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בס"ד ַ שׁ ָבּת קֹדֶשׁ ָפּ ָר ַשׁת ִמ ֵקּץ ֲ -חנ ָ

   
    
   
הוּבים.
ְק ִרים ְו ָה ֲא ִ
ַשׁ ָבּת ָשׁלוֹם ָלכֶםֲ ,ח ֵב ַרי ַהיּ ָ
אַחר ַה ְד ָל ַקת
ָהג ָכּל ַלי ְָלה ְל ַ
ְאַבּא ִס ֵפּר ִספּוּרְ ,כּ ִפי ֶשׁנּ ַ
ֻכּיָּה ו ָ
ָשׁ ְבנוּ ְליַד ַה ֲחנ ִ
ֻכּה ,י ַ
ישׁי ֶשׁל ֲחנ ָ
אַחר ַה ְדּ ָלּ ַקת נֵר ֲח ִמ ִ
ְל ַ
רוֹפ ִאים ָפּ ְקדוּ ָע ָליו ֵל ֶאכוֹל
ינוֹביץ ִבּ ְשׁ ֵא ָלה .הֱיוֹת וְ ָה ְ
אַהרֹן ַר ִבּ ִ
יוֹסף ֲ
ְהוּדי ֶשׁ ָפּנָה ֶאל ָה ַרב ֵ
ַהנֵּרוֹתַ .מ ֲע ֶשׂה ָהיָה ַבּיּ ִ
ידה ְבּ ַשּׁ ָבּת? ָענָה לוֹ ָה ַרבַ :ר ַשּׁאי ִהנְּ ָך
שּׁוּלםַ ,ה ִאם ַר ַשּׁאי הוּא ֵל ֶאכוֹל ַפּ ְשׁ ִט ָ
אַחר ִבּ ָ
ַרק ַמ ֲא ָכ ִלים ַק ִלּים ִמיָּד ְל ַ
רוֹבה ָלבוֹא"ָ .חזַר ָה ִאישׁ וְ ָשׁאַל:
וּרפוּאָה ְק ָ
אוּמהַ " ,שׁ ָבּת ִהיא ִמ ִלּ ְזעֹק ְ
ידה ַבּ ַשּׁ ָבּת ְולֹא יַזִּ יק ְל ָך ְמ ָ
ֵאכוֹל ַפּ ְשׁ ִט ָ
לֶ
ֶאכֹל!
אָמר לוֹ ָה ַרב :לֹא ,אָסוּר ְל ָך ל ֱ
נוֹס ֶפתַ .
ְק ֵבּל ֵמ ָה ַרב ַה ְב ָט ָחה ֶ
טוּח ֶשׁיּ ַ
ַה ֻא ְמנָם ,לֹא יַזִּ יק ִלי? ָה ִאישׁ ָהיָה ָבּ ַ
וּמשּׁוּם ָכּ ְך אָסוּר ְל ָך ִל ְסמ ְֹך ַעל זֹאת,
רוֹפ ֶפתִ ,
ָת ָך ְבּכ ָֹחהּ ֶשׁל ַה ַשּׁ ָבּת ֶ
יחה ֶשׁ ֱאמוּנ ְ
מוֹכ ָ
ְשּׁ ֵא ָל ֵת ָך ְבּ ַפ ַעם ַה ְשּׁנִ יָּהִ ,
אַחת ִמ ַשּׂר
יוֹסף ְבּ ַב ָקּ ָשׁה ַ
יוֹסף ,לוּלֵי ִה ְס ַתּ ֵפּק ֵ
הוֹראוֹת ָהרוֹפֵאָ .כּ ְך ָהיָה גַּם ֵא ֶצל ֵ
אַחר ָ
ֶא ָלּא ָעלֶי ָך ְל ָמלֵא ְבּ ִדיּוּק ַ
אַך
ירה ְל ִב ְטחוֹנוְֹ .
ְתה ְמ ַהוָּה ְס ִת ָ
ַה ַמּ ְשׁ ִקים " ִכּי ִאם ְז ַכ ְר ַתּנִ י" לֹא ָהיָה ְבּ ָכ ְך ִמשּׁוּם ָעוֶלִ ,ה ְשׁ ַתּ ְדּלוּת ָכּזוֹ לֹא ָהי ָ
