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הוּבים.
ְק ִרים ְו ָה ֲא ִ
ַשׁ ָבּת ָשׁלוֹם ָלכֶםֲ ,ח ֵב ַרי ַהיּ ָ
יוֹסף ֶאל
ֹאמר ֵ
ְהם ָכּל ָכּ ְך נִ ְב ָה ִלים ִמ ָפּנָיוְ ,כּ ִפי ֶשׁ ַה ָפּסוּק ְמ ָת ֵארַ " :ויּ ֶ
יוֹסף ֵאל ֶא ָחיו ו ֵ
בוּע ִמ ְת ַגּ ֶלּה ֵ
ְבּ ָפּ ָר ַשׁת ַה ָשּׁ ַ
תּוֹרה
אַבּא ֵאת ְדּ ַבר ַה ָ
אָבי ָחיְ ,ולֹא י ְָכלוּ ֶא ָחיו ַל ֲענוֹת אֹתוִֹ ,כּי נִ ְב ֲהלוּ ִמ ָפּנָיו"ָ .כּ ְך ָפּ ַתח ָ
יוֹסףַ ,העוֹד ִ
ֶא ָחיו ֲאנִ י ֵ
רוֹצה
ידיָה ,זֶה ִבּגְ ַלל ֶשׁ ֵהם ִה ְת ַבּיְּשׁוּ ִמ ָמּה ֶשׁ ֵהם ָעשׂוּ לוֹ .יֵשׁ ִמי ֶשׁ ֶ
עוּדת ֶע ֶרב ַשׁ ָבּתֲ .אנִ י יוֹ ֵד ַע ָק ָרא י ְִד ְ
ִבּ ְס ַ
יוֹסף? ָשׁאַ ָלה ֵו ֶרדִ .הנֵּה ֲא ַס ֵפּר ָלכֶם ִספּוּר
אוּלי ִבּ ְג ַלל ֶשׁ ֵהם לֹא ֶה ֱא ִמינוּ ֶשׁהוּא ֵ
אַבּאַ .
הוֹסיף עוֹד ַר ְעיוֹן? ָשׁאַל ָ
ְל ִ
חוֹשׁ ִבים ָע ָליו ְבּ ֵני ְמ ִדינָתוֹ.
יּוֹסףַ .מ ֲע ֶשׂה ֵבּ ֶמּ ֶל ְך ֶשׁ ָר ָצה ָל ַד ַעת ָמה ְ
נוּכל ְל ָה ִבין ִמ ְפּנֵי ָמה נִ ְב ֲהלוּ ֶהאָ ִחים ִמ ֵ
וּמ ֶמּנּוּ ַ
ִ
יכן
מוֹשׁל ָה ִעיר וְ ְשׁאַל ֵה ָ
ֶך ַה ְמּ ֻח ָפּשׂ ְל ִמ ְשׂ ָרדוֹ ֶשׁל ֵ
אַחת ,נִ ְכנַס ַה ֶמּל ְ
ָדיו ְו ָע ָבר ֵמ ִעיר ְל ִעירְ .בּ ִעיר ַ
ֶה ֱח ִליף ֶאת ְבּג ָ
ְהוּדי
יע ְל ֵביתוֹ ֶשׁל י ִ
ֹשׁת ָפּנִ יםָ .ה ַל ְך ַה ֶמּ ֶל ְך ְו ִהגִּ ַ
ֵרשׁוֹ ִמ ָשּׁם ְבּב ֶ
מּוֹשׁל ָכּ ַעס ָע ָליו ְוג ְ
אַכ ַסנְ יָהַ .ה ֵ
נִ ָתּן ִל ְמצֹא ְבּ ִעירוֹ ְ
ְהוּדי ְבּקוֹל גָּדוֹל " ָבּר ְֹך ַה ָבּא ֲאדוֹנִ י ַה ֶמּ ֶל ְך" .שששששָ ,ק ָרא ַה ֶמּ ֶל ְך
וּכ ֶשׁזּוֹ נִ ְפ ְתּ ָחהָ ,ק ָרא ַהיּ ִ
ַקשׁ ַבּ ֶדּלֶת ְ
ֶא ָחד ,נ ָ
אוֹת ָך?
אַכּיר ְ
יך לֹא ִ
ְא ְ
יתי ,ו ֵ
ֶך ְתּלוּיָה ְבּ ָסלוֹן ֵבּ ִ
דוֹני ַה ֶמּל ְ
ָתּ ָך ֲא ִ
ָד ְע ָתּ ֶשׁזֶּה ֲאנִ י? ָשׁאַלְ .תּמוּנ ְ
יך י ַ
ימהֵ ,א ְ
ְונִ ְכנַס ְפּנִ ָ
ַתּי ֵאינָהּ ְתּלוּיָה ְבּ ִמ ְשׂ ָרדוֹ,
אוֹתיְ ,וגַם ְתּ ֻמנ ִ
יתי לֹא ִה ִכּיר ִ
מּוֹשׁל ֶשׁ ֲאנִ י ִמנִּ ִ
ְהוּדיָ .ח ַשׁב ַה ֶמּ ֶל ְך ְל ַע ְצמוַֹ ,ה ֵ
ָענָה ַהיּ ִ
וּמי ֵאינוֹ
ֶא ָמן ִלי ִ
ַתּי ְבּ ָסלוֹן ֵבּיתוֹ ,אָכֵן ָבּרוּר ְל ָכּלִ ,מי ַהנּ ֱ
