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   היָ נִ ְׁש ה נַ ׁשָ   61ר ּפָ סְ ן מִ יֹולָ גִ   ג"התשע ֵטֵבת 'ט  ַוִּיַּגׁש ָּפָרַׁשת קֶֹדׁש ַׁשָּבת  ד"בס

             

  . ְוָהֲאהּוִבים ַהְּיָקִרים ֲחֵבַרי, ָלֶכם ָׁשלֹום ַׁשָּבת

 ֶאל יֹוֵסף ַוּיֹאֶמר: "ְמָתֵאר ֶׁשַהָּפסּוק ְּכִפי, ִמָּפָניו ִנְבָהִלים ָּכךְ  ָּכל ְוֵהם יוחָ אֶ  ֵאל יֹוֵסף ִמְתַּגֶּלה ַהָּׁשבּועַ  ָרַׁשתְּבּפָ 

 ַהּתֹוָרה ְּדַבר ֵאת ַאָּבא ָּפַתח ָּכךְ ". ִמָּפָניו ִנְבֲהלּו ִּכי, אֹתֹו ַלֲענֹות ֶאָחיו ָיְכלּו ְולֹא, ָחי ָאִבי ַהעֹוד, יֹוֵסף ֲאִני ֶאָחיו

 ֶׁשרֹוֶצה ִמי ֵיׁש. לֹו ָעׂשּו ֶׁשֵהם ִמָּמה ִהְתַּבְּיׁשּו ֶׁשֵהם ִּבְגַלל ֶזה, ְיִדיְדָיה ָקָרא יֹוֵדעַ  ֲאִני. ַׁשָּבת ֶעֶרב ִּבְסעּוַדת

 ִסּפּור ָלֶכם ֲאַסֵּפר ִהֵּנה. דרֶ וֵ  ָלהָׁשַא? יֹוֵסף ֶׁשהּוא ֶהֱאִמינּו לֹא ֶׁשֵהם ִּבְגַלל אּוַלי. ַאָּבא ָׁשַאל? ַרְעיֹון עֹוד ְלהֹוִסיף

 .ְמִדיָנתֹו יְּבנֵ  ָעָליו חֹוְׁשִבים ָמה ָלַדַעת ֶׁשָרָצה ֶּמֶלךְ ּבֵ  ַמֲעֶׂשה. ִמּיֹוֵסף ִחיםֶהָא ִנְבֲהלּו ָמה ִמְּפֵני ְלָהִבין נּוַכל ּוִמֶּמּנּו

 ֵהיָכן ְׁשַאלוְ  ִעירהָ  מֹוֵׁשל ֶׁשל ְלִמְׂשָרדֹו ַהְּמֻחָּפׂש ַהֶּמֶלךְ  ִנְכַנס, ַאַחת ְּבִעיר. ְלִעיר ֵמִעיר ְוָעָבר ְּבָגָדיו ֶאת ֶהֱחִליף

 ְיהּוִדי ֶׁשל ְלֵביתֹו ְוִהִּגיעַ  ךְ ַהֶּמלֶ  ָהַלךְ . ָּפִנים ְּבבֶֹׁשת ִמָּׁשם ְוֵגְרׁשֹו ָעָליו ָּכַעס ַהּמֹוֵׁשל. ַאְכַסְנָיה ְּבִעירֹו ִלְמצֹא ןִנּתָ 

 ַהֶּמֶלךְ  ָקָרא, ששששש". ַהֶּמֶלךְ  יֲאדֹונִ  ַהָּבא רֹךְ ּבָ " ָּגדֹול ְּבקֹול ַהְּיהּוִדי ָקָרא, ִנְפְּתָחה ּוְכֶׁשּזֹו ַּבֶּדֶלת ׁשַנקָ , ֶאָחד

 ?אֹוְתךָ  ַאִּכיר לֹא ְוֵאיךְ , ֵּביִתי ְּבָסלֹון ְּתלּוָיה ַהֶּמֶלךְ  יֲאדֹונִ  ךָ ְּתמּוָנְּת . ָׁשַאל? ֲאִני ֶׁשֶּזה ָיַדְעּתָ  ֵאיךְ , ְּפִניָמה ְוִנְכַנס

, ְּבִמְׂשָרדֹו ְּתלּוָיה ֵאיָנּה יֻמַנִּת ְּת  ְוַגם, אֹוִתי ִהִּכיר לֹא ִמִּניִתי ֶׁשֲאִני ַהּמֹוֵׁשל, ְלַעְצמֹו ַהֶּמֶלךְ  ָחַׁשב. ַהְּיהּוִדי ָעָנה

