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 ואשת פוטיפר הצדיק יוסף – וישבפרשת 

שר הטבחים. אשת פוטיפר ראתה את יוסף וביקשה שיחטא עמה פוטיפר סריס פרעה  אצליוסף הורד מצרימה ושם הוא נמכר לעבד 
ה שנאמר " יַוְיִהי ַאַחר ַהְדָבִרים ָהֵאלֶּ מִּ ה עִּ ְכבָּׂ ר שִּ ל יֹוֵסף ַותֹאמֶׁ יהָּׂ אֶׁ ת ֵעינֶׁ יו אֶׁ ת ֲאֹדנָּׂ א ֵאשֶׁ שָּׂ ֹּא  :ַותִּ ִני ל ָניו ֵהן ֲאדֹּ ת ֲאדֹּ ל ֵאשֶּ ר אֶּ ֹּאמֶּ ַוְיָמֵאן ַוי

ר יֶּש לֹו ָנַתן ְבָיִדי: ּנּו ָגדֹו ָיַדע ִאִתי ַמה ַבָבִית ְוכֹּל ֲאשֶּ ה ֵאינֶּ ֱעשֶּ ר ַאְת ִאְשתֹו ְוֵאיְך אֶּ ִּני ְמאּוָמה ִכי ִאם אֹוָתְך ַבֲאשֶּ ֹּא ָחַשְך ִממֶּ ִּני ְול ה ִממֶּ ל ַבַבִית ַהזֶּ
ֹּאת ְוָחָטאִתי ֵלאֹלָהָרָעה ַהגְ  נס  ואז יוסף ,היא תפסה בבגדו וטא עמהכשאשת פוטיפר ראתה שיוסף לא ח. ט( –)בראשית לט, ז " יםִק דָֹּלה ַהז

ְצָלּה ִלְהיֹות ִעָמּה:שנאמר "החוצה  יָה ִלְשַכב אֶּ ֹּא ָשַמע ֵאלֶּ ל יֹוֵסף יֹום יֹום ְול ֹּא ַהַבְיָתה ַלֲעשֹות ְמַלאְכתֹו  ַוְיִהי ְכַדְבָרּה אֶּ ה ַוָיב ַוְיִהי ְכַהיֹום ַהזֶּ
וגם אחרי  .(בי –)בראשית לט, י " ְגדֹו ֵלאמֹּר ִשְכָבה ִעִמי ַוַיֲעזֹּב ִבְגדֹו ְבָיָדּה ַוָיָנס ַוֵיֵצא ַהחּוָצהַוִתְתְפֵשהּו ְבבִ  ְוֵאין ִאיש ֵמַאְנֵשי ַהַבִית ָשם ַבָבִית:

 שמע לדבריה לחטוא ולפשוע והוא לא ,ומנסה להסיתויום יום ו הולכת אליהיתה אשת פוטיפר  בית הסוהרוסף באת י ׂשםפוטיפר ש
 .זאת לא שבה( )'ספר הישר' ד"ה ובכל לאלקים

 
  ?שהיה עבד אחרי יוסףכל כך הרבה רדפה  ,המלך פרעה אצלר גדול וחשוב אשת פוטיפר שהיתה אשתו של ׂש מדוע, להביןויש 

 זליכה אשת פוטיפר ראתה שהיא עתידה להעמיד זרע מיוסף

ראתה  ,פוטיפר המצרי בבית אדונו שירתיוסף היה בן שמונה עשרה שנה ויפה מראה מאוד, כמוהו לא היה בכל ארץ מצרים. וכאשר 
לכן היתה מסיתה אותו . עמה להיותבאהבתה אותו  מאוד בודבקה נפשה עד ש ,בליבה פיֹואותו זליכה אשתו של פוטיפר וחמדה את יֹו

שבט מוסר פרשת נשא דף  למחבר)'חוט של חסד'  אפיםומחליפה בגדים בבוקר ובערב כדרך הנֹו (' וד"ה 'ותאמר  אליו זליכה'ויהי ה' את יוסף')'ספר הישר' ד"ה  יום יום לפתותו

ותאמר '' וד"ה )'ספר הישר' ד"ה ויהי ה' את יוסף נותן את עיניו למטה בארץ אלא אותהא את עיניו לראות לא היה נוׂשיוסף אך . קיא ע"א ד"ה עוד י"ל באופן אחר(

גם היה . יוסף )עפ"י 'ספר הישר' ד"ה וד"ה ותאמר אליו זליכה( מאוד שהיה רבוואלי בראשית לט על הפסוק 'ויהי כדברה אל יוסף'(  )הרמ"ד ן עיניו מיופיהשלא לזּו ('אליו זליכה
ל יֹוֵסף יֹום יֹום טם אוזנו משמוע קולה שנאמר "אֹו יהָ ַוְיִהי ְכַדְבָרּה אֶּ ֹּא ָשַמע ֵאלֶּ ְצָלּה ִלְהיֹות ִעָמּה ְול היה בורח מחברתה . ולט, י()בראשית " ִלְשַכב אֶּ

 .)הרמ"ד וואלי בראשית לט על הפסוק 'ויהי כדברה אל יוסף'(כי ידע את סכנת נפשו להתעכב אצלה 

ואהבתה  תהולי כבד מרוב תאושנפשה דבקה בו, היא נפלה בחֹוכי היא לא יכולה לפתות את יוסף על אף  זליכה אשת פוטיפרכאשר ראתה 
 ר נכבד וגדול בעיני המלך ולא חסרה דברהיא דלה ורזה על אף שהיא אשת ש ועושאלו מד לבקר אותהאו כל נשות מצרים ב. אז אליו

לקלף אתרוגים  ןה ונתנה להמשת עשתה להןול מה היה לה הדבר הזה, דע להן עאמרה להם שהיום ייוו והיא. מכל אשר תאוה נפשה
 את ידיהן בסכינים ןו עד שחתכו כולממנ ןיטות בו ולא הסבו עיניהוהיו כל הנשים מב ןבאותה שעה בא יוסף לפניהו בסכין ולאוכלם.

 ביופיו הרב. ממנו מחמת שהביטו ןשעשו כי לא הפכו את עפעפיהראו נשות מצרים מה ולא מלאו דמים. הת ןשלה שבידיהן והאתרוגים
אני ולהתאפק עליו, ומה אני אעשה שהוא בביתי תמיד  ןדבר זה ולא יכולתה לכןקרה אותו זליכה "הלא ברגע שראיתם  אז אמרה להן

)'ספר הישר' " !איך לא אהיה דלה ולא אמות מזה שהוא לא אבה אל דברי אף שמבטיחה אני אותו בכל טוב?, אותו יום יום הולך ובא רואה

 .ד"ה וד"ה ותאמר אליו זליכה(

חכמת הכוכבים וגזרת ב כלומר, פה, ב( 'בראשית רבה') באסטרולוגיהשמים, כיון שהיא ראתה לשם  עם יוסף אשת פוטיפר התכוונה במעשיה
ת . שנאמר "פה, ב( 'בראשית רבה')שהיא עתידה להעמיד מיוסף בן , )'יערות דבש' לר' יהונתן אייבשיץ חלק א דרוש ב ד"ה והנה הא דיוסף( המזלות וההולדות ַוִתָשא ֵאשֶּ

