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  ָנא לֹא ִלְקרֹא ַּבְּזַמן ַהְּתִפָּלה

  ּוְקִריַאת ַהּתֹוָרה
  ק"מוצש  נ"הד  

  17:17  16:02  ְירּוָׁשַלִים
  17:16  16:05  ֵחיָפה

  17:12  16:01  חיספין
  17:18  16:16  ֵּתל ָאִביב

  17:18  16:05  ןרֹובְ חֶ 

 ְּבַוַּדאי? ִלְׁשּכֹחַ  ֶאְפָׁשר ֵאיךְ ? ַחָּנה אָסְבּתָ  ֶאת ַאֶּתם זֹוְכִרים

 ֶׁשל ַהֲחֻנִּכָּיה ַעל ַחָּנה אָסְבּתָ  ֶאת ֶׁשָּׁשַאְלִּתי ַאֶּתם זֹוְכִרים

 ָּכל? ַהָּבָאה ַּבַּׁשָּבת ִלי ֶׁשְּתַסֵּפר ִלי ִהְבִטיָחה אְוָסְבּתָ , ֶאְפַרִים

 ְוִהְתַּגְּבָרה ָהְלָכה יִּת נּורַ קְ סָ וְ  ַהָּׁשעֹות ֵאת יּתִ רְ פַ סָ  ֶׁשָחַלף יֹום

 ַעל ְלִהְתַּגֵּבר ִהְצַלְחִּתי ְּבקִֹׁשי ַּׁשָּבתּבְ . ָּבתַהּׁשַ  ֶׁשִהְתָקְרָבה ְּכָכל

, ְרָגִעים ַּכָּמה ָּכל ָׁשעֹוןּבַ  ִהַּבְטִּתי ַהַּׁשָּבת ּוִבְסֻעַּדת, ַעְצִמי

 ְוָקָראִתי ִמְּמקֹוִמי ָקַפְצִּתי ַהָּמזֹון תּוִבְרּכַ  ַהְּסֻעָּדה ָמהּוְכֶׁשּתָ 

 ַהּיֹום, ְוָאַמר ִּבי ִהִּביט ַאָּבא? הָחנָ  אָסְבּתָ לְ  ֵנֵלךְ  ַאָּבא: ְּבקֹול

 עּומֶ ְׁש ִּת  ֶׁשֻּכְּלֶכם בֲחׁשּו .יךָ ּתֵ יֹוחְ ָאוְ  יךָ ָאחֵ  ִעם ֵּתֵלךְ  ַאָּתה

: ָאַמְרִּתי, ַאָּבא ֲאָבל. ֶאְפַרִים ֶׁשל ַהֲחֻנִּכָּיה ַעל ַחָּנה אִמָּסְבּתָ 

 ִתירְ ּבָ סְ הַ  ךְ ַא, ַאָּבא ִלי ָעָנה ָאֵכן .ךָ ִלְראֹוְּת  ִּתְׂשַמח אָסְבּתָ 

 ְוַאְחיֹוַתי יחַ אֵ  ֵאל ִהְסַּתַּכְלִּתי. יּוִבְלָעדָ  ָּתבֹואּו ַאֶּתםׁשֶ  אַלָּסְבּתָ 

י דַ ּלָ יְ , ...ַאָּבא ֲאָבל. ָּבֶהם ֶׁשָאֲחָזה ַהַּתְדֵהָמה ֶאת ְוָרִאיִתי

 ֵאל יֹוֵסף ֲאהּובֹו ְּבנֹו ָאת ׁשֹוֵלחַ  ָאִבינּו ַיֲעקֹב ַהָּׁשבּועַ  ָרַׁשתְּבּפָ 

 הּוא, ָאםמֹוצְ  ְוֵאינֹו ֶּׁשֶכםלִ  ַמִּגיעַ  יֹוֵסף ְוַכֲאֶׁשר, ַּבֶּׁשֶכם יוחַ אֶ 

 ָאנִֹכי יָאחַ  ֶאת: "ְואֹוֵמר ִאיׁש ּפֹוֵגׁשהּוא ׁשֶ  ַעד ּוְמַחֵּפׂש ְמַחֵּפׂש

 ֶאת ְלַבֵּקר ְלכּו ְוַעְכָׁשו, ֶאְפַרִים ֶׁשל ַלֲחֻנִּכָּיה ֶרֶמז ֶזהּו". ְמַבֵּקׁש