 ֵאינֹו ּוִמי ִלי ַהֶּנֱאָמן יִמ , לְלּכָ  ָּברּור ָאֵכן, ֵּביתֹו ְּבָסלֹון יֻמַנִּת ּתְ ו אֹוִתי ְמַכֵּבד, ָּדָבר ִמֶּמִּני ְמַקֵּבל ֶׁשֵאינֹו ֶזה ִויהּוִדי

 ְוָנַתן ְרתֹוִמְּמׁשָ  ֶהֱעִבירּו ַהֶּמֶלךְ  ַאךְ , הּוַבֲחֻנפָ  ִריָצהּבְ  ָּבא, ַהְּיהּוִדי ֶׁשל ְלֵביתֹו ְלַהִּגיעַ  מֹוֵׁשללָ  ַהֶּמֶלךְ  ְּכֶׁשָּקָרא. ֶנֱאָמן

 ֶׁשּיֹוֵסף ֶהֱאִמינּו לֹא ִּכי ִנְבֲהלּו יֹוֵסף יָאחֵ . ְצַדְקֶּתם ְׁשֵניֶכם, ַהְּיָקִרים יַיְלּדַ . לֹו ַהֶּנֱאָמן הּוִדייְ לָ  ַהּמֹוֵׁשל ַּתְפִקיד ֵאת

 ּדֹוֶמה ָהָיה יֹוֵסף ֶׁשל ָּפָניו ַמְרֶאה ִּכי, יֹוֵתר ָּלהְּגדֹ ָהְיָתה ֶׁשָּלֶהם ַהֶּבָהָלה ַאךְ , ִמְצַרִים ְלֶמֶלךְ  ֶּנהִמְׁש  ְלַתְפִקיד הלָ עָ 

 ָלֶהם ָהָיה ִנְדֶמה יֹוֵסף ִּכי, ִנְבֲהלּו ָּכךְ  ָּכל, ֲאִביֶהם ְלַיֲעקֹב ָּגְרמּו ֶׁשֵהם ַּבַּצַער ִנְזְּכרּו ּוְכֶׁשֵהם. ָאִביו ַיֲעקֹב ֶׁשל ְלָפָניו

 ְּבַחֵּיינּו ָאנּו ָּכךְ ". ָחי ָאִבי ַהעֹוד, יֹוֵסף ֲאִני" יֹוֵסף ָלֶהם ָאַמר ָלֵכן. ַמֲעֵׂשיֶהם ָּכל ֶאת ָלֶהם ּוְמַגֶּלה ֶׁשעֹוֵמד ֲאִביֶהםּכְ 

 ְּכִאּלּו ּוִמְתַנֲהִגים, ְואֹוָתנּו ֻּכּלֹו ָהעֹוָלם ֶאת ֶׁשָּבָרא, ה"ָהָּקּבָ  ֶׁשַּבָּׁשַמִים ָאִבינּו ֶאת יֹום ְּביֹום ׁשֹוְכִחים, ַהֶּזה ָּבעֹוָלם

 מּול ַהְּזַמן ָּכל ִּתְהֶיה, הּוא רֹךְ ּבָ  ַהָּקדֹוׁש, ַהְּמָלִכים ַמְלֵכי ֶמֶלךְ " ְּתמּוַנת"ׁשֶ  נּוָעַצמֵ  ַעל ְנַקֵּבל. אֹותֹו ְכִחיםׁשֹו ָאנּו

  .ְּכַבֲחמּוָרה ַקָּלה ַהּתֹוָרה ִמְצַות ֵאת ְלַקֵּים ְוִנְזּכֹר, ַהֶּזה ָּבעֹוָלם ִמַּמֲעֵׂשינּו ִנְתַּבֵּיׁש ֶׁשּלֹא ְמַנת ַעל, ינּוָּפנֵ 

 .יֹוָנָתן, ַוְיִחי ָּפָרַׁשת ֶּבָעלֹון ַהָּבא ָּבָׁשבּועַ  ְלִהְתָראֹות

 info@ohrshalom.net  דואר אלקטרוני                     http://www.ohrshalom.net  כתובתנו באינטרנט
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 ְלַׁשְחְררֹו ּוְמַבֵּקׁש, ְליֹוֵסף ִנַּגׁש, ַהָּצִעיר ְלִבְנָיִמין בֶׁשָערָ  ְיהּוָדה

 ִעם ׁשּוב ִמְתַחֵּבר יֹוֵסף. ִּבְמקֹומֹו ֶעֶבד ִלְהיֹות ְנכֹונּות ּוַמִּביעַ 

 ַּפְרעֹה. ַהְּגדֹוָלה ַהְּבׁשֹוָרה ֶאת ְלַיֲעקֹב רְלָבׂשֶ  םזַ ָזרְ מֵ ּו ָאִחיו

 ֶאת ׁשֹוֵמעַ  קֹבַיעֲ . ְלִמְצַרִים ְרדּויֵ  ּוִמְׁשַּפְחּתֹו ֶׁשַּיֲעקֹב ְמַבֵּקׁש