ָניו ר ִשְכָבה ִעִמי ֲאדֹּ ֹּאמֶּ ל יֹוֵסף ַות יָה אֶּ ת ֵעינֶּ ָניו ַוִתָשא, ")בראשית לט, ז(" אֶּ ת ֲאדֹּ גנינות וראתה טצהא אה את עיניה לשמים בחכמתשנש –" ֵאשֶּ
ר פרשת וישב סימן ח ד"ה 'עי"ל עם שבט מוס למחבר)'ידו בכל' " ִשְכָבה ִעִמיהתעצמה לומר לו "וובטחה בזה  ,עמה להיותיב הוא במזלו וכוכבו של יוסף שמחּו

)'ידו בכל'  "צטגנינות ותראה מה שאני רואה כי אתה עתיד להקים ממני זרעעיניך השמימה בא א נאש". וגם אמרה ליוסף מה' בשם ר' מאיר דאנון(

גם  ראה ,כל חכמות מצריםבהכוכבים וגנינות ובגזירת טאצבחכמת הויוסף הצדיק שהיה חכם . שבט מוסר פרשת וישב סימן ח ד"ה עי"ל עם מה( למחבר
שניהם ראו כי הם יידבקו וייצא מהם זרע כך . )'דברים אחדים' להחיד"א דף צד ע"ב דרוש יח ד"ה ובס' יערות דבש( כי מבית פוטיפר ייצא לו זרע קודשעינו ב

 .חלק א דרוש ב ד"ה והנה הא דיוסף( )'יערות דבש' לר' יהונתן אייבשיץחיל בישראל  יעשהנים אשר אמּו

 כאשר ראה את דיוקן אביו יוסף ברח מפני העבירה עם אשת פוטיפר

. )זוהר פרשת פנחס דף ריג ע"ב ד"ה תא חזי בשעתא( יה עושה עצמו כאילו לא מבין את לשונהנסה אשת פוטיפר לפתות את יוסף, הוא הבכל יום שהיתה מ
רים לראות בתופים ובמחולות כי שמחה גדולה התמלא כל נחל מצרים על גדותיו ויצאו כל יושבי מצרים עם המלך והש שיום אחדעד 

ואמרה שהיא חֹולה על מנת לא יצאה זליכה עמהם  ,למצרים ויום טוב, והלכו לשמוח שם כל היום. וכשיצאו כל אנשי בית פוטיפר היתה
הת ותמרוקי נשים על פניה מה על ראשה אבנים יקרֹוה בגדי מלכות וׂשאז היא קמה ולבשעם יוסף. לבדה שאר להי רָּׂ ועמדה לפני  ,ּוְבׂשָּׂ

'תרגום יונתן' 'תרגום אונקלוס' בראשית לט, יא, ) פנקסי החשבונות בבדיקת )'ספר הישר' ד"ה וד"ה ותאמר אליו זליכה( ֹּנושבא לעשות את מלאכת אדֹו יקיוסף הצד

)זוהר פרשת פנחס דף ריג ע"ב ד"ה תא חזי  היא תפסה בבגדוואילו  )'ספר הישר' ד"ה וד"ה ותאמר אליו זליכה( אחורנית מפניה נרתע יוסף באותה שעה .בראשית לט, יא(

 .)'נצוצי אורות' להחיד"א על זוהר פרשת פנחס דף ריג ע"ב אות ב בשם הרמ"ז(נה את לשֹו כי חשבה שלא הבין עד עתה ,להראות את כוונתה בשעתא(

אמר לה "אשת איש את!" ענתה לו "אין איש יודע בנו". אמר לה יוסף אז הוא ענה ואמרה ליוסף "למה אתה לא שומע לי?" פוטיפר אשת 
רא . אמר לה "מתי)'ילקוט ראובני' פרשת וישב לט, י ד"ה אמרה לו(". אך היא לא שמעה אליו !"אם בנות האמורי הפנויות אסורות לנו, כל שכן אשת איש

 מטעמי תורת חיים
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו
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יוסף טעה בה באותה שעה היות שזכר כי ראה על פי חכמת ו .)'שפתי כהן על התורה' פרשת וישב ד"ה עוד הן אדוני( !" אמרה לו "איננו!"אאני מהבור
ד"ה 'ובס' יערות דבש' בשם  )'יערות דבש' דרוש ב ד"ה והנה הא דיוסף, 'דברים אחדים' להחיד"א דף צד ע"ב דרוש יח האצטגנינות שהוא צריך להידבק בה ולהוליד זרע קֹודש

 )'מדרש תנחומא' פרשת וישב אות ט( על מטתה עלהו )'שפתי כהן על התורה' פרשת וישב ד"ה עוד הן אדוני( שהגיע לחדרהעד  ,מחדר אל חדר נכנס עמהאז ו ה'יערות דבש'(
)'שער הפסוקים' להאר"י  במחשבתו שהיהכפי  (, גמ' סוטה דף לו ע"ב בשם ר' יוחנןרבי פנחס)'מדרש תנחומא' פרשת וישב אות ט, 'פרקי דרבי אליעזר' פרק לט ד"ה  ועמד להיכשל בעבירה

' בצלאל הדרשן אופן עשרים ותשעה ד"ה 'והנה משה 'פלח הרימון' לר ,ז"ל פרשת בהעלותך על הפסוק 'ותדבר מרים ואהרן במשה על אודות', 'קרבן שבת' לר' בצלאל הדרשן פרק ט סימן ג ד"ה ואיתא למה נכנס

 .(בקש' מ'ילקוט חדש' בשם 'ספר הכוונות' להאר"י ז"ל

 'אחרתרוח 'מתווספת בו על ידו היתה כי  ,סייע לו באותו דברשיו אה ברוח חכמתו את דיוקנו של אבורעשה הוא היה בכל דבר שיוסף 
ן ְלָפָניַבֲחלֹוִמי ְוִהֵּנה " ביקש שיוסף יפתור את חלומו ואמר לוכך היה בשעה ששר המשקים הרשע  בהארה עליונה. פֶּ ד שמי, )בראשית מ, ט(" גֶּ

ן ְשֹלָשה ָשִריִגםר המשקים ואמר "מיד כאשר המשיך שיך לפתור אותו. אלא שוא הזה החלום הזדעזע יוסף כי לא ידע על מה בא פֶּ " ּוַבגֶּ
)זוהר פרשת  ר המשקיםשל ש דבר החלום והוא ידע מהו – בדיוקן אביו וח הסתכלותלו הארה מכֹו כי נוספה 'חרּו' ביוסף ההתעורר )בראשית מ, י(

)זוהר פרשת ויחי דף רכב ע"א ד"ה ויקרא לבנו  יוסףדחקה אשת פוטיפר את באותה שעה ש גם היהמעין זה  .דאמר ליה(ד"ה בשעתא ד"ה תא חזי האי ווישב דף קצב ע"א 

'מחשוף הלבן' לר' יעקב אבוחצירא פרשת מקץ  תהואשתו הלילי' חיכו שם שיפּו הס"מ בעוד )'פרקי דרבי אליעזר' פרק לט ד"ה רבי פנחס( עמה מד לחטואוהוא ע ליוסף(

באותה שורש נשמתו הטהורה של יעקב התגלמה  כי, )'פרקי דרבי אליעזר' פרק לט ד"ה רבי פנחס( יעקב אביושל  נראה לו דיוקנואז ש – והנה נלע"ד לפרש(ד"ה 
 .)'אור החמה' על זוהר פרשת ויחי דף רכב ע"א ד"ה 'דיוקנא דאבוי' להרמ"ק( ממש ובאה להזהירו על העבירה 'צלם'בהשעה 