אוֹתי ו ְתּ ֻמנ ִ
ִיהוּדי זֶה ֶשׁ ֵאינוֹ ְמ ַק ֵבּל ִמ ֶמּנִּ י ָדּ ָברְ ,מ ַכ ֵבּד ִ
ו ִ
ָתן
ֱבירוּ ִמ ְמּ ָשׁ ְרתוֹ ְונ ַ
ֶך ֶהע ִ
אַך ַה ֶמּל ְ
ֻפהְ ,
וּב ֲחנ ָ
יצה ַ
ְהוּדיָ ,בּא ְבּ ִר ָ
יע ְל ֵביתוֹ ֶשׁל ַהיּ ִ
מוֹשׁל ְל ַהגִּ ַ
ֶך ָל ֵ
ֶא ָמןְ .כּ ֶשׁ ָקּ ָרא ַה ֶמּל ְ
נֱ
יּוֹסף
יוֹסף נִ ְב ֲהלוּ ִכּי לֹא ֶה ֱא ִמינוּ ֶשׁ ֵ
אָחי ֵ
ְק ִריםְ ,שׁנֵיכֶם ְצ ַד ְק ֶתּםֵ .
ֶא ָמן לוֹ .י ְַל ַדּי ַהיּ ָ
הוּדי ַהנּ ֱ
מּוֹשׁל ָל ְי ִ
ֵאת ַתּ ְפ ִקיד ַה ֵ
דּוֹמה
יוֹסף ָהיָה ֶ
יוֹתרִ ,כּי ַמ ְר ֶאה ָפּנָיו ֶשׁל ֵ
ְתה גְּ דֹ ָלּה ֵ
אַך ַה ֶבּ ָה ָלה ֶשׁ ָלּ ֶהם ָהי ָ
ָע ָלה ְל ַת ְפ ִקיד ִמ ְשׁנֶּה ְל ֶמ ֶל ְך ִמ ְצ ַריִםְ ,
יוֹסף ִנ ְד ֶמה ָהיָה ָל ֶהם
יהםָ ,כּל ָכּ ְך ִנ ְב ֲהלוִּ ,כּי ֵ
ַעקֹב ֲא ִב ֶ
ָרמוּ ְלי ֲ
וּכ ֶשׁ ֵהם ִנז ְְכּרוּ ַבּ ַצּ ַער ֶשׁ ֵהם גּ ְ
אָביוְ .
ַעקֹב ִ
ְל ָפנָיו ֶשׁל י ֲ
אָבי ָחי"ָ .כּ ְך אָנוּ ְבּ ַחיֵּינוּ
יוֹסףַ ,העוֹד ִ
יוֹסף " ֲאנִ י ֵ
אָמר ָל ֶהם ֵ
יהםָ .לכֵן ַ
וּמ ַגלֶּה ָל ֶהם ֶאת ָכּל ַמ ֲע ֵשׂ ֶ
עוֹמד ְ
יהם ֶשׁ ֵ
ְכּ ֲא ִב ֶ
ַהגִ ים ְכּ ִאלּוּ
וּמ ְתנ ֲ
וְאוֹתנוִּ ,
ָ
עוֹלם כֻּלּוֹ
אָבינוּ ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִם ָה ָקּ ָבּ"הֶ ,שׁ ָבּ ָרא ֶאת ָה ָ
שׁוֹכ ִחים ְבּיוֹם יוֹם ֶאת ִ
עוֹלם ַהזֶּהְ ,
ָבּ ָ
אָנוּ שׁוֹ ְכ ִחים אוֹתוֹ .נְ ַק ֵבּל ַעל ָע ַצ ֵמנוּ ֶשׁ" ְתּמוּנַת" ֶמ ֶל ְך ַמ ְלכֵי ַה ְמּ ָל ִכיםַ ,ה ָקּדוֹשׁ ָבּר ְֹך הוּאִ ,תּ ְהיֶה ָכּל ַהזְּ ַמן מוּל
מוּרה.
תּוֹרה ַק ָלּה ְכּ ַב ֲח ָ
עוֹלם ַהזֶּה ,וְ נִ ְזכֹּר ְל ַקיֵּם ֵאת ִמ ְצוַת ַה ָ
ָפּ ֵנינוַּ ,על ְמנַת ֶשׁלֹּא ִנ ְת ַבּיֵּשׁ ִמ ַמּ ֲע ֵשׂינוּ ָבּ ָ
ָתן.
בוּע ַה ָבּא ֶבּ ָעלוֹן ָפּ ָר ַשׁת ַוי ְִחי ,יוֹנ ָ
ְל ִה ְת ָראוֹת ָבּ ָשׁ ַ
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וּמ ַב ֵקּשׁ ְל ַשׁ ְח ְררוֹ
יוֹסףְ ,
ָמין ַה ָצּ ִעיר ,נִ גַּשׁ ְל ֵ
ְהוּדה ֶשׁ ָע ָרב ְל ִבנְ י ִ
י ָ
יוֹסף ִמ ְת ַח ֵבּר שׁוּב ִעם
יע נְ כוֹנוּת ִל ְהיוֹת ֶע ֶבד ִבּ ְמקוֹמוֵֹ .
וּמ ִבּ ַ
ַ

