
 

 

  
  
  
  
  
  
  

  
  

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

  138 'גיליון מס
  3שנה 

  
ם ֶאת ח ֵמִאּתָ ּקַ ֱאֹסר ֹאתֹו ְלֵ�יֵניֶהם־ַוּיִ ְמעֹון ַוּיֶ   )מב, כד( ׁשִ

ה ָאָדם ַמֲ�ׂשֶ ַגע ֶאָחד ּבְ ּפָ ְכבֹודוֹ  ׁשֶ ל ּבִ ד ׁשֶ נּוַ�ת ְמַיּסֵ י, רָס ַהּמוּ  ּתְ ָרֵאל ַרּבִ  ִיׂשְ
ְנֶטר ִהְת  ְלַאַחר. צֹוֵרב ֶ�ְלּבֹון לוֹ  ְוָגַרם, ַסּלַ ל ֶזהּותוֹ לְ  ָהִאיׁש  עּדַ וַ ׁשֶ  ָהִאיׁש  ׁשֶ

א, ֶהֱ�ִליב אֹותוֹ  ֵדי ֵאָליו ְוָאץ ֲחָרָטה ִהְתַמּלֵ ׁש  ּכְ י לוֹ  הַנֲ�נָ . ְסִליָחתוֹ  ֶאת ְלַבּקֵ  ַרּבִ
ָרֵאל ֲאִצילּות ִיׂשְ ֶפה לוֹ  ְוָאַמר רּוחוֹ  ּבַ הּוא ָמֵלא ּבְ מּוָרה ְמִחיָלהבִּ  לוֹ  לֵח מוֹ  ׁשֶ , ּגְ

ק ְולֹא ּפֵ א זֹאתבְּ  ַרק ִהְסּתַ ָהה ֶאּלָ ְפֵני ּתָ א ָהִאיׁש  ּבִ ּמָ י, ָמה ִלְדַבר הּוא ָזקּוק ׁשֶ  ּכִ
ֲ�בּורוֹ  ַלֲ�ׂשֹות הּוא מּוָכן ר לכֹּ  ּבַ ְמבּוָכה ּוִמְלֵמל ָהִאיׁש  ָנבֹוךְ . ָידוֹ  ְלֵאל ֲאׁשֶ : ּבִ

י לֹא" י ָכךְ בְּ  ּדַ ֶהֱ�ַלְבּתִ ה אֹוְתךָ  ׁשֶ ֵלב ִלי לֵח מוֹ  ְוַאּתָ ֵלם ּבְ ׁש  ְועֹוד, ׁשָ ה ְמַבּקֵ  ַאּתָ
יב"? ְלָכךְ  ָזִכיִתי הּמֶ בַּ ? יּמִ ִע  ְלֵהיִטיב י ֵהׁשִ ָרֵאל ַרּבִ  ִזְכרֹוָנם ֲחָכֵמינוּ : "ְוָאַמר ִיׂשְ
ַמּסֶ  נוּ דוּ ּמְ לִ  ִלְבָרָכה ין תכֶ ּבְ ה, ִקּדּוׁשִ ֲ�ׂשֶ ּמַ ה ֵדייִמ  מֹוִציא ׁשֶ ָבהּוַמֲח  ַמֲ�ׂשֶ  ַאךְ , ׁשָ

ָבהַמֲח  הי ִמיֵד  מֹוִציָאה ֵאיָנּה  ׁשָ ָבהּוַמֲח  ַמֲ�ׂשֶ ּבוֹ  ַלֲ�ֹקר רֹוֶצה ָאָדם ְוִאם, ׁשָ  ִמּלִ
ָבהַמֲח  ה ְיֵדי ַ�ל זֹאת ַלֲ�ׂשֹות הּוא ָצִריךְ , ַהּזּוַלת ַ�ל ְוַתְרעֶֹמת ָרָ�ה ׁשָ  ַמֲ�ׂשֶ

ׁש  ׁש  ְוָלֵכן, ַמּמָ יקצַּ ַה  ִמּיֹוֵסף ִנְלַמד ֶזה רבָ ְוָד . ְלךָ  ְלֵהיִטיב ֲאִני ְמַבּקֵ ִפי, ּדִ  ּכְ
ּמ  ְדָרׁש  ּוָבאׁשֶ ּמִ ַאַחר, ּבַ ּלְ ָאַסר ׁשֶ ְמעֹון ֶאת ׁשֶ ָאר וּ  ָאִחיו ׁשִ ָפָניו ָיְצאוּ  יוָח ֶא ׁשְ , ִמּלְ

ָקהוּ  ֶהֱאִכילוֹ , ֲאָסרוֹ ִמּמַ  הֹוִציאוֹ  ה. כוֹ ְוָס  ִהְרִחיצוֹ , ְוִהׁשְ ה ְוָלּמָ ן ָ�ׂשָ ֵני? ּכֵ  ִמּפְ
ְמעֹון ִ ׁשּ ִרים רֹאׁש  ָהָיה ׁשֶ ַ�ל ַמר ְלָאִחיו ֵלִוי "ְוָא  יֹוֵסף ֶנֶגד ַהְמַדּבְ ה ּבַ ִהּנֵ

א ֶזה ּבָ יַ� " וְ ַהֲחלֹמֹות ַהּלָ ִליכוֹ ְלַה  ִהּצִ ָרָצה ְוֵכיָון, ַהּבֹור ֶאל ׁשְ  רקֹ ֲ� לַ  יֹוֵסף ׁשֶ
ּבוֹ  ל ִמּלִ ְנָאה ּכָ ֶנְגּדוֹ  ׂשִ ק לֹא, ּכְ ּפֵ ַמֲח  ַרק ִהְסּתַ ָבהּבְ ַחל ָכךְ בְּ  ׁשָ ּמָ א, לוֹ  ׁשֶ ם ֶאּלָ  ּגַ
ה ה ָ�ׂשָ ׁש ְוׁשִ  ַמֲ�ׂשֶ ְמִסירוּ  אֹותוֹ  ּמֵ ֵדי תּבִ   ".תוֹ ילָ ִח ְמ  ֶאת ֶזהבָּ  ְלַגּלֹות ּכְ

�  

ְכֵליֶכם ְוהֹוִרידּו ָלִאיׁש ִמְנָחה  ְמַרת ָהָאֶרץ ּבִ   )מג, יא(ְקחּו ִמּזִ
ב ׁשַ ּיָ ׁשֶ י ּכְ ֵניאֹור ַרּבִ יֲא  ַזְלָמן ׁשְ ַ�ל ִדיִמּלִ ְנָיא ּבַ  רְלַאַח ָהרּוִסי,  ֲאָסרּמַ בַּ , ַהּתַ

הּוא ָ�ָליו לוּ ילִ ֱ� ֶה ׁשֶ  יהּוֵד  ּתֹוֵמךְ  ׁשֶ ָרֵאל ֶאֶרץ יּבִ ָהְיָתה ִיׂשְ ַחת ָאז ְנתּוָנה ׁשֶ  ּתַ
ְלטֹון ִ יַהּת/  ַהׁשּ ל ּה ּתָ בְ יַ וֹ א, ְרּכִ ִגיֵד  ֶאָחד היָ ָה , יתאִר צָּ ַה  רּוְסָיה ׁשֶ  ַהֲחִסיִדים יִמּנְ

י ֶאל רׁשֵ כָּ  ָמזֹון יֹום יִמּדֵ  ׁשֹוֵלַח  ַ�ם. ָהֲאסּוִרים יתבֵ בְּ  ָהַרּבִ ִליַח  ֶהֱחִזיר ּפַ ָ  ֶאת ַהׁשּ
ָ�ָרה ּה , ָהֵריָקה ַהּקְ יַרִים ְמַ�ט נֹוְתרוּ  ּבָ זֹון ׁשִ ם, ֵמַהּמָ ְחּתָ  ָהִאיׁש  ָמָצא ּוִמּתַ

ל רָקצָ  בִמְכּתָ  י ׁשֶ ֶרֶמז ֶנֱאַמר ּבוֹ  ָהַרּבִ   "...ה'ָח נְ 'ִמ בְּ  קֶד צֶ  ךָ ִצְדָקְת  אֹוְמִרים: "ּבְ

�  

ְנָיִמן ִמ  ַאת ּבִ ֶרב ַמׂשְ רּו ִעּמוֹ ַוּתֵ ּכְ ׁשְ ּתּו ַוּיִ ׁשְ ם ָחֵמׁש ָידֹות ַוּיִ ּלָ ֹאת ּכ' ׂשְ   )מג, לד( ּמַ
ין דֹולֹות ַהֲחֵצרֹות ּבֵ פֹוִלין ַהּגְ ְפֵני ּבְ ּלִ ְלָחָמה ׁשֶ ַסְנּדֶ ֲא וַ  ּגּור, ַהּמִ בַ , רֶלּכְ  טּוָרא ּה ּגָ

ירוּ  ִריב ּוְמַחְרֲחֵרי ֲחלֶֹקת ֵאׁש  ֶאת ִהְגּבִ ַ�ם. ַהּמַ ֵ�ת, ּפַ  ֲאֵסַפת הָס נְּ כַּ ְת ִה ׁשֶ  ּבְ
ִנים יִקים ַרּבָ ִעְניְ  ְוַצּדִ ָ�ה ינֵ ּבְ ָ יִקים  ינֵ ׁשְ  דוּ ֲ� וַ ְת ִה , ַהׁשּ ּדִ ַסְנּדֶ ֲא וַ  ּגּור יתְלבֵ ַהּצַ  רֶלּכְ

ִכיָנה ְ יֵניֶהם ְרָתהׁשָ  ְוַהׁשּ י הַנֲ�נָ . ּבֵ ַסְנּדֶ ֵמֲא  ָהַרּבִ ָהְיָתה, רֶלּכְ  רּוַח  ֹקַרת לוֹ  ׁשֶ
לֹום תיַר וִ ֲא ֵמ  ָ יר, ָהַאְחדּותוְ  ַהׁשּ ַמע ּתֹוָרה רבַ ּדְ  ְוִהְזּכִ ָ ׁשּ ַמ "ַה  דוֹ וֹ ִמדּ  ׁשֶ ׂשְ  חּיִ

ָרֵאל ַסְנּדֶ ֵמֲא " ִיׂשְ סּוק ַ�ל רֶלּכְ ּיֹוֵסף ֶנֱאַמר ּבוֹ  ֶזה ּפָ בוּ  יוָח ְוֶא  ׁשֶ ּת  ָיׁשְ  ֹותִלׁשְ
רוּ יִּ וַ  ּכְ ִמיָהה ֵאין יֹוֵסף ַ�ל ְוִאם. ּמוֹ ִע  ׁשְ ב ַמּדּוַ�  ּתְ ָתה ָיׁשַ ןׁשֶ , ְוׁשָ  טֹוב ָהָיה ִלּבוֹ  ּכֵ

י ָ�ָליו מוּ  ָרָאה ּכִ ִהְתַקּיְ ְמָחה, וּ ָהַאִחים ַ�ל ִהיא היָה ִמ ּתְ ַה , ֲחלֹומֹוָתיו ׁשֶ  ְלׂשִ
תוּ  ַ�ד, הֹעׂשָ  הּזֹ ־הַמ  ָ ׁשּ א? ְכָרהְלׁשָ  ׁשֶ ֲהֵרי ֶאּלָ ֶרב" ָלֵכן ֹקֶדם ֶנֱאַמר ׁשֶ ַא  ַוּתֵ  תַמׂשְ

ְנָיִמן י", ּבִ ׁש  יֹוֵסף ּכִ ּקֵ ֶהם נֹוְתָרה ֲ�ַדִין ַהִאם אֹוָתם קּדֹ בְ לִ  ּבִ ת ּבָ ְנָאה ִמּדַ ִפי, ַהּקִ  ּכְ
אוּ  ּנְ ּקִ ל ַ�ל ּבוֹ  ׁשֶ ּבֵ ּקִ ּסִ  תנֶ תֹ כְּ  ֵמָאִביו ׁשֶ ָראוּ . יםּפַ ֶ�ְקָרה ָהַאִחים ּוְכׁשֶ ּנֶ  םֵמֶה  ׁשֶ

ה נָּ  ִמּדָ ֲאִחיֶהם ָצָרה ֵ�יֵניֶהם ָהְיָתה ְולֹא, זוֹ  הְמג/ ָטן ּבַ ל ַהּקָ ּבֵ ּקִ י ׁשֶ הֲח  ּפִ ָ  ִמׁשּ
ָבר ִביָאםֱה , םֶה ֵמ  רֵת וֹ י ְמָחה ַהּדָ דֹוָלה ְלׂשִ ּת יִּ וַ " ְוָלֵכן ּגְ רוּ יִּ וַ  וּ ׁשְ ּכְ   ". ּמוֹ ִע  ׁשְ

  
ה עֵֹמד  ָנַתִים ָיִמים ּוַפְרעֹה חֵֹלם ְוִהּנֵ ץ ׁשְ ַוְיִהי ִמּקֵ

י - )מא, א( ַהְיֹאר־ַ�ל בֹות ָראׁשֵ ָוִניםיְ  ִביֵמיוּ  ּתֵ
הּוִדיםַה  ֵזרֹותִמ , דוּ ְר יָ  ּיְ ָנהיכִ ׁשְ , ֲ�קוּ ָצ  ׁשֹותָק  ּגְ
ְתָיהוּ ַמ  ְלֵדייַ  ְקפוּ ּתָ  ְגְלָתהנִ  ְצָוהִמ  ֹוִסיפוּ י, ּתִ
ֵליֶהםֲ�  ּבֹוֵתינוּ ַר  ְרׁשוּ ּפֵ  ָכךְ וְ , נֹוָרהְמ  ְדִליקוּ יַ 

לֹוםַה  ָ חּסַ נ'  ּואה ֶזהוְ  ְדִליִקיםַמ  ילֹותֵל  'ח, ׁשּ
ְתָיהוּ ַמ  ַמדָ� , ֲהָלָכהַה  רמֹ גְ ִל  ינוּ לֵ ָ� , תֹורוֹ דּ  'ד ּתִ
לַה    כסף צרוף)(. יםבִּ ַר  וֹ א ִחידיָ  ּלֵ