ישש" )בראשית לט, יא(" ְוֵאין ִאיש ֵמַאְנֵשי ַהַבִית ָשם ַבָבִית"וזה מה שנאמר  אחר שאינו מאנשי הבית  'איש'אבל  שם " מאנשי הבית לא היהאִּ
באותה  שדמות דיוקנו נראתה שם תוס' גמ' סוטה דף לו ע"ב ד"ה 'באותה' בשם רבינו משה הדרשן(זוהר פרשת ויחי דף רכב ע"א ד"ה ויקרא לבנו ליוסף,  ) היה והוא יעקב אבינוכן 

ישונרמז הדבר בתיבות " .ליוסף(זוהר פרשת ויחי דף רכב ע"א ד"ה ויקרא לבנו לו ע"ב,  ףגמ' סוטה ד) העת ראה נעקב יביו אדמות ותיבות 'ה" שהוא ראשי ְוֵאין אִּ
ָניו ֵהן  ַוְיָמֵאןלאשת פוטיפר "אמר ויוסף כיון עליו ו .)'נצוצי אורות' להחיד"א על זוהר פרשת ויחי דף רכב ע"א אות א( ם'שוסף יל א ת ֲאדֹּ ל ֵאשֶּ ר אֶּ ֹּאמֶּ ִניַוי " ֲאדֹּ

)גמ' סוטה דף לו  'בחלון' דווקא אז נראתה לו יעקב אביו דמותכמו כן  .הפיוט 'בר יוחאי' על זוהר פרשת ויחי דף רכ"ב ע"א ד"ה ויקרא לבנו ליוסף( למחבר)'כתם פז'  )בראשית לט, ח(

ְך ְפִלְשִתים ְבַעד אבימלך " אצלכפי שנאמר וכלומר בעבור חכמת 'החלון' שהיא האצטגנינות  ע"ב( לֶּ ְך מֶּ לֶּ , שית כו, ח()ברא" ַהַחלֹוןַוַיְשֵקף ֲאִבימֶּ
שרואים לפי  ,כך באמתהם אצטגנינות הרי שאין הדברים מה שראה בעל  במעשיו שעל אף שסמך ללמד את יוסףהתגלות זו באה ו

 .)'דברים אחדים' להחיד"א דף צד ע"ב דרוש יח ד"ה ועל פי דרכו מתוק לחיכי(מה רואים  לגמרי יודעים ולאדברים  באצטגנינות

 נהבמעשה המגּו שלא תיפגם נשמתו חלק לו כבוד הוא )זוהר פרשת ויחי דף רכב ע"א ד"ה ויקרא לבנו ליוסף( אביו דיוקנו שלאת א עיניו וראה וכשיוסף נׂש
את  כבש, 'פרקי דרבי אליעזר' פרק לט ד"ה רבי פנחס()זוהר פרשת ויחי דף רכב ע"א ד"ה ויקרא לבנו ליוסף,  לאחוריו חזרו הרמ"ק(דף רכב ע"א ד"ה 'דיוקנא דאבוי' מ )'אור החמה' על זוהר פרשת ויחי

)'שער  ההואולא עשה את המעשה הרע  (הפיוט 'בר יוחאי' על זוהר פרשת ויחי דף רכ"ב ע"א ד"ה ויקרא לבנו ליוסף למחבר, 'כתם פז' )'פרקי דרבי אליעזר' פרק לט ד"ה רבי פנחס יצרו

 ועל כך .(בשם ר' מאיר , עפ"י גמ' סוטה דף לו ע"ב, 'קרבן שבת' לר' בצלאל הדרשן פרק ט סימן ג ד"ה ואיתא למה נכנסז"ל פרשת בהעלותך על הפסוק 'ותדבר מרים ואהרן במשה על אודות' הפסוקים' להאר"י
)גמ' סוטה דף לו  ה' יתברךמשמו של  (ע"ב ד"ה מאי קמשמע לן )זוהר פרשת פנחס דף ריגה'  אותה לשמו שנוספהזכה  )גמ' סוטה דף לו ע"ב( שקידש שם שמים בסתר

ם יהֹוֵסףֵעדּות בִּ שנאמר "כפי  ע"ב( יִּ ְצרָּׂ ץ מִּ רֶׁ מֹו ְבֵצאתֹו ַעל אֶׁ ִּנַצל . ומטעם (, גמ' סוטה דף לו ע"בהלים פא, ו( )זוהר פרשת פנחס דף ריג ע"ב ד"ה מאי קמשמע לן)ת "ׂשָּׂ שֶּ
א נאמר על שאר השבטים ל "ְבנֹו"הכינוי לכן  .)בראשית מז, כט(" ַוִיְקָרא ִלְבנֹו ְליֹוֵסף" של יעקב שנאמר "ְבנֹונקרא יוסף בשם " בזכות דיוקן אביו

 .הפיוט 'בר יוחאי' על זוהר פרשת ויחי דף רכ"ב ע"א ד"ה ויקרא לבנו ליוסף( לר' שמעון לביא מחבר)'כתם פז' בניו של יעקב אבינו היו  הם גםעל אף שהקדושים 

 נשמתו של יוסף הצדיק התגלגלה ביהושע בן נון

ענף גלגולים אות יוד,  'חומת אנך' להחיד"א על ספר יהושע , 'מדרש תלפיות' זצ"ל )ספר 'גלגולי נשמות' להרמ"ע מפאנו מערכת מ בשם רבינו חיים ויטאל נשמת יוסף התגלגלה ביהושע בן נון

 ַנַערְוהּוא שנאמר " "ַנַעריוסף נקרא "ש כשם לכן. (מסכת מגילה דף יד ע"ב ד"ה בני לא הוו ליהה'בן איש חי'  למחברא, א ד"ה 'זונה ושמה רחב' מהרמ"ע מפאנו בשם מהרח"ו, 'בן יהוידע' 
ת ת ְבֵני ִזְלָפה ְנֵשי ָאִביו אֶּ ַע בִ כך נקרא גם יהושע שנאמר ", )בראשית לז, ב(" ְבֵני ִבְלָהה ְואֶּ ֹּא ָיִמיש ַנַערן נּון ּוְמָשְרתֹו ְיהֹושֻׁ לִמתֹוְך  ל )יהושע לג, " ָהאֹּהֶּ

אף שהיה בן חמשים ושש באותה על  (. ראה 'ילקוט חדש' בחלק 'ניסים ונפלאות מכל השונאים' אות ה'זי'יא( )'מדרש תלפיות' ענף גלגולים אות גימל ד"ה 'יוסף היה גלגול ראשון' בשם גליא ר
ם עושים אעוד ו .'יוסף' ריאבגמט ותיוצא 'אהל מועד' כן התיבותו .(' בשם האבן עזראבפסוק משרתו')'תולדות יצחק' לר' יצחק מנעשכיז פרשת נשא דף לא ע"א ד"ה העת 

)'טוב הארץ' לר'  , לפי שהוא בתוכוגמטריא 'יוסף'באזי אותיות המילוי בלבד יוצאות  – 'יןעין, שיו, וי, הוד, י'כך את אותיות 'יהושע' במילואן 

)ראה גמ' מגילה  ולא בנים הוא שב בגלגול יהושע שהיו לו רק בנות לא בנות,ו רק בניםהוליד יוסף כן מטעם שו .נתן שפירא על משנה מסכת כלים דף ב ע"ב(

 .גמ' מגילה דף יד ע"ב ד"ה בני לא הוו( ה'בן איש חי' על למחבר )'בן יהוידע' יוסףבגלגול החסיר הוא כדי להשלים את מה ש יד ע"ב ד"ה בני לא הוו ליה(דף 