ָמה ְל ַבּ ַעל
ְתה ִמשּׁוּם ַה ְגז ָ
וּב ָכ ְך ָהי ָ
ְאָמר "ו ְִהז ְַכּ ְר ַתּנִ י"ָ ,פּ ָע ַמיִם ָשׁ ַטח ֶאת ַבּ ָקּ ָשׁתוֹ ִל ְפנֵי ַשׂר ַה ַמּ ְשׁ ִקים ְ
הוֹסיף ו ַ
יוֹסף ִ
ֵ
אָמ ְרנוּ ֶאת ְתּ ִפ ַלּת
סּוֹהרִ .בּ ְת ִפ ַלּת ַה ְשּׁמוֹנֶה ֶע ְשׂ ֶרה ַ
ָתיִם ְבּ ֵבית ַה ָ
יוֹסף ָה ַצ ִדּיק ,וְ ַעל ָכּ ְך ֶנ ֱענַשׁ ְבּעוֹד ְשׁנ ַ
ִבּ ָטּחוֹן ְכּ ֵ
ירם
וּל ַה ֲע ִב ָ
תּוֹר ְת ָך ְ
יחם ָ
ִשׂ ָר ֵאלְ ,ל ַה ְשׁ ִכּ ָ
הוֹדאָה ָלה' ֶשׁ ִתּ ְקּנוּ ֲח ָכ ִמיםְ " :כּ ֶשׁ ֶע ְמ ָדּה ַמ ְלכוּת ָיוָן ָה ְר ָשׁ ָעהַ ,על ַע ְמּ ָך י ְ
ַה ָ
יקים,
וּר ָשׁ ִעים ְבּיָד ַצ ִדּ ִ
הוֹריםְ ,
וּט ֵמ ִאים ְבּיָד ְט ִ
בּוֹרים ְבּיָד ַח ָלּ ִשׁיםְ ,ו ָר ִבּים ְבּיָד ֵמ ַע ִטיםְ ,
ֵמ ֻח ִקּי ְרצוֹנְ ָךָ ...מ ַס ְר ָתּ גִּ ִ
וְט ֲהרוּ ֶאת ִמ ְק ָדּ ְשׁ ָךְ ,ו ִה ְד ִליקוּ
יכ ֶל ָךִ ,
וּפנּוּ ֶאת ֵה ָ
ית ָךִ ,
ֶיך ִל ְד ִביר ֵבּ ְ
אַחר ָכּ ְך ָבּאוּ ָבּנ ָ
תּוֹר ְת ָך  ...וְ ַ
עוֹס ֵקי ָ
ֵדים ְבּיָד ְ
ְוז ִ
וּבנָיוַ ,ל ְמרוֹת
וּל ַה ֵלּל ְל ִשׁ ְמ ָך ַהגָּדוֹל"ַ .מ ִתּ ְתיָהוּ ָ
ֻכּה ֵאלּוְּ ,להוֹדוֹת ְ
ְמי ֲחנ ָ
ְק ְבעוּ ְשׁמוֹנַת י ֵ
נֵרוֹת ַבּ ֲח ֵצרוֹת ָק ְד ֶשׁ ָך .ו ָ
יוֹתר ֶשׁ ָהיוּ
טּוֹבים ְבּ ֵ
ֶשׁק ַה ִ
ַצּ ַח ֵאת ְצ ָבא ָיוָן ַה ְמּ ֻא ָמּן וְ ַה ְמּ ֻציָּד ִבּ ְכלֵי ַהנּ ֶ
וּללֹא שׁוּם ִסכּוּי ֶהגְ יוֹנִ י ְלנ ֵ
ֶשׁ ְמּ ַע ִטּים ָהיוּ ְ
יהם ,לֹא ָח ְשׁשׁוֶּ ,א ָלּא ִה ְכ ִריזוּ ִמ ְל ָח ָמה גְּ לוּיָה ַעל ַתּ ְרבּוּת ָיוָן ְו ַעל ָכּל ִמי ֶשׁ ִקּ ֵבּל ַעל ָע ְצמוֹ ֶאת ָדּ ָתם.
ימ ֶ
ִבּ ֵ
ֶשׁק ְמ ֻת ְח ָכּם ,לֹא
עוֹלם ֶשׁ ָהיָה אָז ,לֹא ְבּנ ֶ
יוֹתר ָבּ ָ
