וישב
ןַע ֶּדן? ַ
םַלג ֵּ
תַבנוֹ ַא ְב ָּשלוֹ ְ
יסַד ִודַה ֶּמ ֶּל ְך ֶַּא ְ
דַה ְכנִ ָּ
ֵּכיצַ ִ
ֵּשב יַעֲ קֹב ְּּב ֶׁא ֶׁרץ ְּמגו ֵּּרי ָא ִביו ְּּב ֶׁא ֶׁרץ ְּּכנָ ַען (לז א)
וַ ּי ֶׁ

ִׁע ָליוִׁ
ישב ְִׁב ַש ְל ָוהָ ִׁ ,ק ַפץ ָ
ִׁל ֵ
ִׁח ִַׁז"ל ִׁ"ב ֵקש ִׁיַ ֲעקֹב ֵ
ִׁאת ִׁד ְב ֵרי ֲ
ַרשִׁ"י ִׁ ֵמביא ֶ
ִׁל ֶהםִׁ
ִׁש ְמ ֻת ָקן ָ
ִׁמה ֶ
ִׁה ָקבִָׁ"ה ִׁל ֹא ִַׁד ִָׁין ִׁ ְל ַצדיקים ַ
ִׁשל ִׁיוֹ ֵסףָ ִׁ ,א ַמר ַ
רוֹ ְגזוֹ ֶ

ִׁה ֶזה"ְ ִׁ .ו ָצר ְ
יךִׁ
ישב ְִׁב ַש ְל ָוה ִָׁבעוֹ ָלם ַ
ִׁל ֵ
ִׁש ְמ ַב ְקשים ֵ
ִׁא ָלא ֶ
ִׁה ָבא ֶ
ְלעוֹ ָלם ַ

ִׁל ֶש ֶבת ְִׁב ַש ְל ָוה ִׁ ָבעוֹ ָלם ִׁ ַה ֶזה?ִׁ
ִׁה ַצדיקים ָ
ִׁל ָמה ִֶׁב ֱא ֶמת ִׁל ֹא ִׁיזְ כו ַ
ֵבאור ָ
ִׁה ַד ַעת?ִׁ
ִׁאת ִׁה' ִׁמתוֹ ְך ִׁישוב ַ
ִׁל ֲעבֹד ֶ
ִׁא ְפ ָשר ַ
ש ְל ָוה ֶ
ִׁה ַ ִׁ
ִׁש ַעל ִׁיְ ֵדי ַ
ו ְביוֹ ֵתר ֶ
דִׁצר ְ
דִׁצר ְ
יםִׁג ְשמייםִׁ
ִׁל ֲעסֹקִׁב ְד ָבר ַ
יך ַ
דִׁו ֶא ָח ָ
לִׁא ָח ְ
ִׁכ ֶ
רִׁמדו ַע ָ
ִׁל ָב ֵא ַ
יך ְ
ְועוֹ ָ