ילבשם 'היו קוראים אותו ויהושע בבחרותו לא היה בן תורה  ה "נאמר כי  ,יוסף אצלרמז נ דבר זה .'ְכסִּ בָּׂ א דִּ ילמֹוצִּ )משלי י, יח( " הּוא ְכסִּ

ָחיו הוציא דיבה רעה על  ויוסף ת בצעירותו שנאמר "אֶּ ם ִדָבָתם ָרָעהַוָיֵבא יֹוֵסף אֶּ ל ֲאִביהֶּ  .)בראשית לז, ב( )'מדרש תלפיות' ענף יהושע ד"ה והנה כונת המאמר(" אֶּ
יווכיון שיוסף גרם לְ  חָּׂ ן:שנאמר "ת בנימין הגביע באמתחנמצא  כאשרע את בגדיהם לקרֹו אֶׁ ְניָּׂמִּ יַע ְבַאְמַתַחת בִּ בִּ ֵצא ַהגָּׂ מָּׂ ְקְרעּו ַויִּ ם  ַויִּ ְמֹלתָּׂ ׂשִּ

ה ירָּׂ עִּ בּו הָּׂ יש ַעל ֲחֹמרֹו ַויָּׂשֻׁ ַַֽיֲַּֽעֹמס אִּ ְקַרעשנאמר " כפי לו ה' אצל יהושע פרעלכן , יג( –יב  )בראשית מד, "ַוַּֽ עַ  ַויִּ יו ְיהֹושֻׁ ְמֹלתָּׂ ה  ׂשִּ יו ַאְרצָּׂ נָּׂ ֹפל ַעל פָּׂ ַויִּ
פָּׂ  ֵאל ַוַיֲעלּו עָּׂ ְׂשרָּׂ ְקֵני יִּ ב הּוא ְוזִּ רֶׁ עֶׁ ְפֵני ֲארֹון ה' ַעד הָּׂ םלִּ  'יעקב ודור שבימיוערך ', 'ילקוט חדש' 'ילקוט חדש' ערך יהושע אות להפד, כ,  'בראשית רבה')בראשית ז, ו( ) "ר ַעל רֹאשָּׂ

ָחיו תיקן בגלגול יהושע שהיה אוהב את הוא  ,ועל מה שהיה יוסף מוציא דיבה על אחיו ומתרחק מהם .(סימן קצו להם את  וסידרישראל אֶּ
 .)ספר 'אוצר חיים' לר' ישועה הלוי על מסכת עירובין דף פט ד"ה שבילי בית גלגול( )ראה גמ' עירובין דף כב ע"ב(הדרכים להלך בהם 

ִנים הּוא לֹו יהושע נרמז בפסוק " ן ְזקֻׁ ת יֹוֵסף ִמָכל ָבָניו ִכי בֶּ תְוִיְשָרֵאל ָאַהב אֶּ נֶּ " היא אותיות ְוָעָשה, שהתיבה ")בראשית לז, ג(" ַפִסים ְוָעָשה לֹו ְכתֹּ
וכן כנגד מה  .ר מגרמייזא()'חומת אנך' להחיד"א פרשת וישב אות ד בשם רבינו אלעז)ראה במדבר יג, טז( לו אות י' לשמו  יהושע לפני שנוספה שמו של על לרמוז 'הֹוֵשעַ '

ם יהֹוֵסףֵעדּות בִּ נאמר "שנוספה אות ה' לשמו של יוסף כפי ש יִּ ְצרָּׂ ץ מִּ רֶׁ מֹו ְבֵצאתֹו ַעל אֶׁ אות ה' משמו של יהושע  חסרה, ו()תהלים פא, " ׂשָּׂ
יֵמי בפסוק " ׂשּו מִּ י לֹא עָּׂ ּכֹות ּכִּ ּכֹות ַוֵיְשבּו ַבסֻׁ י סֻׁ ן ַהְשבִּ ים מִּ בִּ ל ַהשָּׂ הָּׂ ל ַהקָּׂ ן נּוןַוַיֲעׂשּו כָּׂ ה  ֵישּוַע בִּ ְמחָּׂ י ׂשִּ ֵאל ַעד ַהיֹום ַההּוא ַוְתהִּ ְׂשרָּׂ ֵּכן ְבֵני יִּ
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ה ְמֹאד להגדיל  כדי –בגלגול יוסף  ממנו האות ה' על אף שקיבל אותה הנחסריהושע בן נון, ולמעשה " הוא שּוַע ִבן נּוןיֵ "ש, )נחמיה ח, יז( "ְגדֹולָּׂ
ביאור  שבט מוסר על גמ' ירושלמי חלק שלישי פרק ששי אות א ד"ה 'איכא למידק למה' ועיי"ש למחבר)'אגדת אליהו' בשעת עשיית הסוכות  הסופראת כבודו של עזרא יותר אז 

עַ 'שם בוגם  'יהֹוֵסףשם 'ב ןוכ .מאמר שלישי ליל סוכות דף רנד ע"א ד"ה 'וגם הלום ראיתי' בשם 'אגדת אליהו'( לר' דוד זכות מודינא 'זכר דוד' ,הדברים אותיות יה"ו  ישנן 'ְיהֹושֻׁ
 ."ה 'לעתיד לבא' בשם המגלה עמוקות()'ילקוט חדש' ערך יהושע אות נה דשבהם תלויה הגאולה לעתיד לבוא על ידי 'משיח בן אפרים' 

שהוא לא יחטא עם ֵהֵגן לכן הוא היה מלומד להינצל מהחטא ויחד עם תפילתו של משה עליו זה נשמת יוסף  את ביהושעשהיה כיון 
, לכן עם המרגלים אך לעומתו כלב היה צריך להתענות כל ימיו על מנת שלא לחטואשאר המרגלים כאשר נשלחו לרגל בארץ ישראל. 

ב ָהְיָתהְוַעְבִדי ָכֵלב נאמר השבח " על כלברק  ר בָ  ֵעקֶּ ץ ֲאשֶּ ל ָהָארֶּ ת ִעמֹו ַוְיַמֵלא ַאֲחָרי ַוֲהִביאִֹּתיו אֶּ רֶּ ָּנהרּוַח ַאחֶּ )במדבר יד, " א ָשָמה ְוַזְרעֹו ֽיֹוִרשֶּ

ו  ְבכֹור שֹורֹויוסף הוא שֹור כפי שנאמר "וכן . ם אות ל דף לא ד"ה אמר המאסף()'גולל אור' לר' מאיר ביקייא כד( ים ְיַנַגח ַיְחדָּׂ ם ַעמִּ הֶׁ יו בָּׂ ר לֹו ְוַקְרֵני ְרֵאם ַקְרנָּׂ דָּׂ הָּׂ
ץ רֶׁ ר שכא בשעה שסובב את יריחו, תיקן את תפילת 'עלינו לשבח'הוא לכן  ,היה בבחינה זו גם יהושע שבא ממנוו. )דברים לג, יז( "ַאְפֵסי אָּׂ

וכן היה  .'דבש לפי' להחיד"א מערכת ע אות ט()'תורת נתן ליקוטים ממהרח"ו' פרשת וישב דף טז ע"ב ד"ה שור הוא יוסף בכור שור,  ר'הוא 'שֹו הגמטריא של התיבות 'עלינו לשבח'
ָהָדר  שֹורֹוְבכֹור " ביוסף הפסוק על שם ,' מצד שניְרֵאם'ר' מצד אחד וֹו'ש עליהםוהיה מצויר  ,בני דורו סחרו בהםשהוא וות ליהושע מטבע

