
  
   
  
  
  
  
  

  
  

                            ְנֻקָּדה ְלַמְחָׁשָבה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

     

     
  ָנא לֹא ִלְקרֹא ַּבְּזַמן ַהְּתִפָּלה

  ּוְקִריַאת ַהּתֹוָרה
  ק"מוצש  נ"הד  

  17:24  16:09  ְירּוָׁשַלִים
  17:23  16:12  ֵחיָפה

  17:20  16:09  יןּפִ יְס ִח 
  17:26  16:24  ֵּתל ָאִביב

  17:25  16:15  ןרֹובְ חֶ 

  .ַׁשָּבת ָׁשלֹום ָלֶכם ַחֵבַרי ָהֲאהּוִבים ְוַהְּיָקִרים

ִפים ָּכל ַיְלֵדי ַהְּׁשכּוָנה ֶנֱאסָ , הְּכמֹו ְּבָכל ֲחֻנּכָ . ָרִציִתי ְלַסֶפר ָלֶכם ָמה ָקָרה ֶאְצֵלנּו ַּבְׁשכּוָנה ְּבֵנר ְׁשִביִעי ֶׁשל ֲחֻנָּכה

יִתי ְּכֶׁשִהִּגיַע ְזַמן ַהַהְדָלָקה ָרִא . ִּבְכֵדי ְלַהְדִליק ֵנרֹות ֲחֻנָּכה ַיַחד ִעם ָּכל ַהּתֹוָׁשִבים ֶׁשל ַהְּׁשכּוָנה, ַּבִּגָּנה ַהֶּמְרָּכִזית

ָעָנה ! לֹא? ָרִאיָת ֶאת ֲאחֹוִתי ָרֵחל: ִּתי ֶאת ָּדִני ֲחֵבִרי ַהּטֹובָׁשַאלְ . ֶׁשֲאחֹוִתי ָרֵחל ֶנֶעְלָמה ְולֹא ִנְמֵצאָת ִעם ֻּכָּלם

ְוָכל , ִּכי ָרֵחל ַאֲהָבה ְמאֹד ֶאת ַהַהְדָלָקה ַהְׁשכּוָנִּתית, ְּפִליָאה ְּגדֹוָלה ָהְיָתה ִלי .ְּכָבר ִמְּזַמן לֹא ְרִאיִּתיהָ , ִלי ָּדִני

, לָהֶרַגע ַהָּגדֹול ִהִּגיַע ְוֻכָּלם ִחְּפׂשּו ֶאת ָרחֵ . ַהָּׁשָמׁשר נֶ ֶאת  ּוַכל ְלַהִּגיׁש ָלַרבְמַדֶּבֶרת ַעל ָהֶרַגע ּבֹו ּתיא הִ ַהַחג 

, ַהִּׁשיָרה ְוָהִרּקּוִדים, ָהֶעֶרב ָהָיה ִנְפָלא. ָלַרב ַהָּׁשָמׁשר נֶ ַאְך ְּכֶׁשּלֹא ָראּו אֹוָתּה ִּבְּקׁשּו ְמָנִתי ֶׁשַּיִּגיׁש ֵאת 

  . ּוְבָׁשָעה ְמֻאֶחֶרת ָחַזְרנּו ַהַּבְיָתה ֲעֵיִפים ַאְך ְׂשֵמִחים, ֻּסְפָּגִנּיֹות ָהיּו ְטִעימֹות ְמאֹדְוהַ  ַהַּמְמָּתִקים

  

ִחַּפְׂשנּו , ָרֵחל ֵהיָכן ָהִייָת ֶאֶמׁש, ְלָמֳחָרת ַּבּבֶֹקר ְׁשֲאְלִּתיּה. ְיֵׁשָנה ְּבִמָּטָתּה, ָמָצאִתי ֶאת ֲאחֹוִתי ָרֵחל, ְלַהְפָּתָעִתי