 ָּפֵנינּו ֶאת ִקְּבָלהשֶ , ַחָּנה אָסְבּתָ  ֶׁשל ּהְלֵביּתָ  נּוַרצְ . אָסְבּתָ 

 עּוִגּיֹות ִמיֵני מּוָנִחים ָהיּו הנָ חָ לְ ּוׁש ְוַעל, ְּגדֹוָלה ְּבִׂשְמָחה

 ִביבסְ  ַהְּיָקִרים יינָ נִ  בּוְׁש . הּוקָ ְמּת ּוְׁשִתָּיה ַמְמָּתִקים, ּוֵפרֹות

 לֹא. ָלֶכם רּפֶ ְלסָ  ָמה ַהְרֵּבה ִלי ֵיׁש, ֲעמּוְוטָ  ָּבְרכּו, ַהֻּׁשְלָחן

, ַהֻּׁשְלָחן ְּברֹאׁש ַיְּׁשָבהשֵ  אְוָסְבּתָ , תפֶ נֹוסֶ  ְלַהְזָמָנה ִחִּכינּו

 נּוְּבֵביּתֵ . ְּבִעיֵרנּו ָּגדֹול סֹוֵחר ָהָיה הּוֱאִליָ  ָאִבי .ְּבִסּפּוָרּה ֵהֵחָּלה

 ְּבָכל מּוָנִחים דָּתִמי ָהיּו ּוְבֶׁשַפע בטּו ְוָכל, ָּדָבר ֲחַסר ָהָיה לֹא

 ְוַחג ַׁשָּבת ְוָכל יֹום ָּכל ְלֵביֵתנּו ְלַהְכִניסָהָיה  נֹוֵהג ַאָּבא .ִּפָּנה

 ָהיּו ַאַחת ְולֹא, ְוׁשֹוִתים אֹוְכִלים ֶׁשָהיּו ,ְוִנְצָרִכים ֲעִנִּיים

 מּוָזר ָאָדם ְלֵביֵתנּו ִהִּגיעַ  ֶאָחד יֹום. ְּבֵביֵתנּו ָללּון ִנְׁשָאִרים

 ֶׁשּצּוַרת ַמֶּׁשהּו מּוָנח ָהָיה רֹאׁשֹו ְוַעל ָקרּועַ  ָהָיה ְלבּוׁשֹו. ְמאֹד

  .לֹו ּכֹוַבע

  

  ָׁשָנה ִראׁשֹוָנה׀  7 ִמְסָּפרִּגָּליֹון ׀ ב ”התשע ִּכְסֵלו א"כ׀  בשֶ יֵ וַ ַׁשָּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת 
     

 ד"בס

  הרָ יגּודִ סָ מִ  ַיֲעקֹב ַאְבָרָהם 

, ין'זִ ֵמרֹו ִיְׂשָרֵאל ַרִּבי ְלָאִביו) 1819( פ"תק ֶחְׁשָון' ְּבכ נֹוַלד

 ְוַעל ָעָליו". ַאֲהרֹן תיּבֵ " ַּבַעל יןלִ רְ קֵ מִ  ַאֲהרֹן ַרִּבי ֶׁשל ֲחָתנֹו

 ִיְׂשָרֵאל ַרִּבי ֵהִעיד מטשורטקוב המׁשֶ  דוִ ּדָ  ַרִּבי ָאִחיו

 קֵמִרחֹו ִלְראֹות ִויכֹוִלים, ַהָּגנּוז ְלאֹור ָזכּו ֶׁשֵהם, ֲאִביֶהם

  .ּוְגנּוִזים ִנְפָלִאים ְּדָבִרים

 ָאִחיו( הרָ יגּודִ סָ ב ֹומֹוְמק ֶאת ָיַרׁש ִיְׂשָרֵאל ַרִּבי ְּפִטיַרת רחַ ַא

 ֶאת ּבֹו ָראּו ִקיםַהַּצּדִ  יוחָ אֶ  ְוַאף, )ָיָמיו יִּבְדמִ  רפּטַ נִ  ַהְּבכֹור

  .ָמרּותֹו ֶאת ְוִקְּבלּו רַהּדֹו ַמְנִהיג

  ).1883( ג"תרמ ֱאלּול א"י ְּביֹום ִנְפַטר

   

