ ר ֲאֹתֹנ� ׂשֶ     (מה, כג) ְוֶ#"

ַבת ֹאת ּתֵ ׂשְ �ַת  ֹנֽ אּבִ ְפִסיק ָיִמין ִלׁשָ  ְלִדְבֵרי זּמֵ ְלַר , ַהּמַ
ְדָרׁש  ּיֹוֵסף ַהּמִ ַלח ׁשֶ י ַרב ָזָהב ְלָאִביו ׁשָ בֹודוֹ  לְלַהְגּדִ , ּכְ

בֹות ְוָלֵכן ֹון ַהּתֵ ר ָוֶל*ֶחם ּוָמז% "   מנחת יהודה)(ִנְפָרדֹות.  ּבָ
�  
ר ְואֹוָנ%ן ה ֵ#*     (מו, יב) ּוְבֵנ"י ְיהּוָד�

בֹות ַטֲ!ֵמי ןְואֹונָ  ֵ!ר ַהּתֵ א ּבְ ְרּגָ ֵני, ְתִביר ּדַ ָאְמרוּ  ִמּפְ  ׁשֶ
נֶּ  ֲ!ֹוָנם ַ!ל ל"ֲחזַ  עֹוֵבד בׁשָ ְח ׁשֶ ינוֹ  ָזָרה ֲ!בֹוָדה ּכְ ּדִ  ׁשֶ

א, ְסִקיָלהּבִ  ִזים ְתִביר ְוַדְרּגָ ּה , ְסִקיָלהִל  ְמַרּמְ ּבָ  ׁשֶ
ּדֹון־ֶאת זֹוְרִקים ִית ֵמֹראׁש  ַהּנִ ה ַהּבַ   מן המעין)(. ְלַמּטָ

�  
ים ּסּוִס� ֶחם ּבַ ף ֶל� ן ָלֶהם- יֹוֵס� " ּתֵ     (מז, יז) ַוּיִ

בֹות ֶחםיֹוֵס�  ַהּתֵ ַטֲ!ֵמי תמוֹ ָ! ְט מ& וּ  ְסמּוכֹות ף ֶל�  ּבְ
 ֶאת ְסִמיְך ְלַה  ָצִריְך  ָהָיה ְוִלְכאֹוָרה, ְזָלאְוַא  ְדָמאַק 

בֹות ִנְפָרד םֶח� לֶ  ְוֵתַבת, ַיַחד ףֵס� יוֹ  םָלֶהֵ�  ַהּתֵ א, ּבְ  ֶאּלָ
ֶר  אן ֵיׁש  זֶמ ׁשֶ ּיֹוֵסף ּכָ  ִאיםּבָ ַל  םֶח ֶל  ְוָנַתן הֹוִסיף ׁשֶ

ר רֵת וֹ י, ֵאָליו ְקׁשוּ  ֵמֲאׁשֶ ְרׁשֹות, ּבִ בֹות ּוִמְתּפָ  ֵסףיוֹ  ַהּתֵ
מוֹ , םֶלֶח  יָון, תחוּ ַצ  ּוְבֶדֶרְך . םֶלֶח  יֹוִסיף ּכְ ּכֵ ּמִ ם ׁשֶ ּלָ ּכ&  ׁשֶ

ְקׁשוּ  ע! ם'ֶח ֶל , 'יֹוֵסף ּבִ ּקֵ ּתַ ְך  ִהׁשְ מוֹ ּכָ   המסולאים בפז)(... ׁשְ
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