 .סימן קיב( 'אברהם וכל הדורות שבימיו' ערך )דברים לג, יז( )'ספר החיים' לאחיו של המהר"ל מפראג פרק שלישי ד"ה מכלל חיי האדם, 'ילקוט חדש'" ַקְרָניו ְרֵאםלֹו ְוַקְרֵני 

ר על יוסף נאמר " בדברים רבים היו דומים יוסף ויהושע. ה ִאיש ֲאשֶּ ַע וכן נאמר על יהושע " )בראשית מא, לח(" ים בֹוִק ֱאֹל רּוחַ ֲהִנְמָצא ָכזֶּ ִויהֹושֻׁ
וגם יהושע מל  צא, ה( )'ילקוט שמעוני' רמז קמח ד"ה ויאמר הנה שמעתי( 'בראשית רבה')ראה יוסף מל את המצריים . מח, ג( 'שמות רבה') )דברים לד, ט(" ָחְכָמה רּוחַ ָמֵלא ִבן נּון 

ל ִגְבַעת ָהֲעָרלֹותַוַיַעש לֹו את ישראל שנאמר " ת ְבֵני ִיְשָרֵאל אֶּ ִרים ַוָיָמל אֶּ ַע ַחְרבֹות צֻׁ  שוויםהיו שנותיהם של יוסף ויהושע . )יהושע ה, ג(" ְיהֹושֻׁ
ן יוסף "אצל נאמר ש כפי חיו מאה ועשר שניםששניהם  ת יֹוֵסף בֶׁ יםַויָּׂמָּׂ נִּ ר שָּׂ ׂשֶׁ עֶׁ ה וָּׂ ם ֵמאָּׂ יִּ ְצרָּׂ רֹון ְבמִּ אָּׂ ם בָּׂ יׂשֶׁ  )בראשית נ, כו(" ַוַיַחְנטּו ֹאתֹו ַויִּ

ן נאמר אצל יהושע "וכן  ד ה' בֶׁ בֶׁ ן נּון עֶׁ ַע בִּ ת ְיהֹושֻׁ יםַויָּׂמָּׂ נִּ ר שָּׂ ׂשֶׁ עֶׁ ה וָּׂ . יוסף (, 'ספרי' על דברים פסקא שנז)'בראשית רבה' ק, י (וכן יהושע כד, כט )שופטים ב, ח "ֵמאָּׂ
ָחיו ְוכֹּל ַהדֹור ַההּוא" כפי סדר הפסוקת לפני שאר אחיו הקדים למּו כפי וכן יהושע מת לפני שאר הזקנים בדור  )שמות א, ו(" ַוָיָמת יֹוֵסף ְוָכל אֶּ

ֱאִריכּו ָיִמים ַאֲחֵרי ְיהֹושּוַע " שנאמר ר הֶּ ַע ְוכֹּל ְיֵמי ַהְזֵקִנים ֲאשֶּ ת ה' כֹּל ְיֵמי ְיהֹושֻׁ ר ָעָשה ַוַיַעְבדּו ָהָעם אֶּ ר ָראּו ֵאת ָכל ַמֲעֵשה ה' ַהָגדֹול ֲאשֶּ ֲאשֶּ
 .)'אבות דרבי נתן' נוסחה ב' פרק כב ד"ה דבר אחר ושנא את הרבנות( )שופטים ב, ז(" ְלִיְשָרֵאל

 ן נוןיוסף שהוא עתיד להתגלגל ביהושע ביעקב אבינו רמז ל

ַוַיְרא יֹוֵסף ִכי ָיִשית ָאִביו ַיד ְיִמינֹו יברך את בניו נאמר "כדי ש ליעקבשבשעה שבא יוסף  ליוסף שהוא עתיד להתגלגל ביהושע. יעקב רמז
ה: ֹּאש ְמַנשֶּ ְפַרִים ַעל ר ֹּאש אֶּ ְפַרִים ַוֵיַרע ְבֵעיָניו ַוִיְתמְֹּך ַיד ָאִביו ְלָהִסיר אָֹּתּה ֵמַעל ר ֹּאש אֶּ ֹּא ֵכן ָאבִ  ַעל ר ל ָאִביו ל ר יֹוֵסף אֶּ ֹּאמֶּ ה ַהְבכֹּר ַוי י ִכי זֶּ

ֹּאשֹו: ן  ִשים ְיִמיְנָך ַעל ר ר ָיַדְעִתי ְבִני ָיַדְעִתי ַגם הּוא ִיְהיֶּה ְלָעם ְוַגם הּוא ִיְגָדל ְואּוָלם ָאִחיו ַהָקטֹּ ֹּאמֶּ ֹּא ַוְיָמֵאן ָאִביו ַוי ּנּו ְוַזְרעֹו ִיְהיֶּה ְמל ִיְגַדל ִממֶּ
יַויְ ", יט( –)בראשית מח, יז " ַהגֹוִים ַדְעתִּ י יָּׂ י ְבנִּ ַדְעתִּ ר יָּׂ יו ַויֹאמֶׁ בִּ ֵאן אָּׂ אז ו ,אפריםבנו דרך  בן נון יבוא בגלגול יהושעהוא יעקב רמז ליוסף ש –" מָּׂ

ם" בזה יעמיד את השמש ויתקיים ְהיֶׁה ְמלֹא ַהגֹויִּ ֹּא ְמ ְהיֶּה יִ . לכן ראשי תיבות ""ְוַזְרעֹו יִּ יוצא 'בחמה'. וכן סופי התיבות  " בגמטריאגֹוִיםהַ ל
ֹּ  הִיְהיֶּ  ֹוְוַזְרע"  ם,ם ידו על ראש הבכור מנשה אלא על ראשו של אפרי" עם הכולל יוצא גמטריא 'חמה'. ומטעם זה יעקב לא שםַהגֹויִ  אְמל

 .ד"ה והיכא רמיזא וזרעו( )'מראית העין' להחיד"א על מסכת עבודה זרה דף כה ע"אלכבוד יוסף ולכבוד יהושע בן נון שעתיד להתגלגל בו 

הּו ַבֲעֵלי ִחִצים: ֵבן פָֹּרת יֹוֵסף ֵבן פָֹּרת ֲעֵלי ָעִין ָבנֹות ָצֲעָדה ֲעֵלי שּור:כפי שאמר " וכן רמז יעקב ליוסף בברכתו הּו ָורֹּבּו ַוִיְשְטמֻׁ ב  ַוְיָמֲררֻׁ ַוֵתשֶּ
ֵעי ָיָדיו ִמיֵדי  ן ִיְשָרֵאלְבֵאיָתן ַקְשתֹו ַוָיפֹּזּו ְזרֹּ בֶּ ה אֶּ גמטריא 'יהושע'  ן" יחד הֲעֵלי ָעִין"-" ויֹוֵסף, התיבות "(כד - )בראשית מט, כב" ֲאִביר ַיֲעקֹּב ִמָשם רֹּעֶּ

 רות בארץיש את כל העיויכבֹועל חומות העיר רמז לו שיהושע יעלה  –" ֲעֵלי שּור. ")ראה רש"י בראשית מט, כב ד"ה שור(עם עוד חמש כנגד האותיות 
הּו" ישראל. )'פירוש  על החומה לירות עליו שבוישיבי קשת בהם בעלי רֹושיהיו  –" ָורֹּבּו"ביהושע.  יצאו להילחםישעל אנשי יריחו  –" ַוְיָמֲררֻׁ