ַצּ ַח ֶאת ַה ָצּ ָבא ַהטּוֹב ְבּ ֵ
ִבּ ְטחוֹנָם ַה ָמּלֵא ָבּה' הוּא ֶשׁ ִסּיֵּע ָל ֶהם ְלנ ֵ
ֵמה
ְאם נִ ְב ַטח ֶבּ ֱאמוּנָה ְשׁל ָ
ֵיצד ָעלֵינוּ ִל ְבט ַֹח ָבּה' ,ו ִ
ִעם ַחיּ ִָלים ָר ִבּיםֶ ,א ָלּא ְבּכ ַֹח " ִמי ָלה' ֵא ַלי"ָ .ה ָבה נִ ְל ָמד כּ ַ
ִח ְלנוּ ְל ָך“.
ֶא ָמר "י ְִהי ַח ְס ְד ָך ה' ָעלֵינוּ ַכּ ֲא ֶשׁר י ַ
ְבנוַּ ,כּנּ ֱ
ַצּ ַח ֶאת ָכּל אוֹי ֵ
ָבּה' ,נְ נ ֵ
ָתן.
בוּע ַה ָבּא ֶבּ ָעלוֹן ָפּ ָר ַשׁת ַו ִיּגַּשׁ ,יוֹנ ָ
ְל ִה ְת ָראוֹת ָבּ ָשׁ ַ
כתובתנו באינטרנט http://www.ohrshalom.net -
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אוֹתםַ .שׂר ָה ַמ ְשׁ ִקים
פּוֹתר ָ
ידים ,וְ ֵאין ֵ
ַפּ ְרעֹה חוֹלֵם ֲחלוֹמוֹת ַמ ְט ִר ִ
יוֹסף
ֵח ְל ָה ִביא ֶאת ֵ
וּפ ְרעֹה שׁוֹל ַ
יוֹסף ֶשׁ ָפּ ַתר ֶאת ֲחלוֹמוַֹ ,
נִ זְ ַכּר ְבּ ֵ
יח ִל ְפתֹּר ֶאת ֲחלוֹמוֹ ֶשׁל ַפּ ְרעֹה .וּ ֵמ ִבין
יוֹסף ַמ ְצ ִל ַ
ֶלאֵ .
ֵמ ַהכּ ֶ
יוֹסף
ֵיהן ֶש ַבע ְשׁנוֹת ָר ָעבֵ .
אַחר ֶ
שׂוֹבע ,וְ ֲ
ֵשׁ ְק ֵרבוֹת ֶשׁ ַבע ְשׁנוֹת ַ
ַעץ ְל ַפ ְרעֹה ֶל ֱאגֹר ָמזוֹן ִל ְק ַראת ְשׁנוֹת ָה ָר ָעבַ .פּ ְרעֹה ִמ ְתּ ָפּ ֵעל
ְמי ֵ
ומ ַמנֶה אוֹתוֹ ְלנַגִ יד ַעל ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִםְ .בּ ִע ְקבוֹת
יוֹסףְ ,
ֵמ ָח ְכ ָמתוֹ ֶשׁל ֵ
יוֹסף
אַך ֵ
יוֹסףְ ,
ַהים ֶאת ֵ
ֵמ ְצ ַריִם וְ לֹא ְמז ִ
ַעקֹב ל ִ
יוֹר ִדים ְבּנֵי י ֲ
ָה ָר ַעב ְ
ָמין
אוֹתם ֵבּ ִרגּוּל ,וְ דוֹ ֵרשׁ ְל ַה ְשׁ ִאיר ֶאת ִבּנְ י ִ
ירם .הוּא ַמ ֲא ִשׁים ָ
ַמ ִכּ ָ
ָמין
טוֹען ֶשׁ ִבּנְ י ִ
ָהב ,וְ ֵ
יע ז ָ
ָמין גְּ ִב ַ
ֶא ְצלוֹ .הוּא ַמ ֲח ִבּיא ַבּ ֲח ָפ ָציו ֶשׁל ִבּנְ י ִ
ָגּנַב אוֹתוֹ ,וְ ָע ָליו ְל ִה ָשּׁ ֵאר ֶא ְצלוֹ.