�  

ץ ץ -  )שם( ַוְיִהי ִמּקֵ י ִמּקֵ בֹות ָראׁשֵ אַמ  ּתֵ ָ ןּתָ ּוַמ  ׂשּ
ים ִביַ�תְק , ֱאמּוָנהבֶּ  הִצ , ַלּתֹוָרה ִעּתִ ּיָ , יׁשּוָ�הלִ  ּפִ

ֵהם ֵאלֹות לֹש3 ׁשְ  ׁשֶ ְ ַאל ַהׁשּ ׁשְ ּנִ בֵ  ָהָאָדם ׁשֶ ין יתּבְ ּדִ
ל בֹואֹו לְ  ְעָלהַמ  ׁשֶ ץּבְ   חזון ישעיה)(. ָיִמים ִמּקֵ

�  

ָנַתִים ָיִמים ָנַתִים אֹוִתּיֹותָה  יסֹוֵפ  -  )שם( ׁשְ ָיִמים ׁשְ
ה ִגיַמְטִרּיָ י, ָרֵחל ּבְ ל ָהַאֲחרֹוָנה ָהאֹות ּכִ ן"יׁשִ  ׁשֶ

ָאר ְוֵכן, ן"נוּ  ִהיא ׁשְ ַהְינוּ , ָהאֹוִתּיֹות ּבִ ץ ּדְ ִמּקֵ
ָנַתִים ֵק , ָיִמים ׁשְ ל ָהאֹוִתּיֹות ץּבְ בֹות ׁשֶ , ָהֵאּלוּ  ַהּתֵ
ְמָצא ְזכּוָתּה  ְלָרֵחל ֶרֶמז ּתִ ּבִ יתִמבֵּ  יֹוֵסף ָיָצא ׁשֶ

  שערי ניסים)(. ָהֲאסּוִרים
�  

ְעֵנַח  י -  )מא, מה(ָצְפַנת ּפַ בֹות ָראׁשֵ יקַצ  ּתֵ טּפִ  ּדִ ְטּפֵ
םִח  ְפׁשוֹ נַ  הנָּ ִע  ֹוִטיַפרּפ , ֲאָותוֹ ּתַ  ֶגדנֶ  ֹוֶפהצ ְוֵכן. ּנָ
ְוֵכן. הֹוזֶ ח ִביאנָ  ָנוָ�  ֹוֵתרּפ , ֹוֵמךְ ּת  ִביאנָ  ֹוֶדהּפ 
יקַצ  . םכָ ָח  בֹוןנָ  הוּ ׂשָ ָ�  ְרֹעהּפַ  ֶכףּתֵ  ְפׁשוֹ נַ  ָדהּפָ  ּדִ
  פניני שבח)(

�  

הבְּ  -  )שם( ָאְסַנת־ֶאת ת ְוִהיא ִגיַמְטִרּיָ יָנה ּבַ ּדִ
  רבנו אפרים)( .ָהְיָתה

�  

ְמעֹון־ַוּיֹוֵצא ֲאֵלֶהם ֶאת ָמתוֹ  - )גמג, כ( ׁשִ ל ִנׁשְ ׁשֶ
ָלה עֹוןְמ ׁשִ  ְלּגְ ַרבִּ  ִהְתּגַ ָהָיה ֲ�ִקיָבא יּבְ ּדֹוֵרׁש  ׁשֶ

ל ּתֹוָרה ִתיןֶא  ּכָ ּבַ אן ֶנֱאַמר ְוָלֵכן, ׁשֶ ֹוֵצאיּ וַ  ּכָ
הֹוִציא, ֶאת ֲאֵלֶהם ל ְוָדַרׁש  ׁשֶ ּתֹוָרה ֶאת ּכָ ּבַ . ׁשֶ

 ֵ י עֹוןְמ ׁשִ  םְוַהׁשּ בֹות ָראׁשֵ ִ ׁשֶ  ַדעוְ  ּתֵ עֹוןְמ ׁשּ
ֶלת ִמ  ְלּגֶ ַמת נִ ְתּגַ   שלמי שמחה)( ִקיָבא.ֲ� ׁשְ

�  

ֶנֶגד - )מג, לד( ָחֵמׁש ָידֹות דֹות ָחֵמׁש  ּכְ ל ַהּיָ ׁשֶ
ְנָיִמין יִרים ּבִ ּסִ  ַ�ל ִמיַרתֲא בַּ  ָיד ַמְזּכִ ה יםַהּנִ ּכָ ֲחנ/ , ּבַ
ּבֹוִרים יַ  ּגִ ים דּבְ ׁשִ יַ  יםבִּ ַר וְ , ַחּלָ , יםְמַ�ּטִ  דּבְ

יַ  ְטֵמִאיםוּ  ִעיםוּ , ְטהֹוִרים דּבְ יַ  ְרׁשָ יִק  דּבְ , יםַצּדִ
יַ  ְוֵזִדים   רבי נפתלי מרופשיץ)(. ךָ תֹוָרֶת  יֵק ְס עוֹ  דּבְ

�  

�יֵני ַפְרעֹהֵ ָבר ּבְ יַטב ַהּדָ ה -  )מא, לז( ַוּיִ ִגיַמְטִרּיָ י ּבְ ּכִ
ם ֵאָבָריו ָחְזרוּ  ּלָ ִניָמה ּכ' י, ּפְ ַ�ת ּכִ ׁשְ ְרֹעה ֲחלֹום ּבִ ּפַ

ְרקוּ  ְר  ֵאיָבָריו ִהְתּפָ   אמרי נועם)( .ָאהִמּיִ
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ת ֵמָחָדׁש  ּצַ ּנִ   ָהאֹור ׁשֶ

ֵבית ֶנֶסת ּבְ דֹול ַהּכְ בָּ  ַהּגָ ִסיֵס  ינֵ ׁשְ  ָ�ָברבֶּ  ָ�ְמדוּ , ִויְלָנא ִעירׁשֶ ִעים ֶאֶבן יּבְ ּבָ ָסמּוךְ  ְמר/  ּקֶֹדׁש ַה  רֹוןֲא לַ  ּבְ
ֹכֶתל ּבְ ְזָרח ׁשֶ ת ָ�ְמָדה םֶה ֵמ  ֶאָחד ַ�ל. ַהּמִ ִני ְוַ�ל, ה' תיבֵּ  ֶאת ְלָהִאיר ּוְגבֹוָהה ְמֹפֶאֶרת ִנְבֶרׁשֶ ֵ  ַצדבְּ ׁשֶ  ַהׁשּ

רֹום ת ְמנֹוַרת ָ�ְמָדה ּדָ דֹוָלה ְנֹחש3ֶ ה ּגְ ּכָ ָהְיָתה, ְלֵנרֹות ֲחנ/ ית ְמנֹוַרת לׁשֶ  ּה יָת נִ בְ ַת כְּ  רָד ְוָה  ֵארְפ בִּ  ֲ�ׂשּוָיה ׁשֶ  ּבֵ
ִביֶ�יָה  ַ�ל, ׁש ּדָ ְק ַהּמִ  נֹוָרה. ּוְפָרֶחיָה  יָה ְפּתֹוֶר כַּ , ּגְ ת ָהְיָתה ַהּמְ ם ַרּבַ  ץרֹ ּפְ  ִעם ַאךְ , ְפָיּה יָ וְ  ָלּה ְד גָ בְּ  רֹש3ֶ

ְפָלָגה לׁשֶ  הָת יָּ לִ ֲ� וַ  ָהִראׁשֹוָנה ָהעֹוָלם ִמְלֶחֶמת ָכה ְלַאַחר יתִט יְס נִ מוּ וֹ ּק ַה  ַהּמִ ְהּפֵ נֹוָרה ִנְלְקָחה, ַהּמַ  ַהּמְ
ָאר ִעם ַיַחד, ְלמֹוְסְקָבה ַהְמֹפֶאֶרת ם ַאךְ . ֶנֶ�ְלמוּ  יָה ֶת בוֹ ְק ִע וְ , ִהיְסטֹוִרי ֵ�ֶרךְ  ֵליֲ� בַּ  ׁש ֶד קֹ  ֶחְפֵצי ׁשְ  ִאם ּגַ
נֹוָרה ָהָיה הּוַמֲ�ׂשֶ , ֹורֹותדלְ  רוּ ּמְ ּתַ ׁשְ נִ וְ  ָאְבדוּ  לֹא יָה ֶת ילוֹ לִ ֲ� וַ  יָה ֶת רוֹ וֹ ּק ׁשֶ  ֲהֵרי, ָאְבָדה ַהּמְ ךְ  ׁשֶ   . ָהָיה ּכָ

ָרֵאל ֵאםוְ  ִעיר ֵמָאז ָהְיָתה ִויְלָנא ִעירָה  ִיׂשְ ֲחָכִמים ּוְמֵלָאה ּבְ קּוָפה. ְוסֹוְפִרים ּבַ ּתְ ַאֲחֵרי ּבַ ֵזרֹות ׁשֶ  ח"ּתַ  ּגְ
ל ִויְלָנא ִעירבָּ  ַחי, ט"ַת וְ  ּבָ ְרָסם ַהְמק/ י ַהְמפ/ ַ�  ַרּבִ ִ  ְיהֹוׁש/ ם־ַ�ל ןכֵּ  הנָּ ּכ/ ׁשֶ , ֹוֵרףצ ילֶהׁשּ ֵצרּוף קוֹ וּ ּס ִע  ׁשֵ  ּבְ

י־ַ�ל ַהּקֶֹדׁש  אֹוִתּיֹות ָלהַהּקַ  ּתֹוַרת ּפִ ָחְכַמת ֶהָ�ֹמק ִחּבּורוֹ  ְוַגם, ּבָ ר ּבְ ְסּתָ ּנֹוַתר ַהּנִ ְכַת  ׁשֶ ֵ בַּ  ִנְקָרא ָיד־בּבִ  םׁשּ
קּוָפה אֹוָתּה ". ַהּצֹוֵרף רֶפ ֵס " ְבלוּ , ִויְלָנא יִליהּוֵד  הָקׁשָ  ָהְיָתה ּתְ ּסָ ְלטֹוןִמ  ׁשֶ ִ ְהּפּוכֹות ָ�ִריץ ׁשּ  ּוִמּתַ

ים. ׁשֹונֹות תוֹ יּ נִ טוֹ לְ ׁשִ  פוּ  ַהּכֹוְבׁשִ ַ�ם ִעירבָּ  ִהְתַחּלְ ם, ַ�םַפ לְ  ִמּפַ ּלָ ידוּ  ְוכ/  םיֶה ינֵ ִת נְ  ַ�ל םלָּ �/  ֶאת ִהְכּבִ
הּוִדים ים םֵמֶה  ְוָדְרׁשוּ  ַהּיְ ים ׁשֹוִנים ִמּסִ ּנִ עֹל ֲ�ֵליֶהם יקוּ ִע ֵה וְ  םאָר וָּ צַ  ַ�ל גוּ ְר ּתְָ ׂשְ ִה ׁשֶ  ּוְמׁש/ יעוּ . ּכְ  ִהּגִ
ָבִרים ךְ  ִליֵדי ַהּדְ ְצָרה, ּכָ ּקָ ל ְיֵדיֶהם ׁשֶ ֵני ׁשֶ ה ּבְ ִהּלָ ים ֶאת םלֵּ ְלׁשַ  ַהּקְ ּסִ ה ַהּמִ ֵרָרה ּוְבֵלית, ֲ�ֵליֶהם לוּ ְט וּ ׁשֶ  ּבְ

יבוּ  ֵני ֶאת ֵהׁשִ ים ּפְ יעוּ . ֵריָקם ַהּנֹוׁשִ ִהּגִ ׁשֶ ְלטֹונֹות יִליֵח ׁשְ  ּכְ ִ רוּ  ַהׁשּ י םיֶה ֵח לְ וֹ ׁש לְ  ְוִסּפְ הּוִדים ּכִ מוּ  לֹא ַהּיְ ּלְ  ׁשִ
ֲ�ָרה, ְדָרׁש נִּ כַּ  םיֶה ּסֵ ִמ  ֶאת ם ּבָ ית ֵריֲ� ׁשַ  ְסִגיַרת ַ�ל הֹוִדיעוּ  ׁש נֶ עֹ כְ וּ , ֲחָמָתם ּבָ לּום ַ�ד תֶס נֶ כְּ ַה  ּבֵ ׁשְ  ַהחֹוב ּתַ

דֹול ָהַלךְ  ַהּגָ ית. ְוָתַפח ׁשֶ ירּוׁשָ  ְמַ�ט ׁש ּדָ ְק ִמ  ּבֵ ּבִ ר איָט לִ ּדְ  ַלִיםׁשֶ ָ�ָריו, יַח ִר ּובְ  ַמְנעּול ַ�ל ִנְסּגַ מוּ  ׁשְ ְחּתְ  ה/
חֹוָתמֹות ֹתֶקף הְסָר ֶא נֶ  ֵאָליו ִניָסהכְּ ְוַה  תוֹ יּ ּתִ לְ ׁשַ ְמ ֶמ  ּבְ ה ִויְלָנא. ּבְ ְגֵד  ָלְבׁשָ ְרָרה ְנָכִאים תיַר וִ ֲא וַ  לבֶ ֵא  יּבִ ּתָ  ִהׂשְ

ַ�ר. ִעירבָּ  ית ְסִגיַרת ַ�ל ַהּצַ ֶנֶסת ּבֵ יק ַהּכְ דֹול ָהָיה ָהַ�ּתִ ָכל ָהיוּ  ְרִגיִלים ןכֵּ ׁשֶ , ּגָ ס ָצָרה ֵ�ת ּבְ ּנֵ  ַיַחד ְלִהְתּכַ
ּפֹךְ  יַח  ְוִלׁשְ חּוס ָהעֹוָלם ְלבֹוֵרא ׂשִ ּיָ ה, ֲ�ֵליֶהם ׁשֶ ְפֵניֶהם םְחַס נֶ  ְוַ�ּתָ ִית ּבִ דֹול ַהּבַ ֶזה ַהּגָ   .  ַהּלָ

אֹוָתם ִעיר, ָיִמים ּבְ ֲ�ָלה ּבָ ל ּוָרהבֲח  ּפָ ים הּוִדיםיְ  ׁשֶ יׁשִ ִמים ִאיםבָּ  ְיׁשִ ּיָ ִקיִאים, ּבַ ִנְגלֶ  ֹוָרהּת בַּ  ּבְ ר הּבְ  ְוִנְסּתָ
יֵמי תוֹ ְלִהְתַ�נּ  ָהיוּ  ֹוֲהִגיםנּ ׁשֶ  ְלָחְכָמָתם, תֶמ ֶד וֹ ק םָת ָא ְר יִ וְ  ִני ּבִ י ,ׁשֵ ִני ֲחִמיׁשִ ה  ְוׁשֵ ס ִלְתִפּלָ ּנֵ  ריִע בָּ ּוְלִהְתּכַ

