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   היָ נִ ְׁש ה נַ ׁשָ   60ר ּפָ סְ ן מִ יֹולָ גִ   ג"התשע ֵטֵבת 'ב  ֲחֻנָּכה -  ִמֵּקץ ָּפָרַׁשת קֶֹדׁש ַׁשָּבת  ד"בס

              

  . ְוָהֲאהּוִבים ַהְּיָקִרים ֲחֵבַרי, ָלֶכם ָׁשלֹום ַׁשָּבת

 ַהְדָלַקת ְלַאַחר ַלְיָלה ָּכל ֶׁשָּנַהג ְּכִפי, ִסּפּור ִסֵּפר ְוַאָּבא ַהֲחֻנִּכָּיה ְלַיד ָיַׁשְבנּו, ֲחֻנָּכה ֶׁשל ֲחִמיִׁשי ֵנר ַהְּדָּלַקת ְלַאַחר

 ֵלֶאכֹול ָעָליו ָּפְקדּו ְוָהרֹוְפִאים ֱהיֹות. ִּבְׁשֵאָלה ַרִּבינֹוִביץ ַאֲהרֹן יֹוֵסף ָהַרב ֶאל ֶׁשָּפָנה ַּבְּיהּוִדי ָהָיה ַמֲעֶׂשה. ַהֵּנרֹות

 ִהְּנךָ  ַרַּׁשאי: ָהַרב לֹו ָעָנה? ְּבַּׁשָּבת ַּפְׁשִטיָדה ֵלֶאכֹול הּוא ַרַּׁשאי ַהִאם, ִּבּׁשּוָלם ְלַאַחר ִמָּיד ַקִּלים ַמֲאָכִלים ַרק

: ְוָׁשַאל ָהִאיׁש ָחַזר". ָלבֹוא ְקרֹוָבה ּוְרפּוָאה ִמִּלְזעֹק ִהיא ַׁשָּבת", ְמאּוָמה ְלךָ  ַיִּזיק ְולֹא ַּבַּׁשָּבת ַּפְׁשִטיָדה ֵלֶאכֹול

! ֶלֱאכֹל ךָ לְ  ָאסּור, לֹא: ָהַרב לֹו ָאַמר. נֹוֶסֶפת ַהְבָטָחה ֵמָהַרב ֶׁשְּיַקֵּבל ָּבטּוחַ  ָהָיה ָהִאיׁש? ִלי ַיִּזיק לֹא, ַהֻאְמָנם

, זֹאת ַעל ִלְסמֹךְ  ְלךָ  ָאסּור ָּכךְ  ּוִמּׁשּום, רֹוֶפֶפת ַהַּׁשָּבת ֶׁשל ְּבכָֹחּה ֶׁשֱאמּוָנְתךָ  מֹוִכיָחה, ַהְּׁשִנָּיה ְּבַפַעם ְּׁשֵאָלֵתךָ 

 ִמַּׂשר ַאַחת ְּבַבָּקָׁשה יֹוֵסף ִהְסַּתֵּפק לּוֵלי, יֹוֵסף ֵאֶצל ַּגם ָהָיה ָּכךְ . ָהרֹוֵפא הֹוָראֹות ַאַחר ְּבִדּיּוק ְלָמֵלא ָעֶליךָ  ֶאָּלא

 ַאךְ . ְלִבְטחֹונֹו ְסִתיָרה ְמַהָּוה ָהְיָתה לֹא ָּכזֹו ִהְׁשַּתְּדלּות, ָעֶול ִמּׁשּום ְּבָכךְ  ָהָיה לֹא" ְזַכְרַּתִני ִאם ִּכי" ַהַּמְׁשִקים

 ְלַּבַעל ַהְגָזָמה ִמּׁשּום ָהְיָתה ּוְבָכךְ  ַהַּמְׁשִקים ַׂשר ִלְפֵני ַּבָּקָׁשתֹו ֶאת ָׁשַטח ָּפָעַמִים, "ְוִהְזַּכְרַּתִני" ְוָאַמר הֹוִסיף יֹוֵסף