     
ירים ְבּ ָכל ַר ֲח ֵבי
ָהג ְל ַב ֵקּר ִבּ ְק ִביעוּת ֲא ִס ִ
יבּ ְך ,נ ַ
ר' ְשׁלֹמֹה ָק ְר ִל ַ
ְהוּדים ְכּ ֶא ָחדְ .בּ ָכל ָמקוֹם ֶשׁ ִנּ ְק ָרה ֵא ָליו,
ְהוּדים וְ לֹא י ִ
עוֹלם י ִ
ָה ָ
ֶלא
קוֹמיִּ יםֵ ,בּין ִאם ָהיוּ ֵבּ ֵבית כּ ֶ
ירים ַה ְמּ ִ
נִ ָסּה ְל ַב ֵקּר ֶאת ָה ֲא ִס ִ
וּבין ִאם ָשׁהוּ ְבּ ִמ ְת ָקן ְכּ ִלאָה ָק ָטןְ .ל ִע ִתּים ִהזְ ַדּ ֵמּן לוֹ ִל ְפגֹּשׁ
ֲענָקֵ ,
יוֹתר לֹא ָהיָה פּוֹגֵשׁ
אַך ְל ִע ִתּים ְקרוֹבוֹת ֵ
ְהוּדי אוֹ ְשׁ ָניִּיםְ ,
ָשׁם י ִ
ֶלא? ַפּ ַעם
ירים ְבּ ֵבית כּ ֶ
ְכּ ֵאלֶּה ְכּ ַללִ .מי ָחשׁ ַר ֲח ִמים ְכּ ַל ֵפּי ֲא ִס ִ
אַח ַראי ַה ָדּת
זְמנַת ֲ
יוֹרקַ ,על ִפּי ַה ָ
ְכּ ֶשׁ ִבּ ֵקּר ְבּ ֵבית כֶּלֶא ִבּ ְמ ִדינַת ניוּ ְ
ֻכּהָ ,היוּ ָשׁם ַר ִבּים
הוֹפ ָעה ְל ָכבוֹד ֲחנ ָ
יְּהוּדיֶ ,שׁ ִבּ ֵקּשׁ ִמ ֶמּנּוּ ַל ֲער ְֹך ָ
ַה ִ
אוֹתהּ
יחה ְמאֹד ,וְ ר' ְשׁלֹמֹה ָה ַפ ְך ָ
הוֹפ ָעה ִה ְצ ִל ָ
ְהוּדיםַ .ה ָ
ְשׁמוֹנָה י ִ
אַח ַראי
ֻכּה ֲא ִמ ִתּיתְ .כּ ֶשׁ ָתּ ַמהּ ַה ֲחגִ יגָהָ ,פּנָה ְשׁלֹמֹה ְל ֲ
ִל ְמ ִס ַבּת ֲחנ ָ
ירים ָה ֲא ֵח ִרים
רוֹצה ְל ָב ֶקר ֵא ֶצל ָה ֲא ִס ִ
ִיתי ֶ
אָמרְ ,בּ ַב ָקּ ָשׁהָ ,הי ִ
ַה ָדּת וְ ַ
שׂוֹח ַח ִאתּוֹ.
אָסיר וְ ֵ
ָכּאן .ר' ְשׁלֹמֹה נִ ְכנַס ְל ָכל ָתּאִ ,ח ֵבּק וְנִ ֵשּׁק ָכּל ִ
וְכּוּך
מוֹעדוֹןַ ,ל ִמּ ְט ָבּחְ ,ל ָכל ִפּנָּה ְ
אַחר ָכּ ְך ָה ַל ְך ַל ֲח ַדר ָהא ֶֹכלַ ,ל ֲ
ַ
יהם ,וְ לֹא נָח וְ לֹא ָשׁ ַקט וְ לֹּא ִדּ ֵלּג ַעל ִאישׁ.
ֶשׁ ִה ְרשׁוּ לוֹ ְל ִה ָכּנֵס ֲא ֵל ֶ
אַח ָריו
צוֹעד ְבּ ִמ ְס ְדּרוֹןֵ ,ה ֵחל ִל ְרדֹּף ֲ
וּבעוֹדוֹ ֶ
ְל ַבסּוֹף ָפּנָה ַל ֲעזֹבְ ,
אָסיר ְגּ ַדל ִמדּוֹת' .ראביי ,ראביי' ,הוּא ָצ ַעקַ ' ,חכֶּה ְבּ ַב ָקּ ָשׁה' .ר'
ִ
ְשׁלֹמֹה ָפּנָה ְל ֻע ָמּתוֹ ִבּ ְפנִ ים ְמ ִאירוֹתֵ .כּןָ ,ח ֵבר ָקדוֹשׁ ֶשׁ ִלּי? ְשׁאַל
בוּכהְ ,כּ ִמ ְת ָחרֵט ַעל ַמ ֲע ֵשׂהוּ,
ִבּ ְמ ִתיקוּתָ .ה ִאישׁ ֵה ֵחל ְל ִה ְת ַמלֵּא ִבּ ְמ ָ
ָת ָתּ ִלי
אָה ְב ִתּי ֶאת ַה ִחבּוּק ֶשׁנּ ַ
אָמר ְל ַבסּוֹףָ ,פּשׁוּט ַ
וְ אָז אָזַר א ֶֹמץ ,וְ ַ
קּוֹרן
יּוּך ַה ֵ
קֹדֶםִ .א ְכ ָפּת ֵל ָך ָל ֵתת ִלי עוֹד ֶא ָחד? ר' ְשׁלֹמֹה ֵהגִ יב ְבּ ִח ְ