הּו", וכן כד, 'נחל קדומים' להחיד"א פרשת ויחי אות ט ד"ה בן פרת( –הרוקח' על התורה פרשת ויחי שער הפשט פרק מט, כב  היו בחומה ישאלו המזיקים  – " ַבֲעֵלי ִחִציםַוִיְשְטמֻׁ
ב ְבֵאיָתן ַקְשתֹו". 'נחל קדומים' להחיד"א פרשת ויחי אות ט ד"ה בן פרת() את ישראלמשם ולהבריח  להילחם ביהושע כדי ובפתח יריחו ישב הוא יש –" ַוֵתשֶּ

ֵעי ָיָדיו, "כד, 'נחל קדומים' להחיד"א פרשת ויחי אות ט ד"ה בן פרת( –שט פרק מט, כב )'פירוש הרוקח' על התורה פרשת ויחי שער הפזק קשתו כנגדם לירות בחֹו שישליך  –" ַוָיפֹּזּו ְזרֹּ
ֵאל" ואמר וסיים. כד( –)'פירוש הרוקח' על התורה פרשת ויחי שער הפשט פרק מט, כב נדנד אותם חץ אחר חץ ידיו וי ְׂשרָּׂ ן יִּ בֶׁ ה אֶׁ ם ֹרעֶׁ שָּׂ על שהוא  )בראשית מט, כב(" מִּ

 .)'חומת אנך' להחיד"א על ספר יהושע ב, א ד"ה זונה ושמה רחב(יהושע  גלגולתוך ב 'רועה ישראל'עתיד להיות 

ר שבטי ישראל "כל את  ֵבַרְךמשה רבינו בשעה שוכן  ֹּאת ַהְבָרָכה ֲאשֶּ ה ִאיש ָהֱאֹלְוז ת ְבֵני ִיְשָרֵאל ִלְפֵני מֹותֹוִק ֵבַרְך מֹּשֶּ הוא  לג, א()דברים " ים אֶּ
ת ָתַחתגם את יוסף שנאמר "ֵבַרְך  צֶּ ד ָשַמִים ִמָטל ּוִמְתהֹום רֹּבֶּ גֶּ ת ה' ַאְרצֹו ִממֶּ כֶּ  ְבכֹור שֹורֹו" והוסיף ואמר לו )דברים לג, יג(" ּוְליֹוֵסף ָאַמר ְמבֹּרֶּ

ץָהָדר לֹו ְוַקְרֵני ְרֵאם ַקְרָניו  ם ַעִמים ְיַנַגח ַיְחָדו ַאְפֵסי ָארֶּ נמצאים בארץ ישראל חד מלכים שהיו שלושים ואכשכוונתו ל )דברים לג, יז(" ָבהֶּ
אמר ה' יתברך וכן  יהושע.תוך גופו של ב באשהוא עצמו " ְליֹוֵסף" נאמרהוברכה זו . )ראה יהושע פרק יב( בשעה שיהושע בא להילחם בהם

ַע ִבן נּון למשה רבינו " ת ְיהֹושֻׁ ה ַקח ְלָך אֶּ ל מֹּשֶּ ר ה' אֶּ ֹּאמֶּ ר רּוחַ ַוי ת ָיְדָך ָעלָ בֹו ְוָסַמכְ  ִאיש ֲאשֶּ ר רּוחַ , ")במדבר כז, יח(" יוָת אֶּ א הי –" בֹו ִאיש ֲאשֶּ
 .)'חומת אנך' להחיד"א על ספר יהושע ב, א ד"ה זונה ושמה רחב( בן נון שנמצאת בתוך יהושע 'יוסף'רוחו של 

 ויהושע לקחה לאשהמיריחו וטיפר התגלגלה ברחב אשת פ

 רח"ו()'גלגולי נשמות' להרמ"ע מפאנו מערכת מ בשם מהרח"ו, 'חומת אנך' להחיד"א על ספר יהושע ב, א ד"ה 'זונה ושמה רחב' מהרמ"ע מפאנו בשם מה אשת פוטיפר התגלגלה ברחב הזונה
)'חומת אנך' להחיד"א על  גמטריא 'זונה'ב'זליכא' הוא  הקודם וגם שמה פוטיפר,ל מעשה גלגולה הקודם באשת לרמוז ע ונקראה בשם 'זונה'

ר ונגיד במשך ארבעים שנה עם כל ש קלקלה. רחב (כנודע בסיום השם ותאות ה' הרי שאות ה' ואות א' מתחלפהעם  שמה נכתבואף שבמקור  .'זונה ושמה רחב'ה "ספר יהושע ב, א ד
ואף שה' לא בחר בה להיות  .)גמ' זבחים דף קטז ע"ב( גיל עשר עד גיל חמשים, וכשהיתה בת חמשים התגיירההיותה בשהיו ישראל במדבר, מ

 )'שער הגלגולים' להאר"י ז"ל הקדמה לו ד"ה עוד דע כי רחב הזונה( ה לה נשמה קדושה מאודהיתש )'במדבר רבה' ג, ב(קירב אותה בתחילה חלק מישראל, הוא 
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 למחבר)'בן יהוידע'  'דשרוח הקֹו'ואף זכתה ל 'הקליפה'עלתה ברגע מר שא )'אהבת יהונתן' לר' יהונתן אייבשיץ הפטרת שלח לך ד"ה והצלתם את נפשותינו( גדולהבמדרגה 

ם ָהרְֹּדִפים אמרה למרגלים "שממה  שנלמדכפי ו ,ונבואה הבן איש חי זבחים דף קטז ע"ב( ן ִיְפְגעּו ָבכֶּ ם ָהָהָרה ֵלכּו פֶּ ר ָלהֶּ ֹּאמֶּ ת ַנְחבֵ וְ ַות ם ָשָמה ְשֹלשֶּ תֶּ
םְוַאַחר תֵ  ָיִמים ַעד שֹוב ָהרְֹּדִפים לא  'דשח הקֹורּו'שאם לא שרתה עליה , )יהושע ב, טז( )'שער הגלגולים' להאר"י ז"ל הקדמה לו ד"ה עוד דע כי רחב הזונה(" ְלכּו ְלַדְרְככֶּ

 .)'ספרי' על ספר דברים אות כב(שהם עתידים לחזור לאחר שלשה ימים  היתה יודעת

גרים באות מתחת הועל אף שנשמות . )'ילקוט חדש' דבורה וכל הנביאות סימן ט( חסידה דבורה וכל הנביאות סימן ט()גמ' מגילה דף יד ע"ב, 'ילקוט חדש'  רתרחב היתה גיֹו
)'אהבת יהונתן' לר' יהונתן אייבשיץ הפטרת שלח לך  ממש 'נשמת ישראל' ה בהתלמעלה מכנפי השכינה משום שהי באהנשמתה לכנפי השכינה, הרי ש

 יעקב ישראל שכולו זרע אמת זרעעם ביקשה להידבק בו ,'אשת יפת תואר' של דרךבלא רצתה להינשא לישראלי  רחב .ד"ה והצלתם את נפשותינו(
ז"ל הקדמה לו ד"ה עוד דע  )'שער הגלגולים' להאר"י ולגודל נשמתה .)'מחשבות חרוץ' לר' צדוק הכהן מלובלין דף כט ע"ב ד"ה וגילוי אלי(שם ישראל ולהתגייר עצמה בלהיקרא בו