    
ֶלד
תּוֹרה ְמכוּ ֶנה :אֵ .בּן ְזקוּנִ ים .ב .י ֶ
ִ .1מי ַבּ ָ
זְ קוּנִ ים?

דוֹלהַ .פּ ְרעֹה
שׁוֹרה ַהגְּ ָ
ַעקֹב ֶאת ַה ְבּ ָ
אָחיו וּ ֵמז ְָר ַזם ְל ָב ֶשׂר ְלי ֲ
ִ
שׁוֹמ ַע ֶאת
ַעקֹב ֵ
וּמ ְשׁ ַפּ ְחתּוֹ ֵי ְרדוּ ְל ִמ ְצ ַריִם .י ֲ
ַעקֹב ִ
ְמ ַב ֵקּשׁ ֶשׁיּ ֲ

וּבנָיו?
ַעקֹב ָ
ַשּׁבוּ י ֲ
ְ .2בּ ֵאיזֶה ָמקוֹם ְבּ ִמ ְצ ַריִם ִה ְתי ְ

ְאינוֹ ַמ ֲא ִמיןָ .בּנָיו ְמ ַשׁ ְכנְ ִעים אוֹתוֹ וְהוּא יוֹרֵד
שׁוֹרה ו ֵ
ַה ְבּ ָ

מּוֹתם ֶשׁל :אְ .בּ ֵני ֵלוִ י בְ .בּנוֹ ֶשׁל ָדּן?
ָ .3מה ְשׁ ָ

נִשׁ ַלח
ְהוּדה ְ
וּמ ְב ִטיח ִל ְהיוֹת ִעמּוֹ .י ָ
ְל ִמ ְצ ַריִם .ה' נִ גְ ָלּה ֵא ָליו ַ

אַפּק"ִ .מי
ִת ַ
ֶא ַמרַ " :ויּ ְ
ָשׁים ָבּ ַת ַנ" ְך נ ֱ
ַ .4על ְשׁנֵי ֲאנ ִ

וּמ ַב ֵקּשׁ
אָביוְ ,
יוֹצא ִל ְפגֹּשׁ ֵאת ִ
יוֹסף ֵ
ְל ָה ִקים ֵבּית ִמ ְד ָרשֵׁ .
יוֹסף ַמ ִצּיג ַכּ ָמּה ֵמ ֶא ָחיו ִבּ ְפנֵי
רוֹעי צֹאןֵ .
לוֹמר ֶשׁ ֵהם ֵ
ֵמ ֵהם ַ
ַעקֹב ְמ ָב ֵר ְך ֵאת ַפּ ְרעֹה וְ נִ ְפ ַרד ִמ ֶמּנּוּ.
אָביו .י ֲ
ַפּ ְרעֹה ,וְ ֶאת ִ

     

ָשׁים?
ָה ֲאנ ִ
ַתּרְ ..ל ַבדּוֹ"ִ .מי
ֶא ַמרָ ":ו ִיו ֵ
תּוֹרה נ ֱ
ַ .5על ְשׁ ָניִּים ַבּ ָ
ֵהם?