    
יוֹסף?
ָ .1מה ַמ ְב ִדּיל ֵבּין ַפּ ְרעֹה ְל ֵבין ֵ
ֵ .2אילוּ ֲח ָפ ִצים ְמּ ַס ְמּ ִלים ְמ ָלכוּת!
יך ְל ַק ֵבּל ִאשּׁוּר ִל ְפנֵי ֶשׁ ֵה ִרים ֶאת יָדוֹ אוֹ
ִ .3מי ָה ָיה ָצ ִר ְ
ֶאת ַרגְ לוֹ?
פוּליםֵ .מי ֶהם?
ְ .4שׁ ָניִּיםָ ,ל ֶהם ֵשׁמוֹת ְכּ ִ
וּמה ַה ִסּ ָבּה ְבּ ָכל
יוֹסף ְליַד ֶא ָחיו ָ
ַ .5כּ ָמּה ְפּ ָע ִמים ָבּ ָכה ֵ
ַפּ ַעם?

      
יהוֹסף ָשׂמוֹ ְבּ ֵצאתוֹ ַעל ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִם"
" ֵעדוּת ִבּ ֵ
) ְתּ ִה ִלּים ֵפּ ֵרק פ"א ָפּסוּק ו'(
יוֹחנָן:
אַבּא ְבּ ֵשׁם ַר ִבּי ָ
אָמר ַר ִבּי ַח ַיּיָּא ָבּר ָ
ַ
וּב ְל ָע ֶדי ָך לֹא
יוֹסףִ " :
אָמר לוֹ ַפּ ְרעֹה ְל ֵ
ְבּ ָשׁ ָעה ֶשׁ ַ
אשׁית ,מ"א ָפּסוּק מ"ד(
י ִָרים ִאישׁ ֶאת יָדוֹ" )בר ִ
יצ ַטגְ נִ ינֵי ַפּ ְרעֹהֶ :ע ֶבד ֶש ְלּ ָקחוֹ ָרבּוֹ
אָמרוּ ִא ְ
ְ
אָמר ַל ֵהן :גִ ינוּ ֵני
ֶסף ַתּ ְמ ִשׁי ֵלהוּ ָע ֵלינוּ? ַ
ְבּ ֶע ְשׂ ִרים כּ ֶ
יך
אָמרוּ לוִֹ :אם ֵכּןָ ,צ ִר ְ
רוֹאה בּוְֹ .
ְמ ָלכוּת ֲאנִ י ֶ
ול ְמּדוֹ
יאל ִ
ַב ִר ֵ
אָך גּ ְ
ֶדע ִשׁ ְב ִעים ָלשׁוֹן! ָבּא ַה ַמּ ְל ְ
ֶשׁיּ ַ
הוֹסיף לוֹ אוֹת
יח ִל ְלמֹדִ .
ִשׂ ְב ִעים ָלשׁוֹןְ ,ולֹא ִה ְצ ִל ַ
וּל ָמ ָחר,
אַחת ִמ ְשּׁמוֹ ֶשׁל ַה ָקּדוֹשׁ ָבּר ְֹך הוּא וְ ַל ַמּדְ ,
ַ
ָכּל ָלשׁוֹן ֶשׁ ִדּ ֵבּר ַפּ ְרעֹה ִאתּוָֹ ,ענָה לוֹ.
סוֹטה ַדּף ל"וֹ ע"ב(
) ַעל ִפּי ַתּ ְלמוּד ָבּ ְב ִליַ ,מ ֶסּכֶת ָ