 יֹוֵרד ְוהּוא אֹותֹו ְמַׁשְכְנִעים ָּבָניו. ַמֲאִמין ְוֵאינֹו ַהְּבׁשֹוָרה

 ִנְׁשַלח ְיהּוָדה. ּמֹועִ  ִלְהיֹות חיּוַמְבטִ  ֵאָליו הּלָ גְ נִ ' ה. ְלִמְצַרִים

 ּוְמַבֵּקׁש ,ָאִביו ֵאת ִלְפּגֹׁש יֹוֵצא יֹוֵסף. ִמְדָרׁש ֵּבית ְלָהִקים

 ִּבְפֵני יוֵמֶאחָ  ַּכָּמה ַמִּציג יֹוֵסף. צֹאן ירֹועֵ  ֶׁשֵהם לֹוַמר ֵמֵהם

  .ִמֶּמּנּו ְוִנְפַרד ַּפְרעֹה ֵאת ְמָבֵרךְ  ַיֲעקֹב. ָאִביו ֶאתוְ , ַּפְרעֹה

 

 ֶיֶלד. ב. ְזקּוִנים ֵּבן. א:  הְמכּונֶ  ַּבּתֹוָרה ִמי .1

  ?ְזקּוִנים

 ?ּוָבָניו ַיֲעקֹב ִהְתַיְּׁשבּו ְּבִמְצַרִים ָמקֹום ְּבֵאיֶזה .2

 ?ָּדן ֶׁשל ְּבנֹו. ב ֵלִוי יְּבנֵ . א:  ֶׁשל ּמֹוָתםְׁש  ָמה .3

 ימִ ". ַוִּיְתַאַּפק: "ֶנֱאַמר ךְ "ַתנַ ּבָ  ֲאָנִׁשים ְׁשֵני ַעל .4

 ?ָהֲאָנִׁשים

 ִמי". ְלַבּדֹו..ַוֵּתריִ וָ :" ֶנֱאַמר ַּבּתֹוָרה ִּייםְׁשנָ  ַעל .5

  ?ֵהם

 

                   

 רְלַאחַ . ָּבּה ַלְחרֹׁש ַאַחת ָּפָרה לֹו ֶׁשָהְיָתה ָעִני ְּבָחִסיד ַמֲעֶׂשה

 ָחַרׁש. ְיהּוִדי ְללֹא ָּפָרתֹו רכָ ּומָ  ֶּכֶסף ְלָחִסיד ִנְׁשַאר לֹא ְזַמן

 ָרהּפָ הֲ  ֶאת הֹוִציא ַּבַּׁשָּבת. ַהחֹול ְיֵמי ֵׁשֶׁשת ַהּקֹוֶנה ָּבּה

 ָהִאיׁש ָהָיה. ַלֲעבֹד ָרְצָתה ְולֹא ִּבְמקֹוָמּה ָרהֲהּפָ  ָרְבָצה. ַלְחרֹׁש

 ָהַלךְ , ָּכךְ  ָהִאיׁש ָרָאה. ָמּהִמְּמקֹו ָזָזה ֵאיָנּה ְוִהיא, אֹוָתּה ַמֶּכה

 ָיִמים הִׁשּׂשָ , ָּפָרְתךָ  ֶאת ְוַקח ּבֹוא: "לֹו ְוָאַמר ָחִסיד אֹותֹו ֵאל

 ְוָרְבָצה -  ָצהַהחּו אֹוָתּה הֹוֵצאִתי ַהַּׁשָּבת ּוְביֹום ָּבּה ָעַבְדִּתי

, ָּבעֹוָלם ֲעבֹוָדה ׁשּום ַלֲעׂשֹות ָרְצָתה ְולֹא ִּבְמקֹוָמּה ָרהֲהּפָ 

 ֹואֹוּת ֵהִבין." ִמְּמקֹוָמּה ָזָזה לֹא אֹוָתּה ַמָּכה ֶׁשֲאִני ְוַכָּמה

. ַּבַּׁשָּבת ָלנּוחַ  ְרִגיָלה ֶׁשָהְיָתה, עֹוֶבֶדת ֵאיָנּה ָמה ִמְּפֵני ֶהָחִסיד