      

אַחר
אַחת ַל ְחרֹשׁ ָבּהְּ .ל ַ
ְתה לוֹ ָפּ ָרה ַ
ַמ ֲע ֶשׂה ְבּ ָח ִסיד ָענִ י ֶשׁ ָהי ָ

ִאמוֹ ֶשׁל ַר ִבּי ְט ָרפוֹן י ְָר ָדה ְל ַטיֵּל ַבּ ֲח ֵצ ָרהּ ַבּ ַשּׁ ָבּת,

ְהוּדיָ .ח ַרשׁ
וּמ ָכר ָפּ ָרתוֹ ְללֹא י ִ
ֶסף ָ
ְמן לֹא נִ ְשׁאַר ְל ָח ִסיד כּ ֶ
זַ

יח
ַע ָלהָ .ה ַל ְך ַר ִבּי ְט ָרפוֹן ו ְִהנִּ ַ
וּל ֶפ ַתע נִ ְק ַרע ְשׁר ְֹך נ ֲ
ְ
ְתה ְמ ַה ֶלּכֶת
יה וְ ָהי ָ
ָדיו ַתּ ַחת ַכּפּוֹת ַרגְ ָל ָ
ֶאת ְשׁ ֵתּי י ָ

הוֹציא ֶאת ֲה ָפּ ָרה
ְמי ַהחוֹלַ .בּ ַשּׁ ָבּת ִ
ָבּהּ ַהקּוֹנֶה ֵשׁ ֶשׁת י ֵ
קוֹמהּ ְולֹא ָר ְצ ָתה ַל ֲעבֹדָ .היָה ָה ִאישׁ
ַל ְחרֹשָׁ .ר ְב ָצה ֲה ָפּ ָרה ִבּ ְמ ָ
אוֹתהּ ,וְ ִהיא ֵאינָהּ ָזזָה ִמ ְמּקוֹ ָמהָּ .ראָה ָה ִאישׁ ָכּ ְךָ ,ה ַל ְך
ַמ ֶכּה ָ

יעה ְל ִמ ָטּ ָתהּ.
ֵיהן ַעד ֶשׁ ִהגִּ ָ
ֲעל ֶ

ָמים
ְאָמר לוֹ" :בּוֹא וְ ַקח ֶאת ָפּ ָר ְת ָךִ ,שׁ ָשּׂה י ִ
ֵאל אוֹתוֹ ָח ִסיד ו ַ
אוֹתהּ ַהחוּ ָצה  -ו ְָר ְב ָצה
אתי ָ
הוֹצ ִ
וּביוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ֵ
ָע ַב ְד ִתּי ָבּהּ ְ

אַחת ַח ָלּה ַר ִבּי ְט ָרפוֹן וְנִ ְכנְ סוּ ֲח ָכ ִמים
ַפּ ַעם ַ
אָמ ָרה ָל ֶהם ִאמּוִֹ :ה ְת ַפּ ְלּלוּ ַעל ְט ָרפוֹן ְבּנִ י
ְל ָב ְקרוְֹ .

קוֹמהֵּ ".ה ִבין אוֹתּוֹ
אוֹתהּ לֹא ָזזָה ִמ ְמּ ָ
ְו ַכ ָמּה ֶשׁ ֲאנִ י ַמ ָכּה ָ

יך.
יוֹתר ִמ ָמּה ֶשׁ ָצּ ִר ְ
נוֹהג ִבּי ָכּבוֹד ֵ
ֶשׁהוּא ֵ
אָמרוּ ָלהֶּ :מה ָע ָשׂה ְל ְך?
ְ