ּנֹוַדע ְלַאַחר. ְלִויְלָנא הכָ מוּ ּסְ ַה  ְטרֹוִקי ית ְסִגיַרת ַ�ל ָלֶהם ׁשֶ ֶנֶסת ּבֵ יקַ� ָה  ַהּכְ וִ  ּתִ ּבְ ֵקִנים ָמְצאוּ , יְלָנאׁשֶ  ַהּזְ
ֶרךְ  הֹוִביָלה ְסָתִרים ּדֶ ִית ּתֹוְכֵכי לֶא  ׁשֶ ִלי ַהּבַ ְלתֹוָתיו ֶאת ַח ּתֹ ְפ לִ  ִמּבְ  ָהיוּ  ַלְיָלה ּוְבִאיׁשֹון, ַהֲחתּומֹות ּדַ

ּקּון ְועֹוְרִכים ֵנרֹות ִקיםַמְדִלי, ֵאָליו ְכָנִסיםנִ  קֹול ֲחצֹות ּתִ דֹוָלה ּוִבְדֵבקּות ּבֹוִכים ּבְ ַ�ד. ּגְ  היָ ָה , ַהַחּלֹונֹות ִמּבַ
ָמ  ר, ִויָלָלה ִכיבְּ  קֹול ַלְיָלה יִמּדֵ  עִנׁשְ יעוּ  ְוַכֲאׁשֶ ּקּון ִמיַרתֲא בַּ  ִהּגִ יָנה ַהּתִ ֵהיָכֶלךָ " ַלּקִ ִמיר ּבְ יִ  ׁשָ  היָ ָה ", תָוׁשַ

ַרֲחֵבי ְמַהְדֵהד קֹוָלם ד ִויְלָנא ּבְ ִבים ֹותבּ לִ  לֶא  ְוחֹוֵדר הלָ וֹ ַהּגְ ָחְרדוּ  ַהּתֹוׁשָ ְמרּוִרים ִכיבְּ  עַמ ׁשֵ לְ  ׁשֶ  ַאף. ַהּתַ
א ֵמַאִין ֵהִבין לֹא דָח ֶא  ָ מּועֹות, ַהּקֹול ִנׂשּ ְ טְלִהְתּפַ  ֵהֵחּלוּ  ְוַהׁשּ ֵ י ִעירבָּ  ׁשּ מֹות ּכִ  יֹוְרדֹות ְקדֹוׁשֹות ְנׁשָ

ית ּתֹוְכֵכי לֶא  ָהֶ�ְליֹון ָלםֵמָהעוֹ  ְדָרׁש  ּבֵ לּות ַ�ל הּובֹוכָ  ְמַנֶהֶמת קֹול ּוַבת, ַהּמִ ְ ַה  ּגָ   . ִכיָנהׁשּ

ָ�ה, דָח ֶא  ַלְיָלה ׁשָ ל ּבְ ּכָ הּוִדים יָה בֶ ׁשָ וֹ ּת  ׁשֶ ל ַהּיְ ָנָתם ֶאת ָנמוּ  ִויְלָנא ׁשֶ ל יָטּה לִּ ׁשַ  ָיָצא, ׁשְ  ַיַחד ָהִעיר ׁשֶ
ה ִעם ּמָ ְר  ּכַ ׁשָ ֵהם ָתיוִמּמְ ׁשֶ ית לֶא  דֹותָ� וּ מ ּוְפֵניֶהם, סּוִסים ַ�ל ְרכּוִבים ּכְ ֶנֶסת ּבֵ דֹול ַהּכְ בָּ  ַהּגָ ם. ִעירׁשֶ  ּגַ

יָ�ה ְלָאְזֵניֶהם מּוָ�ה ִהּגִ ְ ינֹות ַהְיָללֹות אֹודֹות ַהׁשּ ָמעֹות ְוַהּקִ ׁשְ ּנִ ית ילֵ ְת כָּ  ִמּתֹוךְ  ׁשֶ  ֵהם אּוָלם, תֶס נֶ כְּ ַה  ּבֵ
וּ  י ִמיןְלַהֲא  ִהְתַקׁשּ יַ� . ָברּדָ בַּ  ֱאֶמת ּכִ ִהּגִ ׁשֶ יט ּכְ ּלִ ַ ית לֶא  ַהׁשּ ֶנֶסת ּבֵ ַדק, ַהּכְ יתֵר  ּבָ ַ�ר ֶאת אׁשִ ַ י ּוָמָצא ַהׁשּ  ּכִ

ֶ�ְזַרת. ֵהן מֹותלֵ ׁשְ  תוֹ יּ ּתִ לְ ׁשַ ְמ ּמֶ ַה  מֹותָת ַהחוֹ  ְרָתיו ּבְ ס, ְמׁשָ ית ַחּלֹון לֶא  ִטּפֵ ֶנֶסת ּבֵ ָרָאה ַהּכְ  ֶאת ּוְכׁשֶ
ֲחֶזה ָפָניו ַהּמַ ּלְ ְמַ�ט, ׁשֶ ָ�  ֵמרֹב ַלֲאחֹוָריו ָנַפל ּכִ ָרה ָ�ְמדוּ  ֵהיָכלבַּ . הָת ּבְ ים ְיהּוִדים ֲ�ׂשָ יׁשִ ִנים ֵרידוּ ֲה  ְיׁשִ , ּפָ

יֵדיֶהם, ֵמִתים ייכֵ ִר כְ ַת כְּ  ָלָבן יֵד גְ בִ בְּ  יםִפ טוּ ֲ�  ִלים ּבֹוִכים ְוֵהם ֵנרֹות ּבִ קֹול ּוְמַיּלְ רֹות ִניםָפ בְּ . ַמר ּבְ , ידּסִ כַּ  ִחּוְ
יט ִמֵהר ּלִ ַ ֵלט ַהׁשּ קֹום ִמן ְלִהּמָ ר, ַהּמָ ֲאׁשֶ ל ּכַ ַחת רֹוֵ�ד ּגּופוֹ  ּכָ ְבַקּדַ תוֹ  לַ�  ָנַפל, ְלֵביתוֹ  אוֹ בוֹ בְּ . ּכִ ֹחֶסר  ִמּטָ  ּבְ

הּוִדים ַאַחד ֶאת ָרָאה ּוַבֲחלֹומוֹ  אֹוִנים ֵקִנים ַהּיְ ָרָאה ַהּזְ ֵבית ׁשֶ ֶנֶסת ּבְ ר עֹוֵמד, ַהּכְ ְדָבִרים ָליוֵא  ּוְמַדּבֵ  ּבִ
ים ִגיִדים ָקׁשִ ֲחִזיק ָמַתי ַ�ד. "ּכְ ית ֶאת ּתַ ֶנֶסת ּבֵ ַמֵהר לֹא ִאם? יַח ּוְבִר  ַמְנעּול ַ�ל ָסגּור ַהּכְ  אֹותוֹ  ַח ּתֹ ְפ לִ  ּתְ

ם ֶהְקּדֵ יט". ַמרוָ  עַר  סֹוְפךָ  ִיְהֶיה, ּבְ ּלִ ַ ד ָהָלהבֶ בְּ  ִהְתעֹוֵרר ַהׁשּ י ֶאת ןִהְזִמי, םכֵּ ַהׁשְ  ֶקרּבֹ בַּ  ּוִמּיָ ה ָראׁשֵ ִהּלָ  ַהּקְ
ִתיַחת ַ�ל ָלֶהם ְוהֹוִדיַ�  ית ּפְ הְת לִ  תֶס נֶ כְּ ַה  ּבֵ זֵ  ּוִבּטּול ִפּלָ יט הֹוִסיף" אּוָלם". תוֹ יָר גִ ְס לִ  ָרהַהּגְ ּלִ ַ ׁש , "ַהׁשּ  ְמַבּקֵ

ְפִקידוּ  ֲאִני ּתַ ָיִד  ׁשֶ י ֶאָחד ֶאת יּבְ ִמיׁשֵ ׁשְ ָ ד/ ַהּקְ  ִמּתַ ֵבית הׁשּ ּבְ לּום ַ�ד, תֶס נֶ כְּ ַה  ׁשֶ ׁשְ דֹול םכֶ בְ חוֹ  ּתַ   ". ַהּגָ

אוּ  י ּבָ ָהל ָראׁשֵ י לֶא  ַהּקָ ִ ֶה  ַרּבִ ֲאלוּ  ףֹוֵר צ ילׁשּ ֲ�ָצתוֹ  ְוׁשָ ָיָדיו ְלַהְפִקיד ֵחֶפץ ֵאיֶזה ּבַ ל ּבְ ל ׁשֶ  ְוהּוא, ַהּמֹוׁשֵ
ה ה ְמנֹוַרת ֶאת לוֹ  ָלֵתת ֲ�ֵליֶהם ִצּוָ ּכָ דֹוָלה ַהֲחנ/ ֵני, ַהּגְ נֹוָרה ִמּפְ ַהּמְ ָרֵאל ּוְבֵני, סנֵ לְ  רכֶ זֵ  ִהיא ָמּה צְ ַ�  ׁשֶ  ִיׂשְ

ם ְלַיֵחל ָלֶהם ֵיׁש  ְוָלֵכן, יםּסִ נִ בְּ  ֵהם ִדיםּמָ ל/ ְמ  ה ּגַ יעוּ . ְלֵנס ַ�ּתָ ִהּגִ ׁשֶ ה ְיֵמי ּכְ ּכָ ִאים ִמידוּ ֱ� ֶה , ַהֲחנ/ ּבָ  ְמנֹוָרה ַהּגַ
ֵבית ַאֶחֶרת ֶנֶסת ּבְ דֹול ַהּכְ ִויְלָנא ַהּגָ ּבְ ַחת, ׁשֶ נֹוָרה ּתַ רֹות אּוָלם, תנֶ כֶּ ׁשְ מ/ ְמ ַה  ַהּמְ ְלקוּ  לֹא ַהּנֵ ּה  ּדָ  ָראּויכָּ  ּבָ
ִלי ְוָדֲ�כוּ  ה ׁשּום ִמּבְ אוּ . ִסּבָ י ּבָ ָהל ָראׁשֵ ִ  יְלַרבִּ  ַהּקָ ךְ  ַ�ל לוֹ  רּפֵ ְלַס  ילֶהׁשּ י ָלֶהם ָאַמר ְוהּוא, ּכָ ָ  ִמן ּכִ  םיִ ַמ ַהׁשּ

י ָלֶהם ִזיםּמְ ַר ְמ  נֹוָר  ֶאת ֹותִלְפדּ  ֲ�ֵליֶהם ּכִ דֹוָלה הַהּמְ ִלי ְלהֹוִתיר ְולֹא ַהּגְ יֵדי ׁש ֶד קֹ  ּכְ ָבר . ּגֹוִיים ּבִ , ְלָמֳחָרתּכְ
יֹום ל ִראׁשֹון ּבְ ה ׁשֶ ּכָ ֵני וּ ִהְתִחיל, ֲחנ/ ִמיד ֵנר" תַר בוּ ֲח  ּבְ ִויְלָנא" ּתָ ּבְ ץ ׁשֶ ָסִפים ְלַקּבֵ ת ּכְ ּלַ נֹוָרה ִלְגא/ אּוָלם , ַהּמְ

ֵני ָה  ל ּבְ דֹול ׁשֶ ךְ ִעיר, ֵ�ֶקב ָ�ְנָים ַהּגָ ָבר  ִנְמׁשַ ׁש ַהּדָ ִנים ׁשֵ ִמימוֹ  ׁשָ ָ�ָלה ַ�ד תּתְ ָיָדם ׁשֶ יג ּבְ ִ כּום ֶאת ְלַהׂשּ  ַהּסְ
דֹול נֹוָרהִלְפִדיַּ  ַהּגָ ֶ�ֶרב. ת ַהּמְ ה ּבְ ּכָ נֹוָרה הּוְבָאה ֲחנ/ ית ֱאלֹ ־ַ�ד ַהּמְ קֹולִק ּבֵ ה ְותֹוָדה ָהמֹון חֹוֵגג־ים ּבְ , ִרּנָ
ל ִראׁשֹון ּוְביֹום הֲחנ/  ׁשֶ סוּ  ּכָ ּנְ ל ִהְתּכַ ֵני ּכָ ה ָהִעיר ּבְ ּכָ יָקהַ� ָה  נֹוָרהּמְ בַּ  ְלַמֲ�ַמד ַהְדָלַקת ֵנרֹות ֲחנ/   � .ּתִ

  
  

י רֹוְזדֹוִביץ  ַרּבִ ין ִמּבְ רּוך רּוּבִ   ל"ַזּצַ ּבָ
ִכְסֵלו תרצ"ו ַהִהּלּוָלא ְליֹום   ל' ּבְ

  

נוֹ  ל ּבְ י בֶּ , בגוֹ לוֹ גְּ ִמ  ֵמִאיר יַרבִּ  ׁשֶ  לֶמְנּדְ  ְמַנֵחםן ַרּבִ
י בֶּ , בגוֹ לוֹ גְּ ִמ  ְעָיה רׁשֵ ָא ן ַרּבִ יץֵמרוֹ  ְיׁשַ ׁשִ ל ָת ֲח  ּפְ נֹו ׁשֶ

י ִלי ַרּבִ יץֵמרוֹ  ַנְפּתָ ׁשִ ָבר. ּפְ בוּ  ָחֵמׁש  ןבֶּ  יֹותוֹ ְה בִּ  ּכְ  ִנְכּתְ
ָנִאים ּלוֹ  ַהּתְ י תּדַ כְ נֶ  ִעם ׁשֶ  ִזיקַאיְ  קִיְצָח  ַרּבִ

יִדיְטׁשֹוב ר ָיָמיו ְוָכל, ִמּזִ אֹוָתּה  ִסּפֵ ּבְ ָ�ה ׁשֶ  ׁשָ
יבּוהוּ  בֹוּהַ  ַמֲ�ָמד ַ�ל הֹוׁשִ י מּול ּגָ יִדיְטׁשֹוב ָהַרּבִ  ִמּזִ