  ִנְׁשַמת ָאָדם' ֵנר ה
  ֶהָעלֹון יֹוֵצא ְלִעּלּוי ִנְׁשַמת

  רמֶ לְ ק יֹוָנָתן פָ ַהִּתינֹו
 ד"הי

  ) ךְ שֵ מְ הֶ ( ְנֻקָּדה ְלַמְחָׁשָבה

 ֶׁשָהָיה ילּוּבָ  ְּבַׂשק ֶהֱחִזיָקה ָהַאַחת ָידֹווְ  הּתָ ׁשָ וְ  ָאַכל ַהֻּׁשְלָחן ְלַיד ָיַׁשב

. בֵסרַ  הּוא ַאךְ , ַאָּבא לֹו ָאַמר ְּבַחְדְרךָ  ַּׂשקהַ  ֵאת ַהַּנח .ְלַידֹו מּוָנח

 ָׂשַמח הּואוְ  ֶאְצֵלנּו ִליׁשֹן ְלִאיׁש ַאָּבא ִהִּציעַ , ָהֶעֶרב ֲארּוַחת רְלַאחַ 

 ֶׁשָהַלךְ  ָמקֹום ּוְלָכל ְּבָידֹו ָהָיה ַהַּׂשק, ְלַחְדרֹו ָהִאיׁש ְּכֶׁשָעָלה. ְמאֹד

, ְּבבֶֹקר. ִּבְמֵהָרה ִנְרְּדמּו ְוָהאֹוְרִחים ַּבִיתהַ  ְּבֵני ָּכל. ִאּתֹו ָהָיה ַהַּׂשק

 ֶׁשל ְלַחְדרֹו ּוְכֶׁשִהִּגיעַ , ֻּכָּלם ֶאת ְלָהִעיר ַהֲחָדִרים ֵּבין ָעַבר ַאָּבא

 ינּוָעלִ ? ָהאַֹרח ֶנֱעַלם ְלָאן: ִמִּפיו ַּתְדֵהָמה ְקִריַאת ָּפְרָצה ָהִאיׁש

 תַהַּׂשק ַּתחַ : אּורְ , ִאִּמי ָקְרָאה, ְלֶפַתע. ָמָצאנּו לֹא ַאךְ  ּוְלַחֵּפׂש ִלְראֹות

 ִחָּכה ְּכִאּלּו ְלַבּדֹו ַהַּׂשק לֹו ָהָיה מּוָנח, ְוָאֵכן, ִהְתּכֹוַפְפנּו! ַהִּמָּטה

 ֲאֵבָדה זֹו: ִלי ָעָנה ְוָאִבי, ָאַמְרִּתי ְּבַׂשק ֵיׁש ָמה ְמַעְנֵין .ִלְבָעָליו

 לֹא. ָלהַקּבְ ְויֵ  ִסיָמִנים ְוִיֵּתן ָהֲאֵבָדה ַעלּבַ  ֶׁשָּיבֹוא ַעד ֶאְצֵלנּו ֶׁשִּנְׁשמֹר

 ְסֻעָּדה ְזַמן ֵּתֶכף, ֶׁשִּלי ִריםקָ יְ : ָאְמָרה אָסְבּתָ וְ , ֶׁשָעָבר ַלְּזַמן ֵלב ַׂשְמנּו

 ּוְבָׁשבּועַ , ְוִאָּמא ְלַאָּבא ָׁשלֹום ְּדִריַׁשת ְסרּוּומִ  ְלֵביְתֶכם ְלכּו, ְׁשִליִׁשית

, הּתָ יְ ּבַ הָ  ָחַזְרנּו. ַהִּסּפּור ֶהְמֵׁשךְ  ֶאת ָלֶכם ֲאַסֵּפר ָּכהֲחנֻ  ַׁשָּבת, ַהָּבא

 ֻמְקָּדם ֶנֱעַלם ּוַמּדּועַ ? ָהִאיׁש ָהַלךְ  ְלֵהיָכן ַלֲחׁשֹב ִהְפַסְקִּתי לֹא ַוֲאִני

  ?ַהְּיָקִרים ירָ ַחבֵ  יֹוְדִעים ַאֶּתם אּוַלי? ְּבַׂשק ֵיׁש ּוָמה? ַּבּבֶֹקר

                                   



                
   

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  


  

  

          
  
  
  
  
  








 








ֶׁשרֹוִאים , ָהַאִחים. ת ַּפִסיםנֶ תֹּכְ , ְוַרק לֹו, הּוא נֹוֵתן לֹו. ַיֲעקֹב אֹוֵהב ֵאת יֹוֵסף