עוֹלם,
בוֹדה ָבּ ָ
קוֹמהּ וְ לֹא ָר ְצ ָתה ַל ֲעשׂוֹת שׁוּם ֲע ָ
ֲה ָפּ ָרה ִבּ ְמ ָ
נוּח ַבּ ַשּׁ ָבּת.
ילה ָל ַ
ְתה ְרגִ ָ
עוֹבדֶתֶ ,שׁ ָהי ָ
ֶה ָח ִסיד ִמ ְפּנֵי ָמה ֵאינָהּ ֶ
וְא ֱע ֶשׂה ֶשׁ ַתּ ְחרֹשׁ''
אוֹתהּ ֶ
ְאָקים ָ
אָמר ֶה ָח ִסיד ָלקוֹנֶה'' :בּוֹא ו ִ
ַ
יע ֶה ָח ִסיד ְל ָשׂ ֶדהְ ,ל ָחשׁ ְבּאָזְ נָהּ ֶשׁל ֲה ָפּ ָרהָ " :פּ ָרה,
ְכּ ֶשׁ ִהגִּ ַ
ִיתי
ָחה ַבּ ַשּׁ ָבּתַ ,ע ְכ ָשׁו ֶשׁ ָהי ִ
ִית נ ָ
ִית ֶא ְצ ִליָ ,הי ְ
ָפּ ָרה! ְכּ ֶשׁ ָהי ָ

עוֹשׂה
אָמרוּ ָלהֲּ :א ִפלּוּ ֶ
וְ ִס ְפּ ָרה ָל ֶהם אוֹתוֹ ַמ ֲע ֶשׂהְ .

ַע ִשׂי
קוּמי ו ֲ
אוֹת ָך ְל ִאישׁ זֶהְ ,בּ ַב ָקּ ָשׁה ִמ ֵמּ ְךִ ,
ֻמ ְכ ָרח ִל ְמכֹּר ְ

אָמ ָרה
ֵכּן ֶא ֶלף ֲא ָל ִפים ְפּ ָע ִמיםֲ ,ע ַדיִן ְל ֲח ִצי ָכּבוֹד ֶשׁ ְ
יע.
תּוֹרה לֹא ִה ִגּ ַ
ַה ָ

אָמר ַהקּוֹנֶה
ְרצוֹן ֲאדוֹנְ ְךִ ".מיָּד ָק ָמה ֲה ָפּ ָרה ְו ָר ְצ ָתה ַל ֲעבֹדַ .
יתּ ָלהּ
ֹאמר ִלי ֶמה ָע ִשׂ ָ
ְל ָח ִסיד" :לֹא ֶא ֵתּן ֵל ָך ָל ֶל ֶכת ַעד ֶשׁתּ ַ
אוֹתהּ?" ִס ֵפּר לוֹ
אוּלי ִכּ ַשּׁ ְפ ְתּ ָ
אָמ ְר ָתּ ָלהּ ְבּאָ ְזנָהַּ .
וּמה ַ
ָ
ְאָמר ְבּ ִלבּוִֹ " :אם ָפּ ָרה
אָמר ְל ָפּ ָרהָ .שׁ ַמע ַהקּוֹנֶה ו ַ
ֶה ָח ִסיד ָמה ַ

)ע"פי תלמוד ירושלמי ,מסכת פאה ,פרק א' הלכה א'; דף ג' עמוד ב'(

יוֹד ַעת ִל ְשׁמ ַֹע ְבּקוֹל
ְאין ָלהּ ֶשׁ ֶכלַ ,
יוֹד ַעת ַל ָדּ ֵבּר ו ֵ
זוֶֹ ,שׁ ֵאינָהּ ַ


     

אַכּיר ֶאת ֻח ֵקּי
וּבינָה ,לֹא ִ
ֲאדוֹנָהָּ ,מה ֲאנִ י ֶשׁיֵּשׁ ִלי ַדּ ַעת ִ
יוֹחנָן
תּוֹרה ,וְנִ ְק ָרא ְשׂמוֹ ַר ִבּי ָ
ה'?" ִמיָּד ָה ַל ְך וְ ִה ְתּ ָג ֵייר ָל ַמד ָ
תּוֹר ָתא.
ֵבּן ָ
)ע"פי הפסיקתא רבתי נו:ב -נז:א(

טוֹבה
אוֹת ָךָ .ע ֵשׂה ָ
ֹאהב ְ
וְה ָקּ ָבּ"ה י ַ
ְהוּדיָ ,
" ֶאהוֹב י ִ
ְהוּדיְ ,וה'
ֵיטיב ִא ְתּ ָךָ .ק ֵרב י ִ
ִת ָבּ ָר ְך י ִ
ְה ֵשּׁם י ְ
ְהוּדי ,ו ַ
ַליּ ִ
אוֹת ָך".
ְק ֵרב ְ
יָ

כתובתנו באינטרנט http://www.ohrshalom.net -

יטשׁ(
) ֲח ִסי ֵדי ַה ַמּגִּ יד ִמ ֶמ ְז ִר ְ
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