ת ָׁשְלָחה אֹוִתי ִאָּמא ְלַמּכֹלֶ , ַהָּׁשבּועַ . ְוָחַזְרנּו ַלַּגן ּוְלֵבית ַהֵּסֶפר, ַחג ַהֲחֻנָּכה ָעַבר. לֹא ֵמָׁשֶנה ָעְנָתה ָרֵחל? ְתךָ אֹו

, ֵּכן ?ה ָאִחיָה ֶׁשל ָרֵחלַאּתָ : ְוָׁשֲאָלה ִנְּגָׁשה ֵאַלי ִאָּׁשה ְקִׁשיָׁשה, ּוְכֶׁשָעַמְדִּתי ַּבּתֹור ַלֻּקָּפה, ִלְקנֹות ֶלֶחם ּוֵביִצים

ַהָּׁשָנה לֹא ָיכְֹלִּתי ָלֶרֶדת ? ֵהַרְמִּתי ָּגָּבה ְוָׁשַאְלִּתי ֵּכיַצד. ֶאת ַנְפִׁשי ַּבֲחֻנָּכהה חָ מְ ִׂש ַּדע ָלְך ֶׁשֲאחֹוְתָך . ָעִניִתי

ְוָכל ָּכְך ָרִציִתי ֶׁשִּיְהֶיה , נֹוַתְרִּתי ְלַבִּדי ְּבֵביִתי. הְוִהְסַּתַּכְלִּתי ְּבֶעֶצב ֵמַחּלֹון ֵּביִתי ֶאל ַהִּגּנָ , ַלַהְדָלָקה ַהֶּמְרָּכִזית

ַיַחד . ָעְזָבה ֶאְתֶכם ְוָעְלָתה ֵאַלי ַהַּבְיָתה, ָרֵחל ֲאחֹוְתָך ָרֲאָתה אֹוִתי ְוֵהִביָנה ִמָּיד ֶאת ַמָצִבי. ִמיֶׁשהּו ִאִּתי

ִהיא לֹא , ָקָראִתי? ָמה. ַוֲאחֹוְתָך ָהְלָכה ְלֵביָתּה, ְפִּתי ְוָהַלְכִּתי ִליׁשֹןַׁשְרנּו ְוָרַקְדנּו ַעד ֶׁשִהְתַעּיַ , ִהְדַלְקנּו ֵנרֹות

הּוא ִמְׁשֶּנה  ,ָחיוַאָּתה יֹוֵדַע ָאְמָרה ַהְקִׁשיָּשה ֶׁשְּבָפָרַׁשת ַהָּׁשבּוַע ֶׁשָּלנּו יֹוֵסף ִמְתַּגֶּלה ֵאל אֶ . ִסְפָרה ָלנּו ָּדָבר

ַוֲאִפּלּו , ֵגע ָּבֶהם אֹו ַמֲעִליב אֹוָתםֹולֹא ּפוְ , ַאְך הּוא לֹא ִמְתָּגֶאה ַעל ֶאָחיו, ֹוֲחִדים ִמֶּמּנּוְלֶמֶלְך ִמְצַרִים ְוֻכָּלם ּפ

ְוַהּכֹל ָהָיה ְּגֵזיָרה ֶׁשל , ֶזה לֹא ְּבַאְׁשָמָתם, ְּכֶׁשֵהם ָמְכרּו אֹותֹו ְלֶעֶבד, ַמְרִּגיַע אֹוָתם ְואֹוֵמר ָלֶהם ֶׁשְּבֶעֶצם

הּוא לֹא ְמַסֵּפר לֹו ָּדָבר ַעל , אֹותֹו לֹא ָרָאה ֶעְׂשִרים ּוְׁשַּתִים ָׁשִנים ַמִּגיַע ֵאָליו, ם ְּכֶׁשָאִביו ַיֲעקֹבגַ . ה"ָהָּקּבָ 