רִׁו ַכדוֹ ֶמה? ִׁ
ילהֲ ִׁ,א ֶשרִׁיָ ַצ ְ
וְִׁזו ָטריםַ ִׁ,כ ֲאכ ָ
ַש ָּר ָּצה ְַלח ֵּשלַ
ַמ ָּשל ְַ ַ -ל ֶּמ ֶּל ְך ֶּ
ְונִ ְר ָּאה ְַל ָּב ֵּאר ְַב ִסי ְע ָּתא ִַד ְשמ ָּיא ַעל ַפִַי ָּ
םַשלַ
יה ֶּ
ל ִרגְ שוֹ ֵּת ֶּ
יַש ִי ְהיֶּ הַלוֹ ֵַּלבַר ְח ָּמןַהמו ָּדעַ ְַ
תַבנוֹ ַמ ְח ָּמדוִַֹ ַ ,ב ְכ ֵּד ֶּ
ֶּא ְ
ִׁש ַלח ִׁאוֹ תוֹ ִׁל ְמקוֹ מוֹ ת ִׁנְ מוכים ו ְש ֵפליםִׁ,
ִׁכ ְך ָ
ְבנֵּ י ַה ְמ ִדינָּ הִׁ ,ו ְל ֵשם ָ
ִׁשל ֲִׁעבִָׁדים ִׁכושיםִׁ ,נ ְבזים ִׁו ְש ֵפליםְ ִׁ ,ו ָשםִׁ
ִׁל ָמקוֹ ם ֶ
ִׁש ָלחוֹ ְ
ַב ְתח ָלה ְ
ֹדִׁעבוֹ דוֹ ָ
תִׁקשוֹ תִׁוִׁ ְמ ָפ ְרכוֹ תַ ִׁ ,א ַחרִׁ
םִׁו ַל ֲעב ֲ
מ ַמ ֲא ָכ ָל ְ
ןִׁל ֱאכוֹ לִׁ ִׁ
ִׁה ֵב ֶ
הו ְצ ָר ְך ַ
ִׁמהִׁ
ִׁהיָ ה ִׁלוֹ ַ
ִׁשל ֲִׁעניים ְִׁגמוריםְ ִׁ ,ו ָשם ְִׁבקֹשי ָ
ִׁל ָמקוֹ ם ֶ
ִׁה ֵבן ְ
ָכ ְך ִׁנָ ַדד ַ
תִׁת ְפקידוֹ ִׁ
אִׁא ַ
יהִׁנ ְש ַלחִׁ,מ ֵל ֶ
הִׁא ֶל ָ
ימ ֵ
ֶל ֱאכוֹ לְ ִׁ,ב ַרםִׁב ְהיוֹ תוֹ ִׁמו ָדעִׁלִַׁ ְמש ָ
ִׁהטוֹ בִׁ
ִׁמ ְח ֶל ֶטת ְִׁברֹב ַ
ִׁה ָכ ָרה ֻ
נֶ ֱא ָמנָ הְ ִׁ ,וה ְכניס ְִׁבלבוֹ ֲִׁענָ ָוה ְִׁו ַה ְכנָ ָעהְ ִׁ ,ו ֵכן ַ
ְ
ךִׁ .
יוִׁה ֶמ ֶל ִׁ
לִׁאב ַ
ִׁש ָ
יתִׁאביוֵ ִׁ,מרֹבִׁטובוֹ ְִׁו ַח ְסדוֹ ֶ
ֶש ֵישִׁלוֹ ְִׁב ֵב ָ

בַבש ְל ָּוהָּ ַ,שלחַלוֹ ַה ָּקבַָּ"הַ ֶּאתַה ִנ ָּסיוֹ ןַ
יש ְ
םַכ ֵּעתְַ ַ-כ ֶּש ִב ֵּקשַי ֲעקֹבַ ֵּל ֵּ
ְוג ָּ
יתַו ֵּכנָּ הַ
הַא ִמ ִת ְ
הַו ִק ְר ָּב ֲ
יַלה ְש ִליםַאוַֹתוְַֹ ַ ,בה ְכנָּ ָּעהֲ ַ ,ענָּ ָּו ְ
ִעםַיוֹ ֵּסףִ ַ ,ב ְכ ֵּד ְ
אַכ ֶּש ָּא ָּדםַ
הַוה ְש ֵּלמותִ ַ ,ה ָּנםַד ְו ָּק ְ
אַשהש ְל ָּו ְ
דַא ָּל ֶּ
ךְ ַ .ול ֹאַעוֹ ֶּ
ִעמוֹ ַיִ ְת ָּבר ְַ
יםַע ָּליוַ .
יםַשעוֹ ְב ִר ָּ
יםַוה ִיסו ִר ֶּ
ןַו ָּחזָּ קַב ְק ָּשיִ ְ
ית ְ
דַא ָּ
עוֹ ֵּמ ֵּ
תִׁש ַא ְב ָשלוֹ םִׁ
דִׁה ֶמ ֶל ְךִׁע"הְ ִׁ,ב ֵע ֶ
לִׁדו ַ
םִׁא ֶצ ָ
יםִׁג ֵ
ִׁרוא ַ
הִׁאנו ִֹׁ
דִׁה ֶז ָ
תִׁה ְיסוֹ ַ
ֶא ַ
תִׁה ְמלו ָכהִׁ,
לִׁא ַ
לִׁאביוִׁב ְכ ֵדיִׁלטוֹ ֶ
םִׁש ָ
םִׁה ֵש ֶ
יוִׁוה ְש ַת ֵמש ִׁע ַ
ףִׁא ֲח ָר ְ
ָר ַד ַ
ִׁלגָ לותִׁ ,ו ְל ַק ֵבל ִׁבזְ יוֹ נוֹ ת ִׁו ְק ָללוֹ תִׁ
ִׁל ֵצאת ְ
ִׁכן ִׁהו ְצ ָר ְך ִָׁדוד ָ
ְו ַעל ִׁיְ ֵדי ֵ