ְמֻסָּגִלים ְלַדֵּבר ֵאיָנם וְ , ִאים אֹותֹוׂשֹונְ  –ֶׁשּיֹוֵסף ְמַקֵּבל ַיַחס ְמֻיָחד ֵמֲאִביֶהם 

ָמה , ְמַסֵּפר ָלֶהם ַעל ֲחלֹומֹות ֶׁשָחַלם, יוָקֵרב ְלֶאחַ יֹוֵסף ְמַנֶּסה ְלִהתְ . ִאּתֹו

ם ַהִּׂשְנָאה ְוַהִּקְנָאה ּגֹוְרִמי. ָהַאִחים ְמַקְּנִאים ְּביֹוֵסף. םַּמְגִּביר ֶאת ִׂשְנַאּתָ ׁשֶ 

, ַהִּקְנָאה .יֹוֵסף ְוַגם ְמַׁשְּקִרים ְלַיֲעקֹבֵהם מֹוְכִרים ֶאת , ְלַאִחים ַלֲעׂשֹות ַמֲעֶׂשה

, ִאם לֹא ְנַתְגֵּבר ָעֶליהָ , ָהְרָגׁשֹות ֶׁשֲאַנְחנּו ֵמְרִגיִׁשים ְּבַחִּיים ְיכֹוָלה תָאחָ 

ֶזה ָּתלּוי . ִפּלּו ְלַמֲעִׂשים לֹא טֹוִביםְוִלְפָעִמים אֲ , ְלַמְחָׁשבֹות לֹא טֹובֹותְלהֹוִביל 

ֲאָבל , ֶזה לֹא ָּתִמיד ַקל....  ְלֵאיֶזה קֹול ֲאַנְחנּו ַמְקִׁשיִבים, ה ֶׁשָּלנּוַּבְּבִחירָ . ָּבנּו

 .ֶזה ֶאְפָׁשִרי

 http//www.ohrshalom.net   ְּכתֶֺבת ֲאָתר ִאיְנֶטְרֶנט                90100מיקוד  88. ד.קרית ארבע ת י ֵּבית ַהִּמְדָרׁש אֹור ָׁשלֹום"יֹוֵצא ָלאֹור עַ 
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' ָעַבד ֵאת ההּוא . ַׁשָּמׁש ֵּבית ַהְּכֶנֶסת –י הּוְנַגְרָיה ָהָיה ְיהּוִדי ָּפׁשּוט ֶאָחד אֹון ַרִּבי ְיהּוָדה אסאד ִמְּגדֹוֵלי ַרָּבנֵ ִּבְתקּוָפתֹו ֶׁשל ַהּגָ  

ְלֶׁשם ִיחּוד ''ה אֹוֵמר ְּבִהְתַלֲהבּות ְוָהיָ ] ְׁשַמל ַּבְּתקּוָפה ַהִהיאלֹא ָהָיה חַ [ק ֶאת ֵנרֹות ֵּבית ַהְּכֶנֶסת י יֹום ָהָיה ַמְדִליִמּדֵ . ִּבְתִמימּות

 ֶאת ָּכל ַהַּכָּונֹות ֶׁשָהיּו ֶנֶסתּכְ ּוְמַכֵּון ְּבַהְדָלַקת ֵנרֹות ֵּבית הָ ', ְּבאּוִרים' ַּכְּבדּו ה'ַות ּצְ ּוָכן ּוְמֻזָּמן ְלַקֵּים ֶאת מִ ִהְנִני מ... ִריְך הּואקּוְדָׁשא ּבְ 

ב ַּפַעם ִנְזַּדֵּמן ַהָּקצַ  .ׁשָוָנתֹו ַהְּטהֹוָרה ֶׁשל ַהָּׁשמָ ֵעל ִמּכַ ְּביֹומֹו ְוַהִּצּבּור ָהָיה ִמְּתּפָ  י יֹוםָּכְך ָהָיה נַֹהג  ִמּדֵ . ָּדׁשְּבַהְדָלַקת ַהֵּנרֹות ְּבֵבית ַהִּמקְ 

ַאל אֹותֹו ְוׁשָ , ְתִחיל ְלַקֵּנא ַּבַּׁשָּמׁשׁש ְוהּוא ִהְתַלֵהב ְמאֹד ִמָּמה ֶׁשָרָאה ַעד ֶׁשהִ מָ ַהְדָלַקת ַהֵּנרֹות ֶׁשל ַהּׁשָ  ֶׁשל ָהֲעָיָרה ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְּבֵעת

 ְלַוֵּתר ׁש ִאם הּוא ִיְהֶיה מּוָכןָׁשמָ ִּיְהֶיה מּוָכן ָלֵתת לַ ם הּוא מּוָכן ִלְמּכֹר לֹו ֶאת ְזכּות ַהְדָלַקת ַהֵּנרֹות ְוַאף ָנַקב ִּבְסכּום ֶּכֶסף ָּגדֹול ׁשֶ אִ 

ר ּתֶ ֲאָבל ַהָּקַצב לֹא וִ  ,ת ַהְדָלַקת ַהֵּנרֹות ֶׁשָהְיָתה ֲחׁשּוָבה ְמאֹד ְּבֵעיָניוף ֵאת ַהַהָּצָעה ְלַוֵּתר ַעל ִמְצוָ ָּדָחה ְּבתֹקֶ ׁש ַהָּׁשמָ . ַעל ַהִּמְצָוה

י ׁש ְלִהְתַיֵעץ ִעם ַרּבִ ֶהְחִליט ַהָּׁשמָ , ָּגְברּו ַּתֲחנּוָניו ֶׁשל ַהָּקַצבֵּכיָון ׁשֶ . הְצוָ ַהּמִ ׁש ְוִהְתַחֵּנן ְלָפָניו ָלֵתת לֹו ֵאת יֹום ְּביֹומֹו ִנְדֵנד ְלָׁשּמָ  ּוִמֵּדי

] ָזהּוב[=ַע  ׁש ִמֶּמּנּו ַמְטּבֵ ְוִלְדרֹו, ַמע ֵאת ַהִּסּפּור ָיַעץ ְלָׁשָמׁש ְלַהֲעִביר ֵאת ַהִּמְצָוה ַלָּקַצבָהַרב ֶׁשּׁשָ . ֵלי ַהּדֹורְיהּוָדה אסאד ֶׁשָהָיה ִמְּגדֹו

ַּתְׁשִאיר אֹותֹו , בַּבֶּכֶסף ֶׁשִּיֵּתן ְלָך ַהָּקצַ  ַאל ִּתְׁשַּתֵּמׁש: ׁשְוָהַרב ָאַמר ְלָׁשּמָ , ֶסף ָּגדֹולְמֻדָּבר ָהָיה ִּבְסכּום ּכֶ . ֶאָחד ָּכל יֹום ֲעבּור ַהַהְדָלָקה

ִמֵּדי יֹום .  א ִצֵּית ְלִדְבֵרי ָהַרבה זֹו ָהְיָתה לֹו ֶאמּוַנת ֲחָכִמים ְוהּוְלַוֵּתר ַעל ִמְצוָ  ָּמׁשַלְמרֹות ֶׁשָהָיה ָקֶׁשה ְמאֹד ְלׁשָ  .ְּבַצד ְלֵעת ַהּצֹוֵרךְ 

ֶסף יַח ֵאת ַהּכֶ ְוִהּנִ ַרב ׁש ִמִּצּדֹו ָעָׂשה ְּכהֹוָרַאת הָ ַהָּׁשמָ . ְלַהְדִליק ֶאת ַהֵּנרֹותׁש ַהָּקַצב ָהָיה נֹוֵתן ַמְטֵּבַע ֵאַחד ְלָּׁשָּמׁש ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ְוִנּגַ 

ב ְּבֵבית יֹום ֶאָחד ָּפַגׁש ֶאָחד ִמְּבֵני ַהְּקִהָּלה ֵאת ַהָּקצַ  .ְּבֶמֶׁשְך ַהָּׁשִנים ִהְצַטֵּבר ְּבֻקָּפה ְסכּום ֶּכֶסף ָּגדֹול ְמאֹד. אְּבֻקָּפה ְמֻיֶחֶדת ְלֵעת ְמצֹו

תֹו ְוֵאין לֹו ְוַהָּקַצב ֵהִׁשיב לֹו ֶׁשהּוא ֵאיַרס ֶאת ּבִ ? ֵאת ַהָּקַצב ַמּדּוַע ַאָּתה ּבֹוֶכה ָׁשַאל ָהִאיׁש. ִליׁשֶׁשהּוא ּבֹוֶכה ִּבְדָמעֹות ׁשָ ּכְ ַהְּכֶנֶסת 