 ְּתִפַּלת ֶאת ָאַמְרנּו ֶעְׂשֶרה ַהְּׁשמֹוֶנה ִּבְתִפַּלת. ַהּסֹוָהר ְּבֵבית ְׁשָנַתִים ְּבעֹוד ֶנֱעַנׁש ָּכךְ  ְוַעל, ָהַצִּדיק ְּכיֹוֵסף ִּבָּטחֹון

 ּוְלַהֲעִביָרם ּתֹוָרְתךָ  ְלַהְׁשִּכיָחם, ִיְׂשָרֵאל ַעְּמךָ  ַעל, ָהְרָׁשָעה ָיָון ַמְלכּות ְּכֶׁשֶעְמָּדה: "ֲחָכִמים נּוֶׁשִּתּקְ ' ָלה ַההֹוָדָאה

, ַצִּדיִקים ְּבָיד ּוְרָׁשִעים, ְטהֹוִרים ְּבָיד ּוְטֵמִאים, ֵמַעִטים ְּבָיד ְוָרִּבים, ַחָּלִׁשים ְּבָיד ִּגּבֹוִרים ָמַסְרּתָ ... ְרצֹוְנךָ  ֵמֻחִּקי

 ְוִהְדִליקּו, ִמְקָּדְׁשךָ  ֶאת ְוִטֲהרּו, ֵהיָכֶלךָ  ֶאת ּוִפּנּו, ֵּביְתךָ  ִלְדִביר ָּבֶניךָ  ָּבאּו ָּכךְ  ְוַאַחר...  ּתֹוָרְתךָ  עֹוְסֵקי ְּבָיד ְוֵזִדים

 ַלְמרֹות, ּוָבָניו ַמִּתְתָיהּו". ַהָּגדֹול ְלִׁשְמךָ  ּוְלַהֵּלל ְלהֹודֹות, ֵאּלּו ֲחֻנָּכה ְיֵמי ְׁשמֹוַנת ְוָקְבעּו. ָקְדֶׁשךָ  ַּבֲחֵצרֹות ֵנרֹות

 ֶׁשָהיּו ְּביֹוֵתר ַהּטֹוִבים ַהֶּנֶׁשק ִּבְכֵלי ְוַהְּמֻצָּיד ַהְּמֻאָּמן ָיָון ְצָבא ֵאת ְלַנֵּצחַ  ֶהְגיֹוִני ִסּכּוי ׁשּום ּוְללֹא ָהיּו ֶׁשְּמַעִּטים

. ָּדָתם ֶאת ָעְצמֹו ַעל ֶׁשִּקֵּבל ִמי ָּכל ְוַעל ָיָון ַּתְרּבּות ַעל ְּגלּוָיה ִמְלָחָמה ִריזּוִהכְ  ֶאָּלא, ָחְׁשׁשּו לֹא, ִּביֵמיֶהם

 לֹא, ְמֻתְחָּכם ְּבֶנֶׁשק לֹא, ָאז ֶׁשָהָיה ָּבעֹוָלם ְּביֹוֵתר ַהּטֹוב ַהָּצָבא ֶאת ְלַנֵּצחַ  ָלֶהם ֶׁשִּסֵּיע הּוא' ָּבה ַהָּמֵלא ִּבְטחֹוָנם

 ְׁשֵלָמה ֶּבֱאמּוָנה ִנְבַטח ְוִאם', ָּבה ִלְבטֹחַ  ָעֵלינּו ֵּכיַצד ִנְלָמד ָהָבה". ֵאַלי' ָלה ִמי" ְּבכֹחַ  ֶאָּלא, ָרִּבים ַחָּיִלים ִעם

  .“ְלךָ  ִיַחְלנּו ַּכֲאֶׁשר ָעֵלינּו' ה ַחְסְדךָ  ְיִהי" ַּכֶּנֱאָמר, אֹוְיֵבנּו ָּכל ֶאת ְנַנֵּצחַ ', ָּבה