ְדָּת אֹוִתי ּתֹוָדה ֶׁשִּלּמַ : ְוָאַמְרִּתי ָלּה, ִהְסָמְקִּתי. זֹוִהי ֲעָנָוה ְּגדֹוָלה ֶׁשָרֵחל ֲאחֹוְתָך ָלְמָדה ִמּיֹוֵסף ָהַצִּדיק. ַהְּמִכיָרה

 ?ְתֶכםּוָמה אִ ? ְמָדה ָמה זֹו ֲעָנָוהִהיא לָ ? ּוָמה ַאֶּתם אֹוְמִרים ַעל ֲאחֹוִתי ָרֵחל. ָמה זֹו ֲעָנָוה ֲאִמִּתית
  .ְלִהְתָראֹות ַּבַּׁשָּבת ַהָּבָאה

 

  

  ָׁשָנה ִראׁשֹוָנה׀  9 ִמְסָּפרִּגָּליֹון ׀ ב ”התשע תבֵ טֵ  'ה׀  ׁשגַ ּיִ וַ ָּפָרַׁשת  ַׁשָּבת קֶֹדׁש
     

 ד"בס

   

  ִנְׁשַמת ָאָדם' ֵנר ה
  יֹוֵצא ְלִעּלּוי ִנְׁשַמתֶהָעלֹון 

  רמֶ לְ ַהִּתינֹוק יֹוָנָתן פָ 
 ד"הי



                 
   

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  


  

  

                                                                            
        

  
  
  
  








 








  , ָהַאִחים ֶׁשל יֹוֵסף יֹוְרִדים ְלִמְצַרִים ְלָהִביא ַלֲאִביֶהם אֶֹכל

ַאַחר ָּכְך , ַמֲאִׁשיִמים אֹוָתם ֶׁשֵהם ְמַרְּגִלים. ְולֹא ְמִביִנים ָמה קֹוֶרה

ָצָרה ! ַבּסֹוף ִנְלַקח ֶאָחד ָמֵהם ְּכֵבן ֲעֻרָּבהּולְ , ַמֲאִׁשיִמים אֹוָתם ִּבְּגֵנָבה

  ? ָמה קֹוֶרה ָּכאן. ַאַחת ַאֲחֵרי ַהְּׁשִנָּיה

  

. ַהְּתמּוָנה ַמְתִחיָלה ְלִהְתַּבֵהר, ְּכֶׁשֶּמֶלְך ִמְצַרִים ִמְתַּגֶּלה ְּכיֹוֵסף ֲאִחיֶהם

ל יֹוֵסף ַהֶּמֶלְך ׁשֶ ! ָעָׂשה הּוא ְלטֹוָבה' ִּפְתאֹם ֵהם רֹוִאים ֵאיְך ָּכל ָמה ַׁשד

  !ַהּכֹל ֶּבֱאֶמת ָקָרה ְלטֹוָבה! ְוָכל ַהִּמְׁשָּפָחה ְמֻאֶחֶדת, ִמְצַרִים
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  ַּפַעם ַאַחת ָרצּו ִיְׂשָרֵאל ִלְׁשלַֹח ַמָּתָנה ְלֵקיָסר ְּכֵדי 

ָהָיה ְוָׁשְלחּו ֶאת ַנחּום ִאיׁש ָּגְמזֹו ֶׁשַעל ָּכל ָּדָבר ׁשֶ , ל ְּגֵזירֹות ָרעֹותְלַבּטֵ 

. ֹותִעם ֵּתָבה ְמֵלָאה ֲאָבִנים טֹובֹות ּוַמְרָּגִלי, "ַּגם זֹו ְלטֹוָבה"קֹוֶרה לֹו ָאַמר 