בּוּקים
רוֹעוֹתיו ְבּ ִח ָבּהֵ .הם ָע ְמדוּ ִח ִ
ָ
עוֹלם ,וְ ָע ַטף אוֹתוֹ ִבּזְ
יוֹתר ָבּ ָ
ְבּ ֵ
ָחה ָה ֲע ֻמ ָקּה
וּפ ַלט ֶאת ָה ֲאנ ָ
אָסיר ָ
ֻכּהְ .ל ַבסּוֹף ָח ַדל ָה ִ
ָשׁ ָעה ֲאר ָ


     

עוֹלם,
אוֹתי ָכּ ְך ֵמ ָ
עוֹלם .אוֹי ,ראביי' ,אַף ֶא ָחד ,לֹא ִח ֵבּק ִ
יוֹתר ְבּ ָ
ְבּ ֵ
ֵע ,ראביי ,הוּא
אַתּה יוֹד ַ
מוֹרד ָפּנָיוָ .
וְ אָז ֵה ֵחלּוּ ְדּ ָמעוֹת ִלזְ לוֹג ְבּ ָ

ְמן ֶשׁ ַהנֵּר דּוֹלֵק ֶא ְפ ָשׁר ְל ַתּ ֵקּן"
" ָכּל ז ַ

אוֹתי ָכּ ְך ִל ְפנֵי ֶע ֶשׂר ָשׁנִ ים,
ַפּ ַח ְבּ ַצ ַערִ ,אם ַרק ָהיוּ ְמ ַח ְבּ ִקים ִ
ִה ְתי ֵ
ֶלא ַהזֶּה ַהיּוֹם.
יתי ַבּכּ ֶ
טוּח ֶשׁלֹּא ָה ִי ִ
ֲאנִ י ָבּ ַ
כתובתנו באינטרנט http://www.ohrshalom.net -

)רבי ישראל סלנטר זצ"ל(
דואר אלקטרוני info@ohrshalom.net -