ת ֵבית פסוק "מה שנלמדכפי  'שער הגלגולים' להאר"י ז"ל הקדמה לו ד"ה עוד דע כי רחב הזונה(גמ' מגילה דף יד ע"ב, ) יהושע בן נון נׂשאה כי רחב הזונה( ה ְואֶׁ ב ַהּזֹונָּׂ חָּׂ ת רָּׂ ְואֶׁ
יהָּׂ  בִּ ּה אָּׂ ר לָּׂ ל ֲאשֶׁ ת ּכָּׂ עַ ְואֶׁ ֱחיָּׂה ְיהֹושֻׁ ה הֶׁ ֵאל ַעד ַהיֹום ַהּזֶׁ ְׂשרָּׂ ב יִּ רֶׁ ב ְבקֶׁ  ויהושע. ('כלי יקר'כלי יקר יהושע' בשם ')יהושע ו, כה( )'מדרש תלפיות' ענף חיתון ד"ה  "ַוֵתשֶׁ

איסור  חל עליהולא  .)'זרע שמשון' פרשת מטות דף קכד ע"א ד"ה מדרש ילקוט( 'הקליפה'צאה מאשר י על ידי נשמתה הקדושה של רחב 'גופוחצי 'את  השלים
)להרחבה על  (עיי"ש )תוס' גמ' מגילה דף יד ע"בר שם ורק באה לגּו מעמים אלוכי היא לא היתה  ,בארץ ישראלגרים מים שהיו שבעת הע עםו כמ נשואין

 .'נשמות הגרים'( –נשמות הגרים מול נשמות ישראל ראה מאמרינו לפרשת עקב 

היו עומדים ומשמשים על גבי ר שא )גמ' מגילה דף יד ע"ב( הם כהניםה בנות שמהן יצאו שמונה נביאים והביא ממנויהושע התחתן עם רחב 
)'מחשבות חרוץ' לר' צדוק הכהן מלובלין דף כט ע"ב ד"ה וגילוי  וכל הנביאים הללו היו בעלי תורה. )'במדבר רבה' ח, י( המזבח ומברכים את ישראל בשם ה' המפורש

' )'מחשבות חרוץ' לר רה עליהם הנבואהֹולא כן לא היתה ששהרי לּו על גמ' זבחים קטז ע"ב ד"ה ימחול לי בשכר( לר' יוסף חיים מבגדד )'בן יהוידע' בורים ועשיריםיג אלי(

הצילה  הדברים שבאמצעותם. ונרמזו כולם באות הראשונה של צדוק הכהן מלובלין דף כט ע"ב ד"ה וגילוי אלי, 'בן יהוידע' על גמ' זבחים קטז ע"ב סוף ד"ה ימחול לי בשכר(
ל רחב את המרגלים שנאמר " בֶּ ת ְבַעד ַהַחלֹוןַותֹוִרֵדם ַבחֶּ לחֶּ "התיבות , )יהושע ב, טו( "ִכי ֵביָתּה ְבִקיר ַהחֹוָמה ּוַבחֹוָמה ִהיא יֹוָשבֶּ " לֹוןחַ " "בֶּ

כי זכות הצלתם עמדה  ל גמ' זבחים קטז ע"ב סוף ד"ה ימחול לי בשכר()'בן יהוידע' ע מתחילים באות ח' לרמוז על שמונה נביאים שיצאו ממנה כולם –" ֹוָמהח"
 .)'תנא דבי אליהו' אליהו זוטא פרק כב אות ג ד"ה דבר אחר גדולה תשובה(. וגם היא עצמה נעשתה מרובה בזכויות ולכן נקראה בשם 'רחב' )'במדבר רבה' ח, י(לה 

 פוטיפרעל ידי שיהושע נׂשא את רחב התקיים מה שראתה אשת 

ַע ִביִריחֹו ַוִיָשא ֵעיָניו ַוַיְרא שנאמר " הלאשאת רחב כאשר יהושע הגיע ליריחו פגש אותו מלאך שרמז לו כי עליו לׂשאת  ַוְיִהי ִבְהיֹות ְיהֹושֻׁ
ר לֹו ֹּאמֶּ ַע ֵאָליו ַוי ְך ְיהֹושֻׁ ְגדֹו ְוַחְרבֹו ְשלּוָפה ְבָידֹו ַוֵילֶּ ֹּא ִכי ֲאִני ְוִהֵּנה ִאיש עֵֹּמד ְלנֶּ ר ל ֹּאמֶּ ה' ַעָתה ָבאִתי ַוִיפֹּל  ַשר ְצָבא ֲהָלנּו ַאָתה ִאם ְלָצֵרינּו: ַוי

ל ָפָניו ַאְרָצה ַוִיְש  ַע אֶּ ר ְיהֹושֻׁ ֹּאמֶּ ל ַעְבדֹו: ַוי ִני ְמַדֵבר אֶּ ר לֹו ָמה ֲאדֹּ ֹּאמֶּ ָך ִכי הַ  ַשר ְצָבאָתחּו ַוי ַע ַשל ַנַעְלָך ֵמַעל ַרְגלֶּ ל ְיהֹושֻׁ ר ַאָתה ה' אֶּ ָמקֹום ֲאשֶּ
ַע ֵכן ש הּוא ַוַיַעש ְיהֹושֻׁ ושאז הוא נעל המלאך רמז שהוא היה בגלגול קודם יוסף ורחב היתה אשת פוטיפר, . טו( -)יהושע ה, יג " עֵֹּמד ָעָליו קֹּדֶּ

ַע " מה שנאמר וזה היא. 'אדמת קודש'ל בפניה אלא יׂשאנה כי נעולא ישעתה  אךהפתח בפניה שלא רצה להיזקק לה  ַוְיִהי ִבְהיֹות ְיהֹושֻׁ
היא נשלפה מכוחות הטומאה  לרמוז כי עתה –" ְשלּוָפה ְבָידֹו'רחב' בהיפוך אותיות, "תיבה ההיא  –" ֹוַחְרבוְ היכן שישבה רחב, " –" ִביִריחֹו

ָך"לכן  ונטהרה. ל קודם עם אשת פוטיפר יסיר עתה מה שגדר בגלגו ורומז כינה 'רגל' הוא כינוי למקום הברית המכּוש" ַשל ַנַעְלָך ֵמַעל ַרְגלֶּ
ַע ֵכןשנאמר " הלאש ְוָנָשא אותה ויהושע שמע לו ים.יגִ חב נטהרה ונזדככה מן הִס רש היות  .)'בן יהוידע' על מגילה דף יד ע"ב ד"ה בני לא הוו(" ַוַיַעש ְיהֹושֻׁ

)גמ' תענית דף פיה עד שכל מי שהכיר אותה והזכיר את שמה , וכל כך היה רב יֹוטו ע"א( )גמ' מגילה דף נשים היפות בעולםהרחב היתה אחת מארבע 

)גמ' תענית דף ה ע"ב היה מיד רואה קרי  )'בן יהוידע' על מגילה דף טו ע"א ד"ה רחב בשמה(בדרך חיבה, כאשר ליבו היה נוטה אליה  ה ע"ב בשם ר' יצחק, גמ' מגילה דף טו ע"א(

וכל שלשים ואחד )'בן יהוידע' על מגילה דף טו ע"א ד"ה ת"ר ארבע נשים יפיפיות היו בעולם( תה תה ובזקנּו. יופיה לא הוכחש ממנה בבחרּוגילה דף טו ע"א(בשם ר' יצחק, גמ' מ
ת באותם עמים אחיזה ודבקּוהיה לו קצת לכן כאשר יהושע לקחה לאשה . יהבזמן היותה גֹו עמה קלקלומלכים שהיו בארץ ישראל 