  

 .יֹוָנָתן, ַוִּיַּגׁש ָּפָרַׁשת ֶּבָעלֹון ַהָּבא ָּבָׁשבּועַ  ְלִהְתָראֹות

 info@ohrshalom.net  דואר אלקטרוני                     http://www.ohrshalom.net  כתובתנו באינטרנט
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 ָהַמְׁשִקים ַׂשר. אֹוָתם ּפֹוֵתר ְוֵאין, ַמְטִריִדים ֲחלֹומֹות חֹוֵלם ַּפְרעֹה

 יֹוֵסף ֶאת ְלָהִביא ׁשֹוֵלחַ  ּוַפְרעֹה, ֲחלֹומֹו ֶאת ֶׁשָּפַתר ְּביֹוֵסף ִנְזַּכר

 ֵמִביןּו. ַּפְרעֹה ֶׁשל ֲחלֹומֹו ֶאת ִלְפּתֹר ַמְצִליחַ  יֹוֵסף. ֵמַהֶּכֶלא

 יֹוֵסף. ָרָעב ְׁשנֹות ֶשַבע ְוַאֲחֵריֶהן, ׂשֹוַבע ְׁשנֹות ֶׁשַבע ֵׁשְקֵרבֹות

 ִמְּתָּפֵעל הַּפְרעֹ. ָהָרָעב ְׁשנֹות ִלְקַראת ָמזֹון ֶלֱאגֹר ְלַפְרעֹה ְמַיֵעץ

 ְּבִעְקבֹות. ִמְצַרִים ֶאֶרץ ַעל ְלַנִגיד אֹותֹו וְמַמֶנה, יֹוֵסף ֶׁשל ֵמָחְכָמתֹו

 יֹוֵסף ַאךְ , יֹוֵסף ֶאת ְמַזִהים ְולֹא ֵלִמְצַרִים ַיֲעקֹב ְּבֵני יֹוְרִדים ָהָרַעב

 ִּבְנָיִמין ֶאת ְלַהְׁשִאיר ְודֹוֵרׁש, ֵּבִרּגּול אֹוָתם ַמֲאִׁשים הּוא. ַמִּכיָרם

 ןֶׁשִּבְנָיִמי ְוטֹוֵען, ָזָהב ְּגִביעַ  ִּבְנָיִמין ֶׁשל ַּבֲחָפָציו ַמֲחִּביא הּוא. ֶאְצלֹו

  .ֶאְצלֹו ְלִהָּׁשֵאר ָעָליווְ , אֹותֹו ָּגַנב

  

  ?יֹוֵסף ְלֵבין ַּפְרעֹה ֵּבין ַמְבִּדיל ָמה. 1

  !תְמָלכּו ְּמַסְּמִלים ֲחָפִצים ֵאילּו. 2

   אֹו ָידֹו ֶאת ֶׁשֵהִרים ִלְפֵני ִאּׁשּור ְלַקֵּבל ָצִריךְ  הָהיָ  ִמי. 3

  ?ַרְגלֹו ֶאת   

  ? םהֶ  ֵמי. ְּכפּוִלים ֵׁשמֹות ָלֶהם, ִּייםְׁשנָ . 4

   ְּבָכל ַהִּסָּבה ּוָמה יוֶאחָ  ְלַיד יֹוֵסף ָּבָכה ְּפָעִמים ַּכָּמה. 5

  ?ַּפַעם   

                   