'' ֶׁשַּתְחרֹׁש ְוֶאֱעֶׂשה אֹוָתּה ְוָאִקים ּבֹוא'': קֹוֶנהלָ  ֶהָחִסיד ָאַמר

, ָּפָרה": ָרהֲהּפָ  ֶׁשל ְּבָאְזָנּה ְלָחׁש, ְלָׂשֶדה ֶהָחִסיד ְּכֶׁשִהִּגיעַ 

 ֶׁשָהִייִתי ַעְכָׁשו, ַּבַּׁשָּבת ָנָחה ָהִייתְ , ֶאְצִלי ְּכֶׁשָהִייתָ ! ָּפָרה

 ַוֲעִׂשי קּוִמי, ךְ ִמּמֵ  ְּבַבָּקָׁשה, ֶזה ְלִאיׁש אֹוְתךָ  ִלְמּכֹר ֻמְכָרח

 ַהּקֹוֶנה ָאַמר. ַלֲעבֹד הְוָרְצתָ  ָרהֲהּפָ  ָקָמה ִמָּיד." ֲאדֹוְנךְ  צֹוןרְ 

 ָלּה ָעִׂשיּתָ  המֶ  ִלי ֶׁשּתֹאַמר ַעד ָלֶלֶכת ֵלךָ  ֶאֵּתן לֹא: "ְלָחִסיד

 לֹו ִסֵּפר" ?אֹוָתּה ִּכַּׁשְפּתְ  אּוַלי. ְּבָאְזָנּה ָלּה ָאַמְרּתָ  ּוָמה

 ָּפָרה ִאם: "ְּבִלּבֹו ְוָאַמר ַהּקֹוֶנה ָׁשַמע. ָרהְלּפָ  ָאַמר ָמה ֶהָחִסיד

 ְּבקֹול ִלְׁשמֹעַ  יֹוַדַעת, לֶׁשכֶ  ָלּה ְוֵאין רַלָּדּבֵ  יֹוַדַעת ֶׁשֵאיָנּה, זֹו

 יֻחּקֵ  ֶאת ַאִּכיר לֹא ,ּוִביָנה ַּדַעת ִלי ֶׁשֵּיׁש ֲאִני ָמה, ֲאדֹוָנּה

 יֹוָחָנן ַרִּבי ְׂשמֹו ְוִנְקָרא, ּתֹוָרה ַמדלָ  יריֵ גָ ְוִהְּת  ָהַלךְ  ִמָּיד" ?'ה

 .ּתֹוָרָתא ֵּבן

  )א:נז - ב:נו רבתי פסיקתאפי ה"ע( 

, ַּבַּׁשָּבת ַּבֲחֵצָרּה ְלַטֵּיל הָיְרדָ  ןְטָרפֹו ַרִּבי ֶׁשל ִאמֹו

 ְוִהִּניחַ  ןְטָרפֹו ַרִּבי ָהַלךְ . הַנֲעלָ  רֹךְ ְׁש  ִנְקַרע ּוְלֶפַתע

 ְמַהֶּלֶכת ְוָהְיָתה ַרְגָליהָ  ַּכּפֹות ַּתַחת ָיָדיו יְׁשּתֵ  ֶאת

  . ְלִמָּטָתּה ֶׁשִהִּגיָעה ַעד ֲעֵליֶהן

  

 ֲחָכִמים ְוִנְכְנסּו ןְטָרפֹו ַרִּבי ַחָּלה ַאַחת ַּפַעם

 יְּבנִ  ןְטָרפֹו ַעל ִהְתַּפְּללּו: ִאּמֹו ָלֶהם ָאְמָרה. ְלָבְקרֹו

  . ֶׁשָּצִריךְ  ִמָּמה יֹוֵתר ָּכבֹוד ִּבי נֹוֵהג ֶׁשהּוא

  ? ְלךְ  ָעָׂשה המֶ : ָלּה ָאְמרּו

  

 עֹוֶׂשה ֲאִפּלּו: ָלּה ָאְמרּו. ַמֲעֶׂשה אֹותֹו ֶהםלָ  ְוִסְּפָרה

 ֶׁשָאְמָרה ָּכבֹוד ִציְלחֲ  ֲעַדִין, ְּפָעִמים ֲאָלִפים ֶאֶלף ֵּכן

 .ִהִּגיעַ  לֹא ַהּתֹוָרה

  

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

 טֹוָבה הָעׂשֵ . אֹוְתךָ  יֹאַהב ה"ְוָהָּקּבָ , ְיהּוִדי בֶאהֹו"

' הוְ , ְיהּוִדי בָקרֵ . ִאְּתךָ  ֵייִטיב ךְ ִיְתָּברָ  ְוַהֵּׁשם, ַלְּיהּוִדי

 )ִמֶמְזִריְטׁש ַהַּמִּגיד יֲחִסידֵ (            ." אֹוְתךָ  ְיָקֵרב

       

 info@ohrshalom.net  דואר אלקטרוני                     http://www.ohrshalom.net  כתובתנו באינטרנט

http://www.ohrshalom.net
mailto:info@ohrshalom.net