ִׁה ֶמ ֶל ְךִׁ
ִׁשלֹמֹה ַ
ִׁשל ְ
ִׁהדוֹ ר ְִׁו ַרבוֹ ֶ
יראֶ ִׁ ,ש ָהיָ ה ִׁמ ְגדוֹ ֵלי ַ
מש ְמעי ִֶׁבן ִׁג ָ ִׁ
יעהִׁ
ִׁחזָ ק ְִׁב ַד ְעת ִֹׁוִׁ ,מתוֹ ְך ִׁיְ ד ָ
ִׁמקוֹ ם ִָׁדוד ִׁנ ְש ָאר ָ
( ְב ָרכוֹ ת ִׁחִׁ ,).ומ ָכל ָ
ִׁה ְק ָשיים ִׁוְִׁ ַה ַה ְש ָפלוֹ ת ִׁהוא ִׁמ ְתרוֹ ֵמם ִׁומ ְש ַת ֵלםִׁ
ִׁשל ַ
ֶש ַד ְו ָקא ִַׁב ְז ַמן ֶ
ַש ָּהיָּ הַ
ַשל ֹא ַיה ְרגו ֶַּאת ַא ְב ָּשלוֹ ם ֶּ
ַש ִב ֵּקש ֶּ
ַב ֲעבוֹ ַדת ִׁה'ִׁ ,וְַזֶּ ה ַגם ַה ִס ָּבה ֶּ
ןַע ֶּדןְ ַ ,וזָּ עקַ'א ְב ָּשלוֹ םַ
תַכ ְך ִַב ֵּקש ְַלה ְכנִ יסוֹ ְַלג ֵּ
תַשלוַַֹ ,ו ֵּמ ֲח ָּמ ָּ
ה ְש ֵּלמו ֶּ
תַא ִביוַ .
יםַא ָּ
בַשלוֹ ם'ֶַּ ַ-שה ֵּבןַמ ְש ִל ֶּ
א ְב ָּשלוֹ ם'ַ ֶּש ֶּזהַ'א ָּ
ִׁלנו ְ
ִׁק ָשייםֵ ִׁ ,הן ִׁמ ַצדִׁ
ִׁש ֵיש ָ
ִׁעת ֶ
ִׁאמור ִׁ ְל ַלווֹ ת ִׁאוֹ ָתנוְִׁ ִׁ ,ב ָכל ֵ
יְ סוֹ ד ִׁזֶ ה ָ
יםִׁג ְשמייםִׁ ְִׁוזו ָטריםִׁ,
יםִׁלה ְת ַע ֵסקִׁב ְד ָבר ַ
ִׁאמור ְ
דִׁש ָאנו ֲ
יםִׁו ֵהןִׁמ ַצ ֶ
ֲא ֵחר ְ
ֹדִׁאתִׁה'ִׁמתוֹ ְךִׁ
בִׁש ַנ ֲעב ֶ
ִׁה ְש ֵא ָלהְ ִׁ ,וכיִׁל ֹאִׁיוֹ ֵתרִׁטוֹ ֶ
תִׁבנו ַ
ְו ָאזִׁמ ְתעוֹ ֶר ֶר ָ
ִׁכ ֶשנ ְתבוֹ נֵ ן ִָׁבע ֶֹמק ִׁנַ ְשכילֶ ִׁ ,ש ַד ְו ָקא ִַׁב ְז ַמניםִׁ
ִׁה ַד ַעת? ִׁ ְב ַרם ְ
ישוִׁב ַ
יע ִׁל ְש ֵלמות ְִׁבמדוֹ ת ִׁו ְבק ְר ַבת ִׁה' ִׁ ֵכנָ הִׁ ,מתוֹ ְךִׁ
ִׁל ַהג ַ
ִׁה ְז ַמן ְ
ַה ָקשיםִׁ ,זֶ ה ַ
יםִׁשלִׁ
לִׁה ְק ָשייםִׁיֵ ָה ְפכוִׁלזְ ַמנ ֶ
ִׁכ ַ
הִׁו ֲענָ ָוהִׁ,וכְִׁ ֶשנ ְחיֶ הִׁב ְתחו ָשהִׁזוֹ ָ
ַה ְכנָ ָע ַ