 ַרֲחֵבי ְּבָכל ֲאִסיִרים ִּבְקִביעּות ְלַבֵּקר ָנַהג, ָקְרִליַּבךְ  ְׁשלֹמֹה' ר

, ֵאָליו ֶׁשִּנְקָרה ָמקֹום ְּבָכל. ְּכֶאָחד ְיהּוִדים ְולֹא ְיהּוִדים ָהעֹוָלם

 ֶּכֶלא ֵּבֵבית ָהיּו ִאם ֵּבין, ַהְּמקֹוִמִּיים ָהֲאִסיִרים ֶאת ְלַבֵּקר ִנָּסה

 ִלְפּגֹׁש לֹו ִהְזַּדֵּמן ְלִעִּתים. ָקָטן ְּכִלָאה ְּבִמְתָקן ָׁשהּו ִאם ּוֵבין, ֲעָנק

 ּפֹוֵגׁש ָהָיה לֹא יֹוֵתר ְקרֹובֹות ְלִעִּתים ַאךְ , ְׁשָנִּיים אֹו ְיהּוִדי ָׁשם

 ַּפַעם? ֶּכֶלא ְּבֵבית ֲאִסיִרים ְּכַלֵּפי ַרֲחִמים ָחׁש ִמי. ְּכַלל ְּכֵאֶּלה

 ַהָּדת ַאֲחַראי ַהְזָמַנת ִּפי ַעל, יֹוְרק ניּו ִּבְמִדיַנת ֶּכֶלא ְּבֵבית ְּכֶׁשִּבֵּקר

 ַרִּבים ָׁשם ָהיּו, ֲחֻנָּכה ְלָכבֹוד הֹוָפָעה ַלֲערֹךְ  ִמֶּמּנּו ֶׁשִּבֵּקׁש, ַהְּיהּוִדי

 אֹוָתּה ָהַפךְ  ְׁשלֹמֹה' ְור, ְמאֹד ִהְצִליָחה ַההֹוָפָעה. ְיהּוִדים ְׁשמֹוָנה

 ְלַאֲחַראי ְׁשלֹמֹה ָּפָנה, ַהֲחִגיָגה ְּכֶׁשָּתַמּה. ֲאִמִּתית ֲחֻנָּכה ִלְמִסַּבת

 ָהֲאֵחִרים ָהֲאִסיִרים ֵאֶצל ְלָבֶקר רֹוֶצה ָהִייִתי, ְּבַבָּקָׁשה, ְוָאַמר ַהָּדת

. ִאּתֹו ְוׂשֹוֵחחַ  ָאִסיר ָּכל ְוִנֵּׁשק ִחֵּבק, ָּתא ְלָכל ִנְכַנס ְׁשלֹמֹה' ר. ָּכאן

 ְוּכּוךְ  ִּפָּנה ְלָכל, ַלִּמְטָּבח, ַלמֹוֲעדֹון, ָהאֶֹכל ַלֲחַדר ָהַלךְ  ָּכךְ  ַאַחר

. ִאיׁש ַעל ִּדֵּלג ְוּלֹא ָׁשַקט ְולֹא ָנח ְולֹא, ֲאֵליֶהם ְלִהָּכֵנס לֹו ֶׁשִהְרׁשּו

 ַאֲחָריו ִלְרּדֹף ֵהֵחל, ְּבִמְסְּדרֹון צֹוֶעד ּוְבעֹודֹו, ַלֲעזֹב ָּפָנה ְלַבּסֹוף

' ר. 'ְּבַבָּקָׁשה ַחֶּכה, 'ָצַעק הּוא', ראביי, ראביי'. ִמּדֹות ְּגַדל ָאִסיר

 ְׁשַאל? ֶׁשִּלי ָקדֹוׁש ָחֵבר, ֵּכן. ְמִאירֹות ִּבְפִנים ְלֻעָּמתֹו ָּפָנה ְׁשלֹמֹה

, ַמֲעֵׂשהּו ַעל ְּכִמְתָחֵרט, ִּבְמבּוָכה ְלִהְתַמֵּלא ֵהֵחל ָהִאיׁש. ִּבְמִתיקּות

 ִלי ֶׁשָּנַתּתָ  ַהִחּבּוק ֶאת ָאַהְבִּתי ָּפׁשּוט, ְלַבּסֹוף ְוָאַמר, אֶֹמץ ָאַזר זְוָא