ִזיו ְלִהְתּבֹוֵנן הְרבָּ ִה  ְוהּוא ְח  ַ�ד יונָ וּ ּק ִא  ּבְ ּנֶ  ְרתוּ ׁשֶ
ר יֵמ וּ ׁשּ ִר  ָניו ְקַלְסּתֵ ִזְכרֹונוֹ  ּפָ  יֹותִלְה  ָזָכה. ָלֶנַצח ּבְ

ֵני יֵא וֹ ֵמר ים יֵר בְ ּדִ "ַה  ּפְ ְלִמיד היָ ָה וְ , זנְ ִמּצַ " ַחּיִ  ּתַ
ל ָחִביב דֹול  נוֹ בְּ  ׁשֶ א ְיֶחְזֵקאל יַרבִּ ַהּגָ ַרּגָ ִ ִמ  ׁשְ  הבָ ינוֹ ׁשּ
ֲ�ֵלי ְוֶאָחד ה ִמּבַ ִפּלָ ּלוֹ  ַהּתְ  לוּ ע יֹותוֹ ְה בִּ  עֹוד. ׁשֶ
ָבר, ָיִמים ְרֵסם ּכְ ִעּלּוי ִהְתּפַ ְפ  ְוַלְמָדן ּכְ  ּוַבַ�ל, ָלגמ/

ִמים ֵריָה "  ְמֹאד ִהְפִליג, ְלהֹוָרָאה יכוֹ ִמ ְס ִה ׁשֶ " ְבׂשָ
ַנת. חוֹ בְ ׁשִ בְּ  ׁשְ ה ה"תרנ ּבִ ּה לְ  ִהְתַמּנָ ל ַרּבָ  ׁשֶ

ָרֵאל ֵ�ָדה ְוִהְנִהיג יץבִ דוֹ זְ רוֹ  ִיׂשְ ַ�ת. ּבְ ׁשְ , יוֹ וּ נּ ִמ  ּבִ
ה יִלְבנֵ  חֹוְתנוֹ  ִהְבִטיַח  ִהּלָ י, ַהּקְ ל ּכִ כֹּ  עֹוד ּכָ  ןִיׁשְ
תֹוָכם ְפרֹץ לֹא ּבְ ֵרָפה ּתִ ֲ�ָיָרה ׂשְ ָהְיָתה ּבָ  ְלמּוָדה ׁשֶ

ְדלֵ  דֹולֹות קֹותּבִ ן ְוִכְדָבָריו, ּגְ ךְ  ָהָיה ּכֵ ֶמׁשֶ  רֹותׂשְ ַ�  ּבְ
נֹות הּסִ ִמ . תוֹ נָּ ה/ כְּ  ׁשְ י ּבָ ְלּתִ  ִעירלָ  ָ�ַבר הְידּוָ�  ּבִ

ָלה ָהִראׁשֹוָנה ָהעֹוָלם ּוְבִמְלֶחֶמת, ייְ ֵמ לוֹ קוֹ   ירוֹ ֵמִע  ּגָ
ׁש  ַ�  ּוִבּקֵ ּקֵ ּתַ א, עׁש ּדֶ  ִעירבָּ  ְלִהׁשְ בְּ  ֶאּלָ  בֹותְק ִע ׁשֶ

ְרָצה תֶק לֹ ֲח ַמ  ּפָ ךְ  בֶק ֵ�  קֹוםּמָ בַּ  ׁשֶ  ָ�ַבר, ּכָ
. יוָד דוּ נְּ ִמ  ְמנּוָחה ָמָצא םְוׁשָ  אריוַ ִא ־אׁש אַמ ַס לְ 

ְרֵסם ָגאֹון ִהְתּפַ ּתֹוָרה ּכְ ים, ךְ ֶר בֶּ  לַפ ׁשְ וּ  ָ�ָנו, ּבַ  ְוַרּבִ
נֹות ֶנֶאְבדוּ  ֹוָרהּת לַ  יוׁשָ וּ דּ ִח  רֹב. וֹ לּ צִ בְּ  ָחסוּ  ׁשְ  ּבִ

ֹוָאה ִריִדים, ַהׁשּ ְ סוּ  ְוַהׂשּ יֵדי ִנְדּפְ ם ֲחָתנוֹ  ּבִ ׁשֵ  ּבְ
ֵאִרית" רּוךְ  ׁשְ ֵני ֲחָלִקים. ּבָ ׁשְ כֹורוֹ  ִלְבנוֹ " ּבִ  ֶהֱ�ִניק ּבְ

ת ֶאת לֹש3ֶ מֹות ׁשְ ֵ ל ַהׁשּ  ָ�ָליו ָאִבינוּ  ַיֲ�ֹקב ׁשֶ
לֹום ָ ָרֵאל בַיֲ�קֹ : ַהׁשּ   . רּוןְיׁש/  ִיׂשְ

  
לאחר שפתר יוסף את חלום פרעה, התמנה למשנה למלך 
ופרעה קרא לו "צפנת פענח". על משמעות השם רבו 
הדעות. רוב המפרשים כותבים שהוא אדם שהצפונות 
גלויות לפניו, ורש"י מוסיף שאין לתיבת פענח דמיון 

ף במקרא. לדעת הרשב"ם הוא שם מצרי אותו קיבל יוס
לאחר שהתמנה למשנה למלך, ומציין ליהושע בן נון 
ששמו השתנה מהושע לאחר שהתמנה למשרתו של 

. גם החזקוני כותב ֵּבְלְטַׁשאַּצרמשה, וכן דניאל שנקרא 
מעין זה, ש"מנהג הוא לשנות שם לאדם כשהוא עולה 
לגדולה". הרד"ק כותב גם הוא שצפנת פענח היה שם 

ו לדניאל וחבריו שם מצרי כמנהג המקום, כמו שנתנ
והוא תמה על המפרשים  ,בלשון ארמי כמנהג מקומם

שאומרים שהוא שם בלשון הקודש, שאם כן כיצד קרא 
לו פרעה שם בלשון זו. אף רבי אברהם אבן עזרא מפרש 
שפענח היא תיבה מצרית, או שהוא התרגום העברי לשם 
המצרי שניתן ליוסף. לעומת זאת, הרמב"ן מפרש שפרעה 

שון הקודש, מפני שמצרים היא סמוכה לארץ כנען ידע ל
וכן  ,ובבית המלוכה מכירים את לשון הארצות הסמוכות

ִּבְתָיה בת פרעה נתנה למשה שם זה כי מן המים 
משיתיהו. רבנו בחיי מסמיך לשם זה את נוסח התפילה 
"המפענח נעלמים", ומכאן מסיק שהשם הוא שם עברי 

רבי יצחק קארו  במשמעות של פותר דברים נסתרים.
מפרש, שפרעה שינה את שם יוסף כדי שיחשבו המצרים 
שהמיר את דתו והפך למצרי, ובכך יוכל לשאת את אסנת 
ממצרים ולהתמנות למשנה למלך מצרים. כך גם מפרש 

ך הערמה כדי שלא יתנגדו לו האברבנאל שעשה כן בדר
ם, וקרא לו לשם כך בשם מצרי. רבי משה במצרי

יוסף עלה בדרגות מאז יצא מבית אלבילדה כותב, ש
האסורים וגם תאריו עלו בהדרגה. תחילה היה אחראי על 
ביתו של פרעה "ועל פיך יישק כל עמי", לאחר מכן נקרא 
אברך שכולם יכרעו לפניו, ואחר שהתמנה על כל ארץ 
מצרים נקרא צפנת פענח. רבי אליהו הכהן האתמרי 

  "א לשון.  שלא יגלה סודו שיודע ע ,מפרשו מלשון סוד
  

�תַ  יֹוִסיף ּדַ
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ָמקוֹ  ּבַ ם ּבְ   עֹוְמִדים ְתׁשּוָבה ֵליֲ� ׁשֶ

ל ּה ָר וּ בּ ִע בְּ  דֹול ַמְרֵזַח  יתבֵּ  ָ�ַמד, ְרָיהְנגַּ ה/  יֵר ֵמָ�  ַאַחת ׁשֶ ָהָיה ּגָ ַבֲ�לוּ  ׁשֶ ל תוֹ ּבְ  ַקל ִאיׁש , ְיהּוִדי ֵזגמוֹ  ׁשֶ
ַ�ת ָ , ּדַ ל קּוַ� ַהׁשּ ְרִדיָפה ְזַמּנוֹ  ּכָ ַצע רַאַח  ּבִ ֶסף ּבֶ ֲאַות ּוִמּלּוי ּכֶ ֶרךְ  ָהִאיׁש  ָהָיה ָרחֹוק. ִלּבוֹ  ּתַ  ַהּתֹוָרה ִמּדֶ
ְנַאת, ֹותצְ ְוַהּמִ  אּוְמ  ,ּתֹוָרה ׁשֹוְמֵרילְ  לֹוֵ�ג ָהָיה ֲחָכִמים ְלַתְלִמיֵדי ָהָאֶרץ םַ�  ּוְבׂשִ יו ַמּלֵ  ַ�ל קחוֹ ׂשְ  ּפִ

ַ�ם . וֹ מֲ� ְלַט  ָרהֵת יְ ַה  םָת יקוּ ִד ֲא  ָבהּפַ ל בּוָרהֲח  תיִ בַּ בַּ  ָיׁשְ ָ�ׂשוּ  ֲחִסיִדים ׁשֶ ם ֶאת ׁשֶ ְרּכָ יֶאל  ּדַ ַ�  ַרּבִ  ְיהֹוׁש/
לְ  יֵניֶהם חוּ ְוׂשֹוֲח  ,זִמּבֶ תוֹ  ַ�ל ּבֵ ּלָ ד/ ל ּגְ םַר  ׁשֶ ה ּבָ ּזֶ ה ׁשֶ ה ַ�ּתָ ַ ַה  יוָאבִ  קֹוםְמ  ַ�ל ִהְתַמּנָ לֹום' ר'ׂשּ ְרחוֹ  ַ�ל. ׁשָ  ּכָ

ַמע  ְבֵריֶהם ֶאת ַהּמֹוֵזגׁשָ ֱאָסִפים ִלְלעֹג ֵהֵחל ַצחֶמ  ּוְבַ�ּזּות, ּדִ א ַלּנֶ יו ּוִמּלֵ יִקים ַ�ל ְוִהּתּול קחוֹ ׂשְ  ּפִ ּדִ  ַהּצַ
יטוּ . םיֶה ֵת יכוֹ לִ ֲה וַ  ֵני ּבוֹ  ִהּבִ ֵ�יַנִים בּוָרהַהֲח  ּבְ ְ  ָצְללוּ  ְוָאְזֵניֶהם ָקמֹות ּבְ ְבֵרי ֶאת ַ� מֹ ִמׁשּ בָ  ּדִ ֵקִנים, ָלהַהּנְ  ְוַהּזְ

ֶהם ּבָ י ּבוֹ  ְלַהְתרֹות ֵהֵחּלוּ ַאף  ׁשֶ ֵחק ּכִ ֵאׁש  הּוא ְמׂשַ ם קזֵ נָּ ִה לְ  הּוא ְוָ�לּול ּבָ ַחְלּתָ א, םָת יצָ ִק ֲ� וַ  ִמּגַ הּוא ֶאּלָ  ׁשֶ
יךְ  ְלִדְבֵריֶהם ִלּבוֹ  תׁשָ  לֹא ַלְגְלָגנּותוֹ  ְוִהְמׁשִ ֱאָסִפים ִנְדֲהמוּ  ַתעֶפ לְ . סּותוֹ ְוִהְתַקלְּ  ּבְ י, ִלְראֹות ַהּנֶ ָניו ּכִ ל ּפָ  ׁשֶ

ת ֵהֵחּלוּ  ַהּמֹוֵזג פֹון ָנַפל ְוהּוא ָקמוּ  ֵ�יָניו, ְלִהְתַ�ּוֵ ִעּלָ ֵבד ּבְ ְבֲהלוּ  ָהרֹוְפִאים. ּכָ ה/ קֹום ֶאל ׁשֶ  ִהְצִליחוּ  ַהּמָ
יב ָרתוֹ  ֶאת ֵאָליו ְלָהׁשִ ּתּוקבְּ  נֹוַתר ָהִאיׁש  אּוָלם, ַהּכָ ּבּור תֹכלֶ יְ  ְללֹא, יֶחְלִק  ׁשִ ֵני. ּוְתנּוָ�ה ּדִ ָחה ּבְ ּפָ ׁשְ  ַהּמִ

ֹחֶסרֹוֵכב ׁשּ ַה  ֲאִביֶהם הְלַמְרֵא  ְיֵדיֶהם ֶאת ּוָפְכרוּ  ַמֵהר ִחיׁש  קוּ ֲ� זְ ה/  ֵ  ָהִראׁשֹון .אֹוִנים ּבְ ִהְתַ�ׁשּ  היָ ָה , תׁשֶ
ל ָאִחיו ֵהִבין ַהּמֹוֵזג ׁשֶ י ׁשֶ ָברבַּ  ָהְיָתה ה' דיַ  ּכִ ַדְרּכוֹ  ָיָצא ַמֵהר ְוִחיׁש , ּדָ ֵדי, ְלזבֶּ  ִעירלָ  ּבְ ֵני ֶאת ְלַחּלֹות ּכְ  ּפְ

יקצַּ ַה  ָבָריו ַ�ל ֹוֵזגּמ לַ  לחֹ ְמ יִּ ׁשֶ  ּדִ נְ  ִעם. יםִע ׁשָ ְפ נִּ ַה  ּדְ יקצַּ ַה  ֶאל וֹ סִהּכָ ַרץ, ּדִ ׁש  ַמר ִכיבְ בִּ  ּפָ ם ּוִבּקֵ ׁשֵ  ָאִחיו ּבְ
א, ָרהּפָ ְוכַ  ְסִליָחה ַה  ֶאּלָ יקצַּ ׁשֶ בֹוִדי ַ�ל: "ְוָאַמר הַנֲ�נָ  ּדִ ן, לֵח מוֹ  ֲאִני ּכְ ּכֵ ָ�ֵנׁש  ֶאְחּפֹץ לֹא ׁשֶ ּיֵ ָרֵאל ִאיׁש  ׁשֶ  ִיׂשְ
ְגָלִלי ָ בַּ  ִאם יֹוֵדַ�  ֵאיִני אּוָלם, ּבִ ָבָריו ַ�ל לוֹ  ִיְמֲחלוּ  ַמִיםׁשּ ַרץ, זֹאת ַ� מֹ ׁשְ בִּ ". ּדְ  ׁש ּדָ ח/ ְמ  ִכיבְ בִּ  ָהִאיׁש  ּפָ