  . ַּבֶדֶרְך ִהְתָאֵרח ַנחּום ְּבָמלֹון

ֵּתָבה ָּגַנב ֶאת ָהֲאָבִנים ַּבַּלְיָלה ּוִמֵּלא ֵאת הַ  ,ֶׁשָרָאה ֶאת ַהֵּתָבה, ַּבַעל ַהָּמלֹון

, ָּפַתח ַהֵּקיָסר ֶאת ַהֵּתָבה. ָּבּבֶֹקר ִהִּגיַע ַנחּום ְלַאְרמֹון. ְּבָעָפר ִמִּקיר ַהֶחֶדר

. ל ַהְּיהּוִדיםְּכֶׁשָרָאה ֵאת ֶהָעָפר ִהְתַרֵּגז ָּכל ָּכְך ַעד ֶׁשֶהְחִליט ַלֲהרֹג ֶאת ּכָ ּו

ָּבא ֵאָליו ֱאִלָיהּו ַהָּנִביא ְּכֶאָחד . ָאַמר ַנחּום ִאיׁש ָּגְמזֹו, "ְלטֹוָבה ַּגם זֹו"

 אּוַלי ָעָפר ֶזה הּוא ָעָפר ְמֻיָחד ִמְּזַמן ַאְבָרָהם: "ְוָאַמר ְלֵקיָסר, ַהַּׂשִרים

   ".?ּוְכֶׁשָהָיה זֹוֵרק אֹותֹו ַלֲאִויר ַנֲעָׂשה ְלִחִּצים, ָאִבינּו

ִמֵּלא . ֶהָעָפר ָהַפְך ְלִחִּציםוְ , ְוָאֵכן ַנֲעָׂשה ֵנס, ֶהָעָפר ָלֲאִויר ָזַרק ַהֵּקיָסר ֵאת

ֹוד ְוָׁשַלח ֵאת ַנחּום ִאיׁש ָּגְמזֹו ְּבָכב, ַהֵּקיָסר ֶאת ַהֵּתָבה ַּבֲאָבִנים טֹובֹות

ָרָאה ַּבַעל ַהָּמלֹון , ָּבֶדֶרְך ׁשּוב ָׁשָהה ַנחּום ִאיׁש ָּגְמזֹו ְּבאֹותֹו ָמלֹון. ַרב

ה ַמּדּוַע ָעׂשּו ְלָך ָּכבֹוד ּכֹ, ְיִדיִדי, ַּתִּגיד ִלי: "ּוְׁשַאל אֹותֹו, ָהָרָׁשע ֵאת ַהֵּתָבה

ָלַקח ֶאת , ָהַרס ָהִאיׁש ֵאת ַהָּמלֹון ֶׁשּלֹו. ִסֵּפר לֹו ֶאת ָמה ֶׁשָּקָרה". ?ָּגדֹול

 ַאְך ׁשּום ָּדָבר לֹא ,ִנָּסה ַהֵּקיָסר ֵאת ֶהָעָפר. ְוֵהִביא אֹותֹו ְלֵקיָסר, ָּכל ֶהָעָפר

ל ְוִצָּוה ְלַהֲעִניׁש ְּבֻחְמָרה ֶאת ַּבעַ , ָצַרח ַהֵּקיָסר, "?ָּבאָת ִלְלעֹג ִלי. "ָקָרה

   .ַהָּמלֹון ָהָרָׁשע

  

ִּיים הּוא ִאם ִנְזּכֹר ָּתִמיד ֶׁשָּכל ָמה ֶׁשּקֹוֶרה ָלנּו ְּבחַ , ְיָלִדים ֲאהּוִבים ִויָקִרים

, רָאז ִנְהֶיה ֲחָזִקים ּוְׂשֵמִחים יֹותֵ , ִיְתָּבַרךְ ' ִנית ֶׁשל דְלַמֲעֶׂשה ֶחֶלק ֵמַהָּתכְ 