 ַהּקֹוֵרן ְּבִחּיּוךְ  ֵהִגיב ְׁשלֹמֹה' ר? ֶאָחד עֹוד ִלי ָלֵתת ֵלךָ  ִאְכָּפת. קֶֹדם

 ִחּבּוִקים ָעְמדּו ֵהם. ְּבִחָּבה ִּבְזרֹועֹוָתיו אֹותֹו ְוָעַטף, ָּבעֹוָלם ְּביֹוֵתר

 ָהֲעֻמָּקה ָהֲאָנָחה ֶאת ּוָפַלט ָהָאִסיר ָחַדל ְלַבּסֹוף. ֲאֻרָּכה ָׁשָעה

, ֵמעֹוָלם ָּכךְ  אֹוִתי ִחֵּבק לֹא, ֶאָחד ַאף', ראביי, אֹוי. ְּבעֹוָלם ְּביֹוֵתר

 הּוא, ראביי, יֹוֵדעַ  ַאָּתה. ָּפָניו ְּבמֹוָרד ִלְזלֹוג ְּדָמעֹות ֵהֵחּלּו ְוָאז

, ָׁשִנים ֶעֶׂשר ִלְפֵני ָּכךְ  אֹוִתי ְמַחְּבִקים ָהיּו ַרק ִאם, ְּבַצַער ִהְתַיֵּפחַ 

  .ַהּיֹום ַהֶּזה ַּבֶּכֶלא ָהִייִתי ֶׁשּלֹא ָּבטּוחַ  ֲאִני

" ִמְצָרִים ֶאֶרץ ַעל ְּבֵצאתֹו ָׂשמֹו ִּביהֹוֵסף ֵעדּות"

  )'ו ָּפסּוק א"פ ֵּפֵרק ְּתִהִּלים(

  

  : יֹוָחָנן ַרִּבי ְּבֵׁשם ַאָּבא ָּבר ַחַּיָּיא ַרִּבי ָאַמר

 לֹא ּוִבְלָעֶדיךָ : "ְליֹוֵסף ַּפְרעֹה לֹו ֶׁשָאַמר ְּבָׁשָעה

) ד"מ ָּפסּוק א"מ, אִׁשיתבר" (ָידֹו ֶאת ִאיׁש ָיִרים

 ָרּבֹו ֶשְּלָקחֹו דֶעבֶ : ַּפְרעֹה ִאיְצַטְגִניֵני ָאְמרּו

 ינֵ ינּוגִ : ַלֵהן ָאַמר? ָעֵלינּו ַּתְמִׁשיֵלהּו ֶּכֶסף ְּבֶעְׂשִרים

 ָצִריךְ , ֵּכן ִאם: לֹו ָאְמרּו. ּבֹו רֹוֶאה ֲאִני תְמָלכּו

 וִלְּמדֹו ַּגְבִריֵאל ַהַּמְלָאךְ  ָּבא! ָלׁשֹון ִׁשְבִעים ֶׁשֶּיַדע

 אֹות לֹו הֹוִסיף. ִלְלמֹד ִהְצִליחַ  ְולֹא, ָלׁשֹון ִעיםִׂשבְ 

, ּוְלָמָחר, ְוַלַּמד הּוא רֹךְ ּבָ  ַהָּקדֹוׁש ֶׁשל ִמְּׁשמֹו ַאַחת

  .  לֹו ָעָנה, ִאּתֹו ַּפְרעֹה ֶׁשִּדֵּבר ָלׁשֹון ָּכל

  

 )ב"ע ֹו"ל ַּדף הסֹוטָ  ַמֶּסֶכת, ְבִליּבָ  ַּתְלמּוד ִּפי ַעל(

   "ֵּקןְלּתַ  ֶאְפָׁשר ּדֹוֵלק ֶׁשַהֵּנר ְזַמן ָּכל"

 )ל"זצ סלנטר ישראל רבי(
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