בַ  יק ּוְלַבּסֹוף, ָאִחיו ׁש ֶפ נֶ  ַ�ל ְקׁשוֹ ּבְ ּדִ ׁש ַהּצַ ּקֵ ִמים ִלְקַראתַהּמֹוֵזג  ֶאתְלָפָניו  ְלָהִביא ּבִ   . ַהּנֹוָרִאים ַהּיָ

ֶ�ֶרב ָנה רֹאׁש  ּבְ ָ ְכַנס, ַהׁשּ יקצַּ ַה  ֶאל ַהּמֹוֵזג ה/ הּוא ְלזִמבֶּ  ּדִ ׁשֶ י ַרְגָליו ַ�ל הּדֶ ַד ְמ  ּכְ ֹקש3ִ ֵרךְ  בַר  ּבְ  ֶאת ּוְמׂשָ
ּיּותִא בְּ  ְצָ�ָדיו ָנה .יוָּ ּדַ  ּגּופוֹ  ְוָכל, ּטִ יקצַּ ַה  ּפָ י לוֹ  ְוהֹוִדיַ�  ֵאָליו ּדִ ֵלב לוֹ  לֵח מוֹ  הּוא ּכִ ֵלם ּבְ א, ׁשָ ַ�ל ֶאּלָ  תְמנָ  ׁשֶ

ְתׁשּוָבה ׁשּובלָ  ָ�ָליו ַלֲחלּוִטין ֵפאָר ְלֵה  יֹום הָמ לֵ ׁשְ  ּבִ ין ּבְ ל ַהּדִ ה ְלִהְתַנֵהג ַ�ְצמוֹ  ַ�ל ּוְלַקּבֵ יהוּ  ֵמַ�ּתָ  ִדיּכִ
ק רׁשֵ כָּ  ִמְצָוה ּוְלַדְקּדֵ ה ּבְ ַבֲחמּוָרה ַקּלָ ִמים. ּכְ ּיָ ין ּבַ ּבֵ ִריאּותוֹ  ָהְלָכה, ֶלָ�ׂשֹור הֶס כֶּ  ׁשֶ ל ּבְ  ַהּמֹוֵזג ׁשֶ

ָרה ּפְ ּתַ ֶ�ֶרב ַ�ד, ְוִהׁשְ ּבְ ּפּוִרים יֹום ׁשֶ דֹוׁש  ַהּיֹום ְלַאַחר. ָהָאָדם ַאַחדכְּ  ָהַפךְ  ַהּכִ י הוּ וָּ צִ , ַהּקָ ּדִ  ׁשּובלָ  קַהּצַ
ה ְלָהִקים, ְלֵביתוֹ  ּכָ יםְלַמַ�ן  ַחתוַּ ר/ ְמ  ס/ ל ֶאת םּוְלַקיֵּ , ְואֹוְרִחים ֲ�ִנּיִ ִהּדּור ֹותצְ ַהּמִ  ּכָ ָחַזר. ּבְ ׁשֶ  ַהּמֹוֵזג ּכְ
הָרֲ� , ְלֵביתוֹ  ּה  ִעירָה  ׁשָ ּלָ ִרּיֹות. ּכ/ קַהְמ  ַהּמֹוֵזג ֶאת ִלְראֹות ֶהֱאִמינוּ  לֹא ַהּבְ ּתָ ךְ  ׁש/ ִמיָּ  אֹונוֹ  ָכלבְּ  ִמְתַהּלֵ  ִמיםּכְ

ּנוּ  יוָת יכוֹ לִ ֲה וַ  הוּ ֵא ְר ַמ  אּוָלם, ָיִמיָמה ּתַ ים ָקַבע הּוא. ַלֲחלּוִטין ִהׁשְ , ִעירָה  ינֵ ְמָד ִמלַּ  ֶאָחד ִעם ֹוָרהּת לַ  ִעּתִ
ֵצל ּוִמְסּתֹוֵפף ְלזְלבֶ  עֹוֶלה ָהָיה ֹחֶדׁש  רֹאׁש  ּוְבָכל ִסּיּוָמּה . וֹ בּ ַר  ּבְ ל ּבְ �/  ַאַחת ׁשֶ ׁש , ֹחֶדׁש  רֹאׁש  ּדֹותִמּסְ ּקֵ  ּבִ
י ֹמַ�  ָהַרּבִ ם, יֹומוֹ  רֶד ֵס  ֶאת ִלׁשְ ּיֵ ּסִ ל ֶאת נֹותְמ לִ  ּוְכׁשֶ יו ּכָ ָפָניו רּוַח  ַרתקֹ  הָר כְּ נִ , ַהּטֹוִבים ַמֲ�ׂשָ ל ּבְ יקצַּ ַה  ׁשֶ  ּדִ
ָמקֹום: "ְוָאַמר הַנֲ�נָ  ְוהּוא בַּ  ּבְ יִקים ֵאין, עֹוְמִדים ׁשּוָבהְת  ֵליֲ� ׁשֶ מ ַצּדִ ַמח". ַלֲ�ֹמד ְיכֹוִלים ּוִריםּגְ  ַהּמֹוֵזג ׂשָ

ְבֵרי עַמ ׁשֵ לְ  יק ּדִ ּדִ י ְוָיַדע ַהּצַ ׁשּוָבתוֹ  ּכִ ָלה ּתְ ַמִים ִהְתַקּבְ ָ ׁשּ יַ�  ַאךְ , ּבַ ל וֹ ּת לְ ַא ׁשְ ִמ  ֶאת ִהּבִ  ִמן אֹות ְלַקּבֵ
 ָ י םיִ ַמ ַהׁשּ יו ּכִ ְך וּ , ְרצּוִיים ַמֲ�ׂשָ ם ּכָ ׁש ְלׁשֵ יק ֵ�יָניובְּ  ִלְראֹות הּוא ְמַבּקֵ בִנׂשְ  ַצּדִ יָ�ם ִלְהיֹות ָהָראּוי ּגָ  מֹוׁשִ
ל ָרֵאל ׁשֶ ַמע. ִיׂשְ ָ ׁשּ ׁשֶ יקצַּ ַה  ּכְ ָבָריו ֶאת ּדִ ַקע ּדְ ם ְלַיַ�ר ִלְנֹסַ�  לוֹ  הֹוָרה ּוְלַבּסֹוף, ִהְרהּוִריםבְּ  ׁשָ ּיָ ְגבּול ְמס/  ּבִ

ִדיָנה ר םׁשָ , ַהּמְ ַבִית ְיַבּקֵ ַפֲאֵתי ָהעֹוֵמד ָקָטן ּבְ ַ�רַה  ּבְ יר ּיַ ר ָהִאיׁש  ֶאת ְוַיּכִ ּגָ ָרִכים ַהּמֹוֵזג ָנַדד. ּבוֹ  ׁשֶ ּדְ  ַ�ד, ּבַ
יַ�  ִהּגִ ַ�ר ֶאל ׁשֶ ׁש ַהְמ  ַהּיַ ּקָ יקצַּ ַה  יֵר בְ ִד כְ וּ , ב/ ִית םׁשָ  ָרָאה ּדִ ח ָקָטן ּבַ ַ�ר הצֵ ְק בִּ  ְלַבּדוֹ  ָהעֹוֵמד ְוִנּדָ ק. ַהּיַ ּפֵ  ִהְתּדַ
ֶלת ַ�ל ָהִאיׁש  ה ּדֶ ְקּתָ ֵאַלתְולִ , ַהּבִ ֲ�ַלת ׁשְ ִית ּבַ יב ְלֶחְפצוֹ  ַהּבַ י, ֵהׁשִ ָבר ּכִ ׁש  ּה ׁשָ יִא  לֶא  לוֹ  ּדָ  הּוא ּוְמַבּקֵ

ִזיָגה ּוֵבית ְנָכָסיו ַ�ל ְלַמּנֹותוֹ  ּלוֹ  ַהּמְ ָאה. ׁשֶ ה ִהְתַמּלְ ָ ִליָאה ָהִאׁשּ ֲאָלה ּפְ אָת  ְוִכי: "ְוׁשָ י ְלָהֵתל ּבָ  ַהִאם? ּבִ
בַּ  יֹוֵדַ�  ֵאיְנךָ  ׁשּוט ׁש ִאי ילִ ְע ׁשֶ ּבֹונֹותבְּ  ֶרֶגלוָ  דיָ  לוֹ  ְוֵאין, ְוָתִמים ּפָ יךְ  ַהּמֹוֵזג ַאךְ "? ַוֲ�ָסִקים ֶחׁשְ  דמֹ ֲ� לַ  ִהְמׁשִ

ּלוֹ  ַ�ל ה ַ�ד, ׁשֶ ָ ָהִאׁשּ ה ׁשֶ ְקׁשָ ּנוּ  ּבִ יַ�  ִמּמֶ ב. ָהֶ�ֶרב עֹותׁשְ בִּ  ְלַהּגִ ָ ׁשּ ׁשֶ ִית ֶאל ַהּמֹוֵזג ּכְ ָטן ַהּבַ  ֶאת ָמָצא, ַהּקָ
ַ�ל ב ִיתַהבַּ  ּבַ ֵסֶפר ְועֹוֵסק יֹוׁשֵ ר ַאךְ , רַה ַהּזֹ  ּבְ ֲאׁשֶ ַרׁש  ּכַ ר מוֹ לוֹ ׁשְ בִּ  ּדָ י ְוִסּפֵ יקצַּ ַה  ּכִ ַלח ְלזִמבֶּ  ּדִ , ֵאָליו אֹותוֹ  ׁשָ

ק  ר ָהִאיׁש ִהְתַחּמֵ ְסּתָ ָפָניו ַהּנִ ֶרךְ  םֵא  ַ�ל ְלֶפַתע ְצמוֹ ַ�  ֶאת ָמָצא ְוַהּמֹוֵזג, ִמּלְ ׁשֶ , ַהּדֶ ִיתּכְ . ֵמֵ�יָניו ֶנֱ�ַלם ַהּבַ
ָחַזר ׁשֶ יקצַּ ַה  לוֹ  ָאַמר, זֶבלְ לְ  ַהּמֹוֵזג ּכְ י ּדִ דֹוָלה ְזכּות ּכִ  ֶאת ִלְגֹאל ָהָראּוי ָהִאיׁש  ֶאת ִלְראֹות לוֹ  ָהְיָתה ּגְ
ָרֵאל ר, תַוֲחִסידוּ  ֹוָרהתבְּ  ְלִהְתַ�ּלֹות הֹוִסיף ְוַהּמֹוֵזג, ִיׂשְ   . ִלְצָדָקה הֹונוֹ  ֶאת ּוִפּזֵ

ָנה ה ְיֵמי ְפרֹסבִּ , ַאַחת ׁשָ ּכָ יַ� , ַהֲחנ/ ָבר, ַהּמֹוֵזג ִהּגִ ּכְ יל ֶאת ָ�ַבר ׁשֶ יָבה ּגִ ֵ ֵדי ְלזִמבֶּ  יקּדִ צַּ ַה  ֶאל ,ַהׁשּ  ּכְ
רֹות ַהְדָלַקתבְּ  ַלֲחזֹות יקצַּ ַה  אּוָלם, ַהּנֵ הוּ  ּדִ ד ְלֵביתוֹ  ׁשּובלָ  ִצּוָ , ַצַ�ר ֵמרֹב ִלְבּכֹות ְוֵהֵחל ַהּמֹוֵזג ִנְבַהל. ִמּיָ

לַּ  ןַ� ָט וְ  ָ ׁשֶ ֶרךְ  ִעּנּוי ֶאת ָסַבל ְואׁשּ ה ַהּדֶ ּכָ יתוֹ  ָהֲאר/ ר. ְלָכאן ַ�ד ִמּבֵ י ֶנְעּתַ תוֹ  ָהַרּבִ ׁשָ ׁש  ַאךְ , ְלַבּקָ ּקֵ ּנוּ  ּבִ  ִמּמֶ
ד ׁשּובלָ  ל ִראׁשֹון ֵנר רְלַאַח  ְלֵביתוֹ  ִמּיָ ה ׁשֶ ּכָ ר ִהייְ וַ . ֲחנ/ ֲאׁשֶ יַ�  ּכַ ֵנר ְלֵביתוֹ  ַהּמֹוֵזג ִהּגִ ִני ּבְ ה לׁשֶ  ׁשֵ ּכָ  ָנַפל, ֲחנ/

ד בִמ לְ  ִמּיָ ּכָ י ְוֵהִבין ׁשְ עֹוָתיו ּכִ יק זוֹ ְר זֵ  ַמּדּוַ�  ֵהִבין ָאז־אוֹ . ְספּורֹות ׁשְ ּדִ ֵדי, ְלֵביתוֹ  ׁשּובלָ  ַהּצַ יק ּכְ ְסּפִ ּיַ  ׁשֶ
ֵרד ְלֵביתוֹ  תוֹ וּ ְלצַ  ּה  תוֹ ָא וָּ צַ  ֶאת ְלָהִכין ִמֵהר ְוהּוא, םֵמֶה  ּוְלִהּפָ ק ּבָ  ֶאֶרץ ייֵּ נִ ֲ� לַ וְ  ָדָקהצְ לִ  נוֹ ָממוֹ  רֹב ֶאת ִחּלֵ

ָרֵאל ה ְיֵמי. ִיׂשְ ּכָ ר, ָהַאֲחרֹוָנה תוֹ לָ ֲח ַמ בְּ  ַהּמֹוֵזג ַ�ל ָ�ְברוּ  ַהֲחנ/ ִמיִני ּוַבּנֵ ְ ה' 'זֹאת, ַהׁשּ ּכָ ַ�ל ַהּמֹוֵזג רַט ְפ נִ , ֲחנ/  ּבַ
ׁשּוָבה ִים ִעיםבְ ׁשִ  ןבֶּ  יֹותוֹ ּבְה  ַהּתְ ּתַ ָנה ּוׁשְ ֵני. םָיִמי ַבעׂשְ וּ  ָזֵקן, ׁשָ ָכבֹוד עֹוָלמוֹ  תיְלבֵ  הוּ וּ וּ לִ  ָהִעיר ּבְ דֹול ּבְ , ּגָ