 עושהכי ה' חפץ שכאשר מלך או גיבור , )'מגלה עמוקות' פרשת ויחי דף סא ע"ב ד"ה וזרעו יהיה מלא הגוים( םהיה יכול להכניעעל ידי כן בארץ ישראל ושהיו 
ְךלקיים " על מנתנקמה באומות יהיה לו חיבור או קשר עמהם  ְרַסיִּ ֵמְך ֵיֵצאּו ְמהָּׂ ְך מִּ ַביִּ )ישעיה מט, יז( )'גליא רזיא' דף כג ע"א טור א ועיי"ש כמה דוגמאות  "ּוַמֲחרִּ

ֹּא ַהגֹוִים" בדברי יעקב ליוסף, וזה מה שנרמז ואכמ"ל( במשך הדורות לזה  עם נישואיו " שהואַזְרעֹו" שעל ידי כלומר )בראשית מח, יט(" ְוַזְרעֹו ִיְהיֶּה ְמל
ֹּאְמ היתה "ר שארחב  ייכנעו הם ו )'מגלה עמוקות' פרשת ויחי דף סא ע"ב ד"ה וזרעו יהיה מלא הגוים(ישלוט בהם  יהושעאז  –מלכים'  ל"א'מכלומר  "ַהגֹוִים ל

 .)'מגלה עמוקות' פרשת ואתחנן ד"ה סוד נ' הפוכה(תחתיו 

אך , )'חומת אנך' להחיד"א על ספר יהושע ב, א ד"ה זונה ושמה רחב, 'בן יהוידע' על גמ' מגילה דף יד ע"ב ד"ה בני לא הוו( ראתה באצטגנינות שיוסף יהיה נזקק לה אשת פוטיפר
)'חומת אנך' להחיד"א על ספר יהושע ב, א ד"ה  רחב ויהושע אצל )'בן יהוידע' על גמ' מגילה דף יד ע"ב ד"ה בני לא הוו(שלהם  שניהגלגול העל  זהראתה שמה  כילא ידעה 

מערכת מ' בשם רבינו חיים ויטאל  )'גלגולי נשמות' להרמ"ע מפאנו שלא לקח יוסף הצדיק את מהכך ו. (. וראה עוד ב'ספר הליקוטים' להאר"י ז"ל על הפסוק 'ותתפסהו בבגדו'זונה ושמה רחב

מאוחר ניו, הוא לקח אותה אשת פוטיפר אדֹו )'ספר הישר' ד"ה וד"ה ותאמר אליו זליכה( זליכהז"ל, 'גולל אור' לר' מאיר ביקייאם אות מ ד"ה 'הטעם שלקח' בשם הרמ"ע מפאנו( 
בשם רבינו חיים ויטאל ז"ל, 'גולל אור' לר' מאיר ביקייאם אות מ ד"ה 'הטעם שלקח' בשם הרמ"ע  'מערכת מ)'גלגולי נשמות' להרמ"ע מפאנו  ירחוכיון שיהושע נמשל ל בגלגול רחב. יותר

דווקא בעיר  היה מעשה עם רחב ויהושעהלכן  )גמ' בבא בתרא דף עה ע"א( פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנה'כפי שאמרו רבותינו 'מפאנו(  
 . ה' יראנו נפלאות מתורתו, אמן., 'גולל אור' לר' מאיר ביקייאם אות מ ד"ה 'הטעם שלקח' בשם הרמ"ע מפאנו(מהרח"ו בשם 'מפאנו מערכת מ)'גלגולי נשמות' להרמ"ע  יריחו

 
 העלון גם לרפואה שלימה של

 הי"ו  סול תמיכל ב
 אורך ימים ושנות חיים!

 

 העלון גם לרפואה שלימה של

 הי"ו  רבקה בת חנה
 !רפואה שלימה במהרה

 

 העלון גם לעילוי נשמת:

, ז"למאיר בן משה 

, ז"ליונה בן שמואל 
ברטה בתיה בת 

, חיים בן ז"למאיר 

, מרים בת ז"ללייב 

 ז"לשמואל 

 צ. ב. ה.ת. נ. 
 

 העלון גם לעילוי נשמת:

 ז"לאליהו בן ג'ֵנט 
 ת. נ. צ. ב. ה.

 העלון גם לעילוי נשמות:

רחל בת גרשון 

  ז"ל ושרה

  אשת דוד

 ז"ל דוד בן ישי
 הנולד ממרים

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

העלון גם לרפואה 

 שלימה של

 העלון גם לרפואת הילדות הי"ו  מרים בת רבקה

טליה אסתר בת אלינור 
  הי"ו

 (מזרחי בית משפחתל)

 הי"ו שירה בת אילנה
זכות הלימוד בעלון יעמוד להן לרפואה 

 שלימה במהרה

 העלון גם להצלחת 

 הי"ו יהודית בת ורדה רוזיטה

 וכל בני משפחתה

העלון גם לרפואה 

 שלימה של

ציונה שושנה 

 הי"ו בת חנה ֵבמּון

הגון בקרוב  הפצת העלון השבוע לזווג

 של ידיד נפשו של מחבר העלון

 הי"ו שמואל בן אֹוְלגָּׂה
שה' יתברך יזכה אותו להקים בקרוב 

בית נאמן בישראל בזכות תמיכתו 

 ועזרתו בהפצת העלון 
 

העלון השבוע גם לעילוי נשמת 

 הרבנית הצדקת אשת חבר:

 ז"ל    עליזה בת יפה

 ת. נ. צ. ב. ה.

נשמת איש החסד אשר במשך כמה שנים העלון השבוע גם לעילוי 

 תרם והדפיס את העלון הזה לזיכוי הרבים:

 ת. נ. צ. ב. ה.ז"ל    עמירם בן אסתר
הלימוד בעלון 

 לרפואת הנערה

שירה בת 

 הי"ו מוריה

 הפצת העלון גם לרפואתם של

הי"ו יעל בת שירה אושרת  

הי"ו עליה בת אסתר  

הי"ו יונתן בן שירה אושרת  

הי"ו שירה אושראליהו בן   

העלון מופץ לרפואה 
 שלימה של

שרה שושנה 
דבורה בת רוז הי"ו  

 העלון מופץ לזיווג הגון של

 הי"ו יוסף בן קרן 
שיזכה להקים בית נאמן 

להצלחתו שלהעלון מופץ   

יוסף יצחק בן עליה 
 הי"ו

  לחזרה בתשובה שלהעלון גם 

 הי"ו בנימין בן שרה
 ובנחת!בקרוב ממש 

 alon.torat.haim@gmail.com  052-7675933ותרומות עבור ההדפסה:  להפצה 

העלון מופץ לחזרה בתשובה 
 וישועה של

ישראלה בת  
הי"ומרים   

לחזרה העלון 

בתשובה וזיווג עם בת 

 ל:ישראל כשרה 

אדם בן 

 הי"ו אורית

 5בקשה אישית ממחבר העלון להתפלל לרפואתה של ילדה בת 

 וצריכה רפואה: בראשהיסורים יהסובלת 

הי"ו י בת טליהמ  רֹו  

לרפואתה השלימה. ויהי רצון ה' יתברך יחזיר אותה לאיתנה, העלון השבוע מוקדש 
בתוך שאר חולי  ל נא רפא נא לה"-בריאה ושלימה בכל רנ"ב אבריה ושס"ה גידיה. "א
  עמו ישראל, אמן.
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