ׁש ָקָרא ְלָׁשּמָ  הּואוְ  עּו ְלָאְזֵני ָהַרבַהְּדָבִרים ִהִּגי. ב ַמהּו ְסכּום ַהֶּכֶסף ֶׁשָחֵסר לֹוְּבאֹותֹו ַמֲעָמד ָאַמר ַהָּקצַ , ְמֶמן ֶאת ַהְּנדּוְנָיה ֶׁשָּלּהֶּכֶסף לְ 

ב ְּבֶמֶׁשְך ָּכל ַהֶּכֶסף ֶׁשִּׁשֵּלם ְלָך ַהָּקצַ  ַקח ֶאת ָּכל. ַּכָּלה ִמְּצָות ַהְכַנַסת, ֶסף ֶׁשָּׁשַמְרָּת ִמְצָוה ְּגדָֹּלהַעָּתה ִהִּגיַע ַהְּזַמן ֶׁשְּתַקֵּים ַּבּכֶ :  ְוָאַמר לֹו

ה ָמה יק ְוַהָּתִמים לֹא ָׁשַאל ְׁשֵאלֹות ְוָאַמר ֶׁשהּוא ַיֲעׂשֶ ַהַּׁשָּמׁש ָהָצּדִ  .תֹו ְּבָכבֹודל ְלַהִּׂשיא ֶאת ּבִ י ֶׁשּיּוכַ ב ְּכדֵ ָקצַ ... ַהָּׁשִנים ְוֵתן אֹותֹו ל

 ׁש ֵאת ַהְּסכּוםֶׁשל ַהָּׁשמָ ֶׁשָהָיה ְּבֻקָּפה  ָהַרב ָסַפר ֵאת ַהֶּכֶסף ְוִהְתָּבֵרר ְלַהְפָּתָעתֹו, י ֶׁשָּמְסרּו ֶאת ַהֶּכֶסף ְלָקַצבִלְפנֵ . ֶׁשּיֹאַמר לֹו ָהַרב

ְּבֵבית  ׁש ְּבַסְך ַהּכֹל ִהְדִליק ֵנרֹותַהָּׁשמָ . ִלְלמֹד ִמִּסּפּור ֶזה ַּכָּמה מּוָסר ַהְׂשֵּכל ֵיׁש. תֹוַהְּמֻדָּיק ֶׁשָהָיה ָחֵסר ְלָקַצב ְּכֵדי ְלַחֵּתן ֵאת ּבִ 

ְצָוה ב ֶׁשָהָיה ָאָדם ָּפׁשּוט ְוִהְתַלֵהב ִמּמִ ָהאֹור ְּבִנְׁשָמתֹו ֶׁשל ַהָּקצַ  ה הּוא ִהְצִליַח ְלַהְדִליק ֶאתזֹאת ְּבַכָּוָנה ְטהֹורָ ה ן ֶׁשָעׂשָ ַאְך ְּכיוָ , ַהְּכֶנֶסת

ת וָ ּצְ ֹות ֻׁשָּתף ְלִקּיּום מִ ה ִלְהיׁש ְּבַכָּוָנה ְּתִמיָמה הּוא ָזכָ ַקת ַהֵּנרֹות ֶׁשִּקֵּים ַהָּׁשמָ ִמִּמְצָוה ֶׁשל ַהְדלָ . זֹו ְוָרָצה ְלַקֵּים אֹוָתּה ְּבָכל ְמאֹודֹו

  .ִהְכַנְסָּת ַּכָּלה

צֹון רְ  אלֵ מָ ים ֶׁשּיֹוֵסף ִהְזָּדֵרז לְ ִמַּנִין יֹוְדעִ  .א

יו ׂשֹוְנִאים ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָּיַדע ֶׁשֶאחַ , יוָאבִ 

  ?אֹותֹו

, םן ֶׁשל ַהְּׁשָבִטיְבחַ ֵמֵהיָכן יֹוְדִעים ֵאת ִׁש  .ב

  ?ֶׁשּלֹא ִּדְּברּו ַאַחת ַּבֶּפה ְוַאַחת ְּבֵלב

  ? ם ִיְצַחק ִהְתַאֵּבל ַעל יֹוֵסףַהאִ  .ג

  ?ֵאיְך ַיֲעמֹד ָהָאָדם ְּבִמַּדת ָהַרֲחִמים .ד
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