ָכה ָלִאיׁש  ְוָסְפדוּ  ּזָ ָרָכיו ֶאת ְלֵהיִטיב ׁשֶ ַאֲהָבה ְלבֹוְראוֹ  ּוְלִהְתָקֵרב ּדְ ִטיָרתוֹ  רְלַאַח  ִיםיֹוַמ . ּבְ  ַהּמֹוֵזג הֹוִפיַ� , ּפְ
ָניו ְלֶאָחד ֲחלֹומוֹ  ִמּבָ ר ּבַ י, לוֹ  ְוִסּפֵ ַה  ּכִ ין תיְלבֵ  יעוֹ גִּ ּבְ ל ּדִ  ָמקֹום וּ נּ ּפַ : "ְואֹוֵמר יֹוֵצא זרוֹ כָּ  ַמעׁשָ , ַמְעָלה ׁשֶ

ׁשּוָבה ַ�לבַ לְ  ְלז ַהּתְ ר ְוהֹוִסיף", ִמּבֶ כַּ  ְלַסּפֵ רׁשֶ ל ְלֵהיָכלוֹ  ִנְכַנס ֲאׁשֶ ַ ַה  ׁשֶ לֹום' ר'ׂשּ ב ָרָאהוּ , ׁשָ  ַוֲ�ָטָרה יֹוׁשֵ
ֶ כַּ  ְמִאיִרים ּוָפָניו רֹאׁשוֹ בְּ  בֹוּהַ  ְלֵחֶלק תוֹ בָ וּ ׁש ת ּתְ כוּ זְ בִּ  ְוָזָכה ,ֶמׁש ׁשּ ל םלָ יכָ ֵה בְּ  ּגָ                  �.ׁשּוָבהְת  ֵליֲ� בַּ  ׁשֶ

  
 

  
ְבֵרי ים ָהאֹור ִמּדִ ה ַ�לדֹוׁש ַהּקָ  ַהַחּיִ ָרׁשָ   ַהּפָ

  

ר -  חֵֹלם ּוַפְרעֹה ֲאׁשֶ יׁש  ּכַ ֲחלֹום ָהָאָדם ַיְרּגִ י ּבַ ֵלם הּוא ּכִ ׁשָ
ַדְעּתוֹ  ָבר ְלַהְבִחין ּבְ ָבִרים ָלַדַ"ת ילּכִ ׂשְ יַּ ׁשֶ  ַ"ד ּדָ ּלֹא ּדְ ׁשֶ

ֵכןיִ  יׁש  ָהִקיץבְּ  ֱהיֹות ּתָ י ְוַיְרּגִ יד ֶזה ,חֹוֵלם הּוא ּכִ י ַיּגִ ֵאין ּכִ
ְלּבּול ֲחלֹומוֹ  ֵ  ְוִעְרּבּוב ַ"תַהּדַ  ּבִ לוּ  ְורּוחֹות לֶכ ַהׂשּ ,ּבוֹ  ִיְתַ"ּלְ

א   :ֲ"ִתידֹות ָלהְלַמְע  ֶ"ְליֹוִנים אֹותוֹ  מֹוִדיִעים ֶאּלָ
� 

ַ ַה  הּוא הּוא ֲהַגם ,רּוׁש ּפֵ  -  'ְוגוֹ  הּואְוגֹו  יטּלִ ׁשּ ַ ַה  ׁשֶ יטּלִ ׁשּ
ְלטֹון ךְ ֶר ּדֶ  ְוֵאין ְמִכיַרת לּפֵ ּטַ ִה ְל  ׁשִ בּוָאה ּבִ ם הּוַמ  ,ַהּתְ ּגַ
ָכל ְך ־ּבְ ְפָלא טַֹרח ּכָ י־ַ"ל־ַאף, ַהּמ/ יר הּוא ֵכן־ּפִ ּבִ ׁשְ ְלָכל ַהּמַ

מּוס מוֹ ֲ" ְוַט  ,ֶרץָהָא  םַ"  יר ּמוֹ ִע  ּכָ ֶרֶדת ְלַהּכִ   :יוָח ֶא  ּבְ
� 

רּוׁש  -  יוָח ֶא ־ֶאת ֵסףיוֹ  ְראיַּ ַו  ת אֹוָתם הָא ָר  ,ּפֵ ְרִאּיַ ַאִחים ּבִ
יר א ,ָלֶהם ַאֲחָוה ְוִהּכִ ר ָהָיה םיֶה ֵל ֲא ׁשֶ  ֶאּלָ ְוהּוא, ִמְתַנּכֵ
ר אֹוְמרוֹ  ְתַנּכֵ רּוׁש , ֲאֵליֶהם ַוּיִ ֶ  הַמ ְל  ,ּפֵ יִרים ֵאיָנם ֵהםׁשּ ַמּכִ

ידוּ  לֹא אֹותוֹ  רוֹ  ַ"ל ַיְקּפִ ּבְ י ,ֹותָקׁש  ֲאֵליֶהם ּדַ ָלֶהם הּוא ּכִ
ן הׂשָ ָ" וְ , ָנְכִרי ִאיׁש  ְנָיִמין ְלָהִביא ּכֵ מוֹ  ּבִ ה ּכְ ּלָ ּגִ , ְלַבּסֹוף ׁשֶ

ם ֶהם ִלְבחֹן ּגַ ֶאְמָצעּות ּבָ ל ּבְ ְלּגֵ ְתּגַ בֹוָתם יַדעֵל  ַהּמִ ַמְחׁשְ
אֹותוֹ  ֵאָליו ב ּבְ ּלָ , ַמּצָ י לוֹ  הְוִנְתּגַ ר ַ"ל ֵהם ִמְתָחְרִטים ּכִ ֲאׁשֶ
ָבר   :הוּ בוּ ׁשְ ְח יַ  ּוְלֵחְטא הוּ ׂשוּ ָ"  ּכְ

� 
רּוׁש  -  'ְוגוֹ  יֹוֵסף רּכֵ יַּ ַו  הּוא ֲהַגם ,ּפֵ ִה  ַצדְל  םיָר ּכִ ִה  ׁשֶ ָחםינִּ ׁשֶ

ֲחִתיַמת י עבַ ּטֶ ּוִמ  ,ןָזָק  ּבַ ֵלד ֱאנֹוׁשִ ּוָ ּתִ ׁשֶ ֵלב ַהְיִדיָ"ה ּכְ דָח ֶא  ּבְ
 ְ ם םיִ נַ ֵמַהׁשּ ב ּגַ ּלֵ ִני ּבַ ֵ ִחיַנת ִיְתעֹוֵרר ַהׁשּ רֹוןַה  ּבְ ּכָ י ,ּזִ ּכִ

ָבבֹות ידוּ  ַהּלְ אֹוְמָרם ,ֶנֱ"ָלִמים סֹודֹות ַיּגִ ִים ּכְ ּמַ ִנים ּכַ ַהּפָ
ן ִניםּפָ ַל  קוּ , ָלָאָדם ָהָאָדם ֵלב ּכֵ ,ַצחּמֶ בַּ  ,ֵ"יַנִיםבָּ  ִויַדְקּדְ

ּבּור ּדִ ִלים ַ"ד תֶל ֶד וֹ גוְ  הֹוֶלֶכת ְוַהְיִדיָ"ה ,ּבַ ׁשְ ּיַ , חּוןַהבִּ  ׁשֶ
י־ַ"ל־ַאף תּוב מֹוִדיַ"  ֵכן־ּפִ ֵהם ַהּכָ ירּוהוּ  לֹא ׁשֶ ַ"ם, ִהּכִ ְוַהּטַ

ֲ"לֹות םרוּ בְּ  ְראֹותוֹ  ְלַצד ִחיָנה ֶהְחִליטוּ  ַהּמַ ְוִהְרִחיקוּ  ַהּבְ
ם ּבָ ָבר בׁשֹ ֵמֲח  ִמּלִ   :ֶזה ּדָ

� 

  
  

פטירתו של אברהם אבינו חלה בחודש טבת בשנת 
ב'קכ"ג ובו גם נולד, ומצאו רמז לכך כי טבת ראשי 

  תיקבר בשיבה טובה. תיבות 
� 

מבריאת העולם והעשירי החודש הרביעי טבת הוא 
למניין השנים מציאת מצרים, ומוזכר רק פעם אחת 

מקור השם מבבל, ומשמעותו  בתנ"ך במגילת אסתר.
באשורית מלשון טביעה ושקיעה בבוץ, כי בו 
מתרבים הגשמים והרפש מתרבה, אך בטבת פסק 

מלשון טובה, כי המבול. במדרש מובא ששם החודש 
בו נהרגו סיחון ועוג ובו נלקחה אסתר ונעשתה 

  טובה לישראל. טבת לעולם חסר בן כ"ט יום. 
� 

שנה לפני חורבן בית המקדש  י"אשכ"ז, ג'בא' בטבת 
יהויכין מלך יהודה, הגלה נבוכדנאצר את הראשון, 

שמלך רק שלושה חודשים על ירושלים לאחר אביו 
החרש " ץ ומנהיגיהיהויקים, יחד עם ראשי האר

גדולי ירושלים, נביאים ואנשי הכנסת הם והמסגר", 
הגולים שהובאו לבבל  .ראשי הצבאוכן הגדולה, 

בכך שייסדו שם מקום תורה  ,הקדימו רפואה למכה
  .לגולים שבאו לאחר חורבן בית המקדש הראשון

� 

בג' בטבת תקנ"א, מת המשומד השבתאי יעקב פרנק 
משיח ם המאמינים בשייסד את כת הפרנקיסטי

   השקר צבי שבור, שם רשעים ירקב.
�  

בה' בטבת אחר חורבן בית המקדש הראשון, בא 
הפליט והביא ספר ליחזקאל הנביא על חורבן העיר 
ושריפת בית מחמדינו. לדעת רבי שמעון במסכת 
ראש השנה, הוא צום העשירי ועשו את יום 

  השמועה כיום השריפה. 
�  

קדוש רבי שלמה מולכו על בה' בטבת רצ"ה, נהרג ה
  קידוש השם, בידי האינקוויזיציה בספרד. 

�  

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ

 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

  
  
  

י ֶהָחִסיד ַלִים ִמּפֹוִלין הָל ָ� , ֶוְרֶנר לֶמְנּדְ  הש3ֶ מֹ  ַרּבִ ּה  ְוֵהִקים ,ַהּקֶֹדׁש  ֶאֶרץ ֶאת ַאֲהָבתוֹ  ֵמרֹב ִלירּוׁשָ כּוָנה ֶאת ּבָ ְ  ַהׁשּ
ְקֵראת ּנִ י" מוֹ ׁשְ  ַ�ל ׁשֶ ּתֵ ין" ֶוְרֶנר ּבָ י ּבֵ ּתֵ ה ּבָ כּוַנת ַוְרׁשָ ַ�ם. ִריםָ� ׁשְ  ֵמָאה ִלׁשְ ָ�יו ֵמֶאָחד ָחַזר ּפַ ּסָ  יםכִ ְר ָפ ְמ ַה  ִמּמַ
ַאְרצֹות ִרית ּבְ ֵדי ָנַדד ֵאֶליָה , ַהּבְ ַזם ָחׁשּוב ְלִמְפָ�ל ְיִדיִדים ש3 ִלְרכֹּ  ּכְ ּיָ ה ִהְבִחין ּוְבׁשּובוֹ , ְלָהִקים ׁשֶ ַכּמָ ְלֵדיִמ  ּבְ  ּיַ
ֵכִנים ְ ַרְגֵליֶהם ַהׁשּ ֵני, ְיֵחפֹות ׁשֶ ֲ�בּוָרם ש3ִלְרכֹּ  ָהֶאְמָצִעים ָחְסרוּ  םיֶה ֵר הוֹ ּלְ ׁשֶ  ִמּפְ ר ַהֹחֶרף. ַנֲ�ַלִים ּבַ , ּוָבא בַר ָק  ַהּקַ

ה ּנָ ְבָרה ַהּצִ ל ְוִלּבוֹ  ֹוםילְ  ִמּיֹום ּגָ י ׁשֶ וֵּ ִהְת  לְנּדְ ֶמ  הש3ֶ מֹ  ַרּבִ יעוּ  ןיוָ כֵּ . ַצַ�ר ֵמרֹב ץּכַ ִהּגִ הַה  יֵמ יְ  ׁשֶ ּכָ  ָלַדַ�ת חכַ וֹ נ ְוהּוא ֲחנ/
ַהְיָלִדים קּוִקים ַהְיָלִדים ְלָכל ָיָדם ַ�ל ְוהֹוִדיַ�  םֵמֶה  ִדיםַלֲאָח  ָראָק , ְיֵחִפים עֹוָדם ׁשֶ י, ְלִמְנָ�ִלים ַהּזְ בֹוא ִמי ּכִ ּיָ  ׁשֶ

ל ֵאָליו ה' עֹות'ְמ  ְיַקּבֵ ּכָ ְסכּום ֲחנ/ ֶוה ּבִ ָ ֵרךְ  רָקצָ  ְזַמן ּתֹוךְ . ֲ�ַלִיםנַ  ִלְמִחיר ַהׁשּ ּתָ יתוֹ  ְלַיד ָארֹךְ  ּתֹור ִהׂשְ ם ְוהּוא ּבֵ  ֶאת ִקּיֵ
ִנים ראוֹ ְמ בִּ  ַהְבָטָחתוֹ  ָאַזל ַ�ד, ּפָ ל ׁשֶ ְסּפוֹ  ּכָ ֵהִביא ּכַ ד, ֵמָאֶמִריָקה ִאּתוֹ  ׁשֶ ה ְיֵמי רַאַח  ּוִמּיָ ּכָ  ַ�ל ׁשּובלָ  ץלַ ֱא נֶ  ַהֲחנ/

עוֹ  ַ�ם ַמּסָ ץ ֵדיכְּ  תֶפ נֹוֶס  ּפַ ַא  ׁשּוב ְלַקּבֵ   . יוָק ָס ֲ� לַ  יםבִּ ַמׁשְ
�  