 !ּוְבסֹופֹו ֶׁשל ָּדָבר ִנְרָאה ֵאיְך ַהּכֹל ִמְתַהֵּפך ְלטֹוָבה
 

  ַּבֶּמה ֶהְרָאה יֹוֵסף ַלֲעֶׂשֶרת .1

                   ַהְּׁשָבִטים ֶׁשֵאין לֹו ִׂשְנָאה            

  ?ֲעֵליֶהם           

 ם ֶלֱאלֹוֵקיְוַזַבח ֶזַבִחי"ַמּדּוַע ֶנֱאַמר  .2

 ?"ַאְבָרָהם"ְולֹא ֻמְזָּכר " ָאִביו ִיְצָחק
 ?"ַרְעְמֵסס"ֵהיָכן ָהְיָתה  .3
ה "ֵהיָכן ָמִּצינּו ֶׁשִהְבִטיַח ָהָּקּבָ  .4

 ץְלַיֲעקֹב ֶׁשִּיְזֶּכה ְלִהָּקֵבר ְּבֶארֶ 
  ?ִיְׂשָרֵאל

  ַאְבָרָהם ַחִּיים ִמְּזלֹוְטׁשֹוב 

ת ַרָּבִנים ֶנֶצר ִמְּׁשָּפחַ . ִמְּגּדֹוֵלי ַרָּבֵני ַהֲחִסידּות

ל ֶׁשָהָיה ַרָּבה ׁשֶ , ְּבנֹו ֶׁשל ַרִּבי ְּגַדְלָיה, נֹוַדַעת

ל ִּביֵמי ְּנעּוָריו ִהְסּתֹוֵפף ְּבִציָלם ׁשֶ . ולקווא'ז

ַהַּמִּגיד ִמֶמְזִריְטׁש ְוַרִּבי ְיִחיֵאל ִמָכל 

  . ִמְּזלֹוְטׁשֹוב ְוְׁשַמע ּתֹוָרה ִמִּפיֶהם

  

יֶקל ַּתְלִמיד ֻמְבָהק ְלַרִּבי ְׁשמּוֵאל שמלקא ִמּנִ 

י ְּבִזּוּוג ִראׁשֹון ָהָיה ֲחָתנֹו ֶׁשל ַרּבִ . ְשּפּוְרג

ּוְבִזּוּוג ֵׁשִני " ַהְפָלָאה"ִּפְנָחס הורוביץ ַּבַעל 

ֶׁשֶאת , ֲחָתנֹו ֶׁשל ַרִּבי ִיָּׁשָכר ָּבר ִמְּזלֹוְטׁשֹוב

. ִיְׂשָרֵאל - ְלֶאֶרץ ְמקֹומֹו ָיַרׁש ְלַאֵחר ָעלֹותֹו

ַהָּגאֹון ַרִּבי ֶאְפַרִים ַזְלָמן , ְּבָּׂשרֹו ְׁשֶאר

ֵמִעיד ָעָליו ְּבַהְקָּדָמתֹו ַהְּגדֹוָלה , ַמְרָּגִליֹות

 ָהָיה ָּגדֹול ַּבּתֹוָרה" ׁשֶ  –" אַֹרח ְלָחַיִים"ְלֵסֶפר 

ּוּבֹו ְוָהָיה ׁשֹוֶהה ִּבְתִפָּלתֹו ִּכְמַעט ר, ּוַבֲחִסידֹות

ְוַרִּבים , ח"ְוַעְסָקן ָּגדֹול ַּבְּצָדקֹות ּוְגמָ , ל יֹוםׁשֶ 

ה ְוָהָיה יֹוֵדַע ְּבַתֲעלּומֹות ָחְכמָ , ֵהִׁשיב ֵמָעוֹון

  ". ְוִסְתִרי ּתֹוָרה

  

יֹום ַרִּבי ַאְבָרָהם ַחִּיים ֶהֱאִריְך ָיִמים ְוִנְפַטר ּבְ 

  ).1848(ח "ו ֵטֵבת תר"ּכִ 
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