ל תוֹ ירוּ ִס ְמ  י ׁשֶ ֹוָאה ֹותצְ ַהּמִ  ְלִקּיּום ְנּבּוְרגזֶ ְקלֹויְ ־ְנזִמצַּ  ָהַרּבִ ׁשּ ה ּבַ ּמָ ָרָאה, לֹוַמר ָהָיה גֵה וֹ נ. ְלַהְפִליא ָהְיָתה, ָהֲאי/  ׁשֶ
נֹות ׁשְ ְלָחָמה ּבִ ה ַהּמִ ּמָ י ָהֲאי/ ַמִים ִמן ּכִ ָ ֵני יםצִ ֵפ ֲח  ַהׁשּ ּבְ ָרֵאל ׁשֶ מוּ  ִיׂשְ  ְוהּוא, ׁש ֶפ נֶ  תירוּ ִס ְמ  ִמּתֹוךְ  ֹותצְ ַהּמִ  ֶאת ְיַקּיְ
ָחד ְלֵ�ֶזר ָזָכה ַ�ְצמוֹ  ָ  ִמן ְמי/ ּלֹא ַ�ד םיִ ַמ ַהׁשּ ְנֲה  ּוִמְנָהג ָכהלָ ֲה  ׁשּום ֶהְחִסיר ׁשֶ ָרֵאל ֵגיִמּמִ ַה . ִיׂשְ ה ְיֵמי יַ� גִּ ּבְ ּכָ , ַהֲחנ/

ל ָרהְמנוֹ  ֶתרּסֵ בַּ  ִהְתִקין ֵני ִעם ְוַיַחד ֵ�ץ ׁשֶ יכוּ  ּוָרהבַהֲח  ּבְ ִריָנה ֶאת ִהּתִ ְרּגָ לוּ  ַהּמַ ּבְ ּקִ הִק בְּ  ׁשֶ  ַלֲהָכַנת ָחְסכוּ  ְואֹוָתּה , ְצּבָ
רֹות ְלַהְדָלַקת ןֶמ ׁשֶ  ָגִדים ינוּ כִ ֵה  ֹותלִתיַהּפְ  ְוֶאת, ַהּנֵ לוּ  ֵמַהּבְ ֶהם יםיִ ַהּבְ ּבָ ִהגִּ . ּגּוָפם ֶאת ָ�ְטפוּ  ׁשֶ ׁשֶ  ִראׁשֹון לילֵ  יַ� ּכְ

ל ה ׁשֶ ּכָ ד, ֲחנ/ ּבֵ י ִהְתּכַ ר ֶאת ְלַהְדִליק ָהַרּבִ ֲחֶנה ַוֲאִסיֵרי, ָהִראׁשֹון ַהּנֵ וּוִיים ַהּמַ ִביב ָ�ְמדוּ  ַהּדְ יטוּ  ִמּסָ אֹור ְוִהּבִ ר ּבְ , ַהּנֵ
ֵהם ׁשֶ ֵמִחים ּכְ ְמַחת ׂשְ ׂשִ יִחים הוָ ְצ ַהּמִ  ּבְ ּכִ ם ּוַמׁשְ ּבָ ְ  בָהָרָ�  ֶאת ִמּלִ ֵליל. לכוֹ ְוַהׁשּ בַּ  ּבְ ה תׁשַ ּכָ  נֹותְפ ַד בְּ  ָהֵאׁש  ָאֲחָזה, ֲחנ/
ִריף ֵרָפה ַהּצְ ָחה ּוׂשְ קֹום ִהְתַלּקְ ּמָ ֵני ַאךְ , ּבַ ַ  ִמּפְ ׁשּ ֵר  ִנְמְנעוּ  ַהּיֹום תְקד/ ּיָ ִריף יּדַ הּוִדים ַהּצְ ָהְלָכה ָהֵאׁש  ֶאת ְלַכּבֹות ַהּיְ  ׁשֶ
ָטהְוִהְתּפַ  ְ ּמְ  מּוָבן. ׁשּ ִעים ֲחֶנהַהּמַ  ינֵּ מ/ ׁשֶ ד ֵהֵחּלוּ  ָהְרׁשָ ֲחִקיַרת ִמּיָ ֵרָפה ּבַ ְ ָבר ָהָיה ֲאִסיִריםְולָ , ַהׂשּ רּור ַהּדָ י ּבָ  ַאַחת ּכִ

ינוֹ  ל ּדִ ְדִליק ׁשֶ ר ֶאת ַהּמַ ַחְסֵד  אּוָלם, ְלָהִמית ַהּנֵ י לִנצַּ  ִיםַמ ׁשָ  יּבְ ר ִמיםיָ לְ . םיֶה נֵ ְר ּפָ צִּ ִמ  ָהַרּבִ י ִסּפֵ ַבר ֶאת ָהַרּבִ  ּדְ
ל 'הלַ  אֹוֶדה ֲאִפּלוּ : "ְוהֹוִסיף ֹאָרעַהּמְ  ִמים, יַחיַּ  ְיֵמי ּכָ ילֹות ְלַרּבֹות ַהּיָ ִפי חֹוָבה ְיֵדי ֵאֵצא לֹא, ַהּלֵ י ַהִחּיּוב ּכְ ּלִ  ׁשֶ

ִכיִתי ַ�ל לִֹקיםאֵל  ְלהֹודֹות ּזָ ַחת ָאז ׁשֶ ְלטֹון ּתַ ִעים ׁשִ ָראּוי הוָ ְצ ַהּמִ  ֶאת םְלַקיֵּ  ָהְרׁשָ ה רנֵ  ּוְלַהְדִליק ּכָ ּכָ ִהְלָכתוֹ  ֲחנ/ , ּכְ
ְלַבד זוֹ  ְולֹא א ּבִ ָצאִתי ֶאּלָ ּיָ ם ׁשֶ ָ ָנה ףֶר ֵח , םיָּ ְוַק  ַחי ִמׁשּ ּכָ דֹוָלה ַהּסַ ִרֲחָפה ַהּגְ ירֹ  ַ�ל זָא  ׁשֶ   ". אׁשִ

�  
י ִלי ַרּבִ יַבת רֹאׁש , ּפ רוֹ ְט  ַנְפּתָ ים ץֵפ ָח "ֶה  ֶאת ְמֹאד ֶהֱ�ִריץ, יןַרּדִ  ְיׁשִ ד "ַחּיִ יבָ  ְמַיּסֵ ק היָ ָה וְ  ,הַהְיׁשִ  ַרְגָליו רַפ ֲ� בַּ  ִמְתַאּבֵ

ָכל .ַהַהְכָנָ�ה אלֹ ְמ בִּ  ְלָפָניו ְועֹוֵמד ְ ַה  יוָת יחוֹ ׂשִ  ּבְ ל תוֹ יּ ִע בוּ ׁשּ ים ץֵפ ָח "ֶה  ׁשֶ ף ָהָיה" ַחּיִ ּתֵ ּתַ ּלֹא ְוִכְמַ�ט ִמׁשְ  רַד ֶנֱ�  ׁשֶ
ׁש  זוֹ  תוֹ גוּ ֲה נַ ְת ִה בְ וּ , ןֶה ֵמ  ּמֵ ֵסֶפר ׁשִ יָבה ְלַתְלִמיֵדי ַחי מּוָסר ּכְ ַרּדִ  ַהְיׁשִ ַ�ם. יןּבְ א ּפַ ְלִמיֵדי ֶאָחד ּבָ יָבה ִמּתַ  ֶאל ַהְיׁשִ
ים ץֵפ ָח "ֶה  ִפיו תוֹ ָל ֵא ׁשְ וּ " ַחּיִ בֵ  הּוא סֹוֵ�ד. ּבְ ַ�ל תיּבְ ן ַאךְ  ָהֲ�ָיָרה ֵביִמּתֹוׁשְ  ֶאָחד ִיתבַּ ־ּבַ ִדיָרה תוֹ יָ נְ ַס כְ ַא בְּ  ָיׁשֵ , ַאֶחֶרת ּבְ

ק ּפָ אֹותוֹ . ַהְדִליקְל  ָ�ָליו ֵהיָכן הּוא ּוְמס/ ם חנֹוכַ  ַמֲ�ָמד ּבְ י ּגַ ִלי ַרּבִ ים ץֵפ ָח "ְוֶה , ַנְפּתָ ֶהֱ�ִריכוֹ ", ַחּיִ  ּוְבַאֲחִרית ְמֹאד ׁשֶ
ֵני לַד ָח ׁשֶ כְּ  ָיָמיו יב תוֹ ׁשָ לְ ח/  ִמּפְ ֵאלֹות ַ�ל ְלָהׁשִ ל ִעְנָיִניםבְּ  ׁשְ ה ֲהָלָכה ׁשֶ ֵאלֹות ֶאת ֵאָליו ַמֲ�ִביר ָהָיה ,ְלַמֲ�ׂשֶ ְ , ַהׁשּ

בֹוד לוֹ  ַלקָח  י, ָנא יֹאַמר: "ְוָאַמר ּוָפָנה ּכָ ִלי ַרּבִ ִלי יַרבִּ  הַנֲ�נָ ". ְלַהְדִליק ָ�ָליו ֵהיָכן ,חּורבָּ לַ , ַנְפּתָ ד ְוָאַמר ַנְפּתָ : ִמּיָ
ח ָהָבה" ָנה'ַה  רֶפ ֵס  ֶאת ִנּקַ ׁשְ רּוָרה ּמִ יַצד ִמּתֹוכוֹ  ְוִנְלַמד, 'ּבְ   "...גהֹ נְ לִ  ֵיׁש  ּכֵ

�  
יר ְיהּוִדי ֹוֵררִהְתגּ  הִוינָ  ִעירבָּ  ָהָיה, ֶאָחד ָ�ׁשִ ֲאַות רַאַח  ְוָהַלךְ  ֹותְצ ּוִמ  ִמּתֹוָרה ָרחֹוק ׁשֶ ַ�ם. ִלּבוֹ  ּתַ  לֶא  ִלְנֹסַ�  ֶהְחִליט ּפַ

י ַ�  ַרּבִ ְלז ְיהֹוׁש/ ֵדי ִמּבֶ יַצד ִלְראֹות ּכְ ה ֵנרֹות ֶאת ַמְדִליק הּוא ּכֵ ּכָ ָכךְ  קּפֵ ּוְלַס  ַהֲחנ/  ֲהִליכֹות ַ�ל תוֹ נוּ רָ ְק ַס  ֶאת ּבְ
יִקים ּדִ א, ְלֶבְלז וֹ אבוֹ בְּ . ַהּצַ יו ִמּלֵ  ַ�ל קוֹ חׂשְ  ּפִ
ֵ�יָניו ָהָיה ְוַהּכֹל, םיֶה גֵ ֲה נְ ִמ לְ  ְוָלַ�ג ַהֲחִסיִדים  ּבְ
 �ַ ְמַתְעּתֵ ַ�ת. ּכִ ׁשְ רֹות ַהְדָלַקת ּבִ יר ָ�ַמד, ַהּנֵ  ְלַיד ֶהָ�ׁשִ

נֹוָרה יט ַהּמְ ַסְקָרנּות ְוִהּבִ ִהְדִליק יַרבִּ בָּ  ּבְ רֹות ֶאת ׁשֶ  ַהּנֵ
ִסיּ  ִהייְ וַ . תבוּ ֲה ַל ְת ִה בְּ  י לוֹ ָט נְ , ַהַהְדָלָקה ּוםּבְ ה ָהַרּבִ  ְוִלּוָ

קֹום אֹותוֹ  נֹוָרה ִמּמְ ְלָחן ַ�ד ַהּמְ /  ֶרַגע ּוְבאֹותוֹ , ַהׁשּ
ָכה ְעּתוֹ  ִהְתַהּפְ ַבת ּדַ  יִרְגׁשֵ . ַאֵחר ְלִאיׁש  ְוָהָיה ַאַחת ּבְ

ל ִהְתעֹוְררּות ׁש  ׁשֶ ִלּבוֹ  יםִא וֹ גּ  ֵהֵחּלוּ  ּוָבהּתְ ר, ּבְ  ְוַכֲאׁשֶ
ָידוֹ  ָ�ָלה ָבר ּבְ ׁש  ִנְכַנס, ַהּדָ י ְלַבּקֵ ׁשּוָבה ךְ ֶר ּדֶ  ֵמָהַרּבִ  ּתְ

ֲ�ׂשָ  ַ�ד ּנַ ַ�ל הׁשֶ ׁשּוָבה ּבַ מּור ּתְ ַנת ,ִמיםיָ לְ . ּגָ ׁשְ  ּבִ
א, ח"ַר ְפ ּתִ  ל נוֹ בְּ  ּבָ יר ׁשֶ ל ֶזה ָ�ׁשִ ֵני ֶאת ְלַקּבֵ י ּפְ  ַרּבִ

ְלז ןַאֲהרֹ  ל ֶנְכּדוֹ , ִמּבֶ ֲהִר  ׁשֶ יַ�  ,י"ַהּמַ ִהּגִ ְלַאַחר  יָנהוִ ְל  ׁשֶ
ָחׁש בְּ   דַח ַא  ֶאת ֵאָליו בֵר ָק לְ  הוּ וָּ צִ  ְוהּוא, ֵ�יָניוׁשֶ

י, יםַהֲחִסיִד  ַת  ַרּבִ ָהָיה, ריׁשֶ לִּ ֶס  היָ ְח ּפְ  ָמרּוד ָ�ִני ׁשֶ
אד/ ְמ וּ  ִיּסּוִרים ּכָ יר  ֵקְרבוֹ . ּבְ רְוִה  ְמֹאדֶהָ�ׁשִ , ֵאָליו ְתַמּסֵ

ַמּה  ּתָ ָפָניו ּוְכׁשֶ ה הּוא ַמּדּוַ�  ּבְ ן עֹוׂשֶ ר, ּכֵ  ַ�ל לוֹ  ִסּפֵ
ָחַזר ָאִביו ְתׁשּוָבה ׁשֶ ְזכּות ּבִ י ּבִ ַ�  ַרּבִ ְלז ְיהֹוׁש/  וֹ נֵק זְ , ִמּבֶ
ל י ׁשֶ ם, ַאֲהרֹן ַרּבִ ְתַמּה  ַאל: "ְוִסּיֵ ךְ  ַ�ל ּתִ ֲאִני ּכָ  ׁשֶ

ד ר אֹוְתךָ  ְמַכּבֵ י, ַ�ְנךָ ְלַמ  ּכֹה ּוִמְתַמּסֵ ל ֶנְכּדוֹ  ִאם ּכִ  ׁשֶ
י ֶהֱחִזיר ָהַרּבִ ְתׁשּוָבה ׁשֶ ה ָאִבי ֶאת ּבִ ךְ  ילַ ָ�  ְמַצּוֶ , ּכָ
אי ַמע הּוא ַוּדַ ֶאׁשְ קֹולוֹ  ׁשֶ ת ּבְ   ". יוִלְדָבָר  ַוֲאַצּיֵ
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ָ ׁשֶ כְּ  ַ�ם הָה ׁשּ י ּפַ מּוֵאל ַרּבִ ְבִריְסק לֹוִניםִמּסְ  ׁשְ ֵ�ת ָ�ַמד, ּבִ כָּ  ֵנר תַק ְדלָ ַה  ּבְ ֵאין, אֹוְמִרים ֵיׁש : "ְוָאַמר הֲחנ/ ים ׁשֶ ַמּנִ  ַהּזְ

ִוים ָהֵאּלוּ  מוֹ  ׁשָ ים ּכְ ַמּנִ ל יםַהֲחִסיִד  ְוֵאין, ְדמֹוִניםַהּקַ  ַהּזְ ה ׁשֶ ֲחִסיִד  ַ�ּתָ יִקים, ָהִראׁשֹוִנים יםּכַ ּדִ  ֲחׁשּוִבים ֵאיָנם ַהּצַ
מוֹ  יִקים ּכְ ּדִ ָאז ַהּצַ ם ְוִיְרֵאי, ּדְ ֵ ל ְמרֹותלַ  ַאךְ . דוּ ָאבָ  ַהׁשּ ַה , רכֹּ זְ לִ  ָלנוּ  ֵיׁש  זֹאת ּכָ בָּ ׁשֶ נָּ  לֹא ה"ּקָ ּתַ ה ְולֹא הִהׁשְ ּנֶ ּתַ , ִיׁשְ

ן ּוְכָאז ה ּכֵ יַח  ַ�ּתָ ּגִ   ". ּוְבָתִמים ֱאֶמתבֶּ  אֹותוֹ  ַלֲ�ֹבד ָאנוּ  ּוְצִריִכים ינוּ ָ�לֵ  הּוא ַמׁשְ
�  

    

ץ ִהייְ וַ " ר -" ִמּקֵ ֲאׁשֶ יַ�  ָהָאָדם ּכַ ָנַתִים" ֲאַזי, ָיָמיו ְלֵקץ ַמּגִ ה -" ָיִמים ׁשְ י הּוא ְמַגּלֶ ל ּכִ מוֹ  ָ�ָליו ָ�ְברוּ  ָמיויָ  ּכָ תֹוךְ  ּכְ ִלי ָנהׁשֵ  ּבְ ָרה ּוְבִלי שׂ ַ� ַמ  ּבְ   . ְוַתְכִלית ַמּטָ
ֵני ְוזֹאת -" חֵֹלם ּוַפְרעֹה" ל ִמּפְ ּכָ ּתֹהוּ  ָיָמיו הּלָ ְוִכ , ִלּבוֹ  תְוַתֲאוַ  ֲחלֹומֹוָתיו רַאַח  ָהַלךְ  ָיָמיו ׁשֶ ִלי ֶהֶבלּוַב  ּבַ ָלם ִמּבְ    )ד מטולנארבי דו(. ָראּויּכָ  ְלַנּצְ

  
ִניֵּ  רָמ וּ ּמ ַה  יְלָנא ןסוֹ ְל וֹ בֲח  לאּדָ ב היָ ָה , ִמּוִ ּתֵ ים ִמְתּכַ  ְלִעּתִ

ִנים ִעם ְקרֹובֹות ָביוִמְכ  ֶאת חֹוֵתם ְוָהָיה ַרּבָ מוֹ  ּתָ ׁשְ  ּבִ
יַ� . יֹוֵסף הּוִדיַהיְּ  ִהּגִ ׁשֶ ָבר ןיַּ צ' , ֹוִניםמׁשְ  ְלִגיל ּכְ  ַהּדָ

ֲחִגיִגּיּות ַרֲחֵב  הּבָ ַר  ּבַ ִדיָנה יּבְ ים ַהּמְ ים ְוִאיׁשִ ְלחוּ  ַרּבִ  לוֹ  ׁשָ
ָרָכה ֵביּתְ ִמְכ  אוּ . ּבְ ּבָ ׁשֶ ׁש  ּכְ יֵמ  ְלַבּקֵ ים ַרּבִ ִריְסק ַחּיִ  ִמּבְ

לַֹח  ֶרת ֵאָליו ִלׁשְ ָרָכה ִאּגֶ  ֵאיִני: "ְוָאַמר תיפוּ ּקִ ַת ּבְ  בֵסַר , ּבְ
ע ׁשּום רֹוֶצה �ַקר דּמָ ְמׁש'  ִעם ַמּגָָ ַל  ַ�ְצמוֹ  ׁשֶ  לִמּכְ

ּנֹוַדע". ָרֵאלִיׂשְ  ׁשֶ ָבר ּכְ  יְלַרּבִ  לֹוַמר ַלחׁשָ , ּוָמרּמ ַל  ַהּדָ
ים ר יֹוֵסף ֶאת: "ַחּיִ ּכֵ הוּ ־ַוּיַ ר' יב". ֶאָחיו ְוֵהם לֹא ִהּכִ  לוֹ  ֵהׁשִ

י ים ַרּבִ ִים ַאַחת ָמָנה ַחּיִ ֶזה ֶזה ֲהֵרי לֹא: "ַאּפַ י, ּכָ ם ּכִ  ׁשֵ
  "... יוָח ֶא  ֶאת ףֵס יוֹ  ָמַכר ְוָכאן, יֹוֵסף ֶאת ָהַאִחים ָמְכרוּ 

  

  

  
ַלח ְנָחהּמִ ּבַ  ָ ׁשּ ה ָהיוּ יֹוֵסף ְל  ַיֲ�ֹקב ׁשֶ ָ ׁשּ  ִמיִנים ׁשִ
ַבׁש  ּוְמַ�ט ֳצִרי ְמַ�ט, "ָהָאֶרץ תְמַר זִּ ִמ   ָולֹט ְנֹכאת ּדְ

ְטִנים ֵקִדים ּבָ רֹות", ֵהם ּוׁשְ ִחים ּפֵ ּבָ ָרֵאל ֵמֶאֶרץ ְמׁש'  ִיׂשְ
 ַאף ֵמַ�ְצָמם ֵדִליםגְ וּ , ְך ֶל ֶמ  לְלֵהיַכ  ָלבֹוא ְראּוִייםָה 

נֹות ׁשְ ּצֶֹרת ּבִ ת, ּבַ ּמַ '�ְבַ�ת ְל יִנים ׁשִ ֵדִלים ַהּמִ ּגְ  ַרק ׁשֶ
יֵדי אֹון ְסַ�ְדָיה ַרב. ְלִפי ָאָדם ּבִ תָהיּו  ּגָ ׁשֶ יִנים ׁשֵ  ַהּמִ

רי ִר ּצֳ ְוַה , ְרפּוָאה ַסְמָמֵני ְזּכָ ם מ' ִיְרְמ  ּגַ ְרפּוָאה ָיהּבְ . ּכִ
ִרי  ְמַזִהים ְוֵיׁש , ףָט ּקְ ַה  ֵמֲ�ֵצי ֵטףַהּנוֹ  ףָר ׂשְ  הּוא ַהּצֳ
יקַ� ָה  ָהֲאַפְרְסמֹון ןֶמ ׁשֶ  ִעם אֹותוֹ  ַבׁש . ּתִ ַבׁש  הּוא ַהּדְ  ּדְ

ָמִרים ַבׁש  ְולֹא ִצּמּוִקים אוֹ  ּתְ בֹוִרים ּדְ  הּוא אתכֹ נְ , ּדְ
�ָוה  ַנגוֹ דּ ֲ  ַרבִפי ְל  ַ�ְרמֹון הּוא טלֹ , ָחרּוב אוֹ ְוׁשַ

אֹון ְסַ�ְדָיה ְט  ַ�ל. ּגָ ִ ַר  ּכֹוֵתב ִניםַהּבָ ֵאינוֹ  י"ׁשּ  יֹוֵדַ�  ׁשֶ
ֵהם ֲאַפְרְסִקין. ָה ֵה  ָמה ֵכן ׁשֶ �ר ֶ�ְזָרא ןּבְ ִא ם ְוִיּתֵָ  ְמׁשַ

ֵהם . קטוּ יְס ִפ י ֱאגֹוזֵ  ִעם אֹותוֹ  ְמַזִהיםוּ , ָהֱאגֹוִזים ׁשֶ
ֵקִדים ְ רֹות ֵהם ַהׁשּ כ'  ַהּפֵ ּמְ ְך  יםנִּ ׁשֶ ם ּכָ  ֵיׁש , ַאְך ַהּיֹום ּגַ
ַהּכַ  אֹוְמִרים �ְצָמם רֹותּפֵ ַל  ְולֹא םנָ ְמ ׁשַ ְל  ָנהּוָ ׁשֶַ  .  

  

  
ים ִים ָיִמ� ָנַת� ץ ׁשְ � י ִמּקֵ   מא, א)( ַוְיִה�

ַבת י  ּתֵ ָזֵקףַוְיִה� דֹול ּבְ ֵדי, ּגָ  אֹוָתנוּ  ּוְלַהְזִהיר זּמֵ ַר ְל  ּכְ
ּלֹא ְטחֹוֵננוּ  ִנְתֶלה ׁשֶ רּבְ  ּבִ  ְראוּ  - ִהייְ ַו  ּוְכאֹוֵמר, ָוָדם ָבׂשָ

ָלה ֹוֵסףְלי ָ�ְלָתה הֶמ  ּתָ ּטְ  ׁשֶ ר חֹונוֹ ּבִ ׂשַ ִקים ּבְ ׁשְ  ַהּמַ
ָנַתִים לוֹ  ִנּתֹוְספוּ ְו    (אמרי פי) .ָהֲאסּוִרים יתֵב ּבְ  ׁשְ

�  

י ֵתַבתּבְ  ִהיא ַוְיִה� דֹול ףָזֵק ֵיׁש ַצַ�ר  ׁשֹוןִמּלְ  ׁשֶ ֵדי ּגָ  ּכְ
ְמָצא ֶאָחד ְלָכל ְלהֹורֹות ּנִ �ת ׁשֵֶ ָרה, ַצַ�ר ּבְ ּטָ ַהּמַ  ׁשֶ

ִרית ְתַק  ּוְבָכְך  ַהּבֹוֵרא תלוּ ְד גַ ְל  ְלָהִביאוֹ  ִהיא ָהִעּקָ לּתִ  ּבֵ
תוֹ  ִפּלָ �ר ְזִקיָפה לוֹ  ְוִתְהֶיה ּתְַ   (באר משה) .ֵמַהּצַ

�  

דֹול ףָזֵק  ַטַ�ם י ו"ָוא אֹותָל  ּדֹוֶמה ּגָ ּתֵ  ּיֹותָהאֹוִת  ּוׁשְ
ֵהן, ד"יוּ  ה ׁשֶ ִגיַמְטִרּיָ ִמְניַ  ו"כ ּבְ  ּוְכִפי, ה"ֲהָויָ  םׁשֵ  ןּכְ

נֶּ  פּוִפים זֵֹקף ה' ֱאַמרׁשֶ �ל, ּכְַ �ר ְיֵדי ׁשֶַ ָהָאָדם ַהּצַ  ׁשֶ
רּוחוֹ  ּוִמְתַמְרֵמר ְצמוֹ ַ�  ֶאת ְמַצֵ�ר הּוא ּבְ ׁשֶ  ִמְתּבֹוֵנן ּכְ

ְפלּותוֹ  ַ�ל ְך  ְוַ�ל ׁשִ ֵאינוֹ  ּכָ  ֲאַזי, ָיָמיו ְלִאּבּוד ּדֹוֵאג ׁשֶ
דֹול ףֵק זָ ְל  זֹוֶכה   (מגן אברהם) .קֹוָמתוֹ  זֵֹקף ה'ַו  ּגָ

�  

י ַבתּתֵ  ַטַ�ם ַוְיִה� דֹול ףָזֵק  ּבְ ַבת ְוֵכן, ּגָ ן ּתֵ יׁשָ� ֵדי, ַוּיִ  ּכְ
ז ֲחלֹום ְלַרּמֵ ְרעֹה ׁשֶ ֵדי ָהָיה ּפַ ּיֹוֵסף ּכְ  הּלָ ד' גְ ִל  ַיֲ�ֶלה ׁשֶ
ה ִדְבֵרי ְוַאף, קֹוָמתוֹ  תיַפ ִק זְ ִל  ְוִיְזּכֶ ָאְמרוּ  יֹוֵסף יֵח ַא  ּבְ  ׁשֶ

ְרנוּ  ה ְוָאַמ� הוְ  ֲאָכָלְתהוּ  ָרָ�ה ַחּיָ  ֲחלֹומֹוָתיו ְהיוּ יִּ  הַמ  ִנְרֶא�
דֹול ףָזֵק  ַטַ�ם ֵיׁש  י, ּגָ  רַב ּדְ  ִנְרֶאה ָאְמָרה ׁש ֶד ּקֹ ַה  רּוַח  ּכִ
ֶכם, אֹו ָיקּום ִמי ּלָ י אוֹ  ׁשֶ ּלִ   (מראה יעקב) .ׁשֶ

�  

ׁש  ַ�ל ֶנֱ�ַנׁש  יֹוֵסף ּקֵ ּבִ ר ׁשֶ ַ ִקים ִמׂשּ ׁשְ ֵר  ַהּמַ ְזּכְ ּיִ י, וּ הׁשֶ  ּכִ
ּבָ ַה  ק ה"ּקָ יִקים ִעם ְמַדְקּדֵ ּדִ ְטָ�ם ְוָלֵכן, ַהּצַ ָזֵקף מ'  ּבְ

דֹול ּצַ , ּגָ יקׁשֶ דֹול  ּדִ ּבּור ַ�ל ַאף ֶנֱ�ַנׁש ּגָ   (תפוחי חיים) .ַקל ּדִ
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