ִׁאתִׁ
ִׁמכ ָֹעריםְ ִׁ ,ו ֵשם ִׁנָ ְטלו ִׁמ ֶמנו ֶ
ִׁשל ִׁאֲִׁנָ שים ְ
ִׁל ָמקוֹ ם ֶ
ִׁה ַל ְך ְ
ִׁכ ְך ָ
ַא ַחר ָ

ֲעל ָיהִׁ .

ִׁאביוִׁ,
ִׁל ַא ְרמוֹ ן ָ
ִׁל ַאט ְ
ִׁל ַאט ְ
ךָ ִׁ ,שב ְ
ִׁה ֶמ ֶל ְִׁ
ִׁש ֻה ְכ ַשר ִֶׁבן ַ
ח ֵרי ֶ
ְוש ְפלותַ ִׁ ,א ֲִׁ
ְ
ִׁה ְז ַמן ִׁה ְתחילִׁ
יךְ ִׁ ,ועם ַ
ִׁל ָנס ִׁ
ִׁל ֲעדינות ְִׁו ָה ֲאצילותַ ִׁ ,כ ָנ ֶאה ְ
ְוה ְת ַר ֵגל ִׁשוב ָ

(שם)
ֵּשב יַעֲ קֹב ְּּב ֶׁא ֶׁרץ ְּמגו ֵּּרי ָא ִביו וְּ ֹגו' ָ
וַ ּי ֶׁ

תִׁאביוַ ִׁ .א ֲח ֵריִׁזְ ַמןִׁה ְת ַח ֵתןִׁ
ןִׁהשיבו ָה ִׁלוֹ ְִׁבהוֹ ָר ַא ָ
קִׁל ַא ַחרִׁזְ ַמ ֱ
א ְשת ִֹׁוְ ִׁ ,ו ַר ְ
תִׁו ַר ְח ָמנותֲ ִׁ,ענָ ָוהִׁ
לִׁב ֶהםְ ִׁ,ו ָכ ְךִׁנ ְכנַ סִׁבוֹ ִַׁרכו ְ
ִׁל ַט ֵפ ָ
ְונוֹ ְלדוִׁיְ ָלדיםְ ִׁ,ו ֻה ְצ ַר ְך ְ

ִׁ 

הַמ ָּה ָּא ָּדםַב ְזמ ִניםַה ָּק ִשים? ַ
מהַה'ַ ְמצ ֶּפ ֵּ

דִׁר ָמהִׁו ְב ֵלבִׁטוֹ בִׁ .
הִׁביַ ָ
תִׁה ְמלו ָכ ְ
לִׁא ַ
ְלנַ ֵה ֶ

ישב ִׁ ְב ַש ְל ָוהָ ִׁ ,א ַמרִׁ
יתא ִׁב ְב ֵראשית ִׁ ַר ָבה ִׁ(פ"ד) ִׁ"ב ֵקשִׁ ִׁיַ ֲעקֹב ִׁ ֵל ֵ
א ָ

יריםַ ָּב ָּא ֶּרץִ ַ,ב ְכ ֵּדיַ
תַה ָּאבוֹ תַה ְקדוֹ ִשיםַכְַשגְ ִר ִ ַ
חַא ָּ
ה ִנ ְמ ָּשלַַ-ה ָּקבַָּ"הַ ָּלק ֶּ

ַה ָק ָב"ה ִׁל ֹא ִׁ ַד ָין ִׁ ְל ַצדיקים ִׁ ַמה ִׁ ֶש ְמ ֻת ָקן ִׁ ָל ֶהם ִׁ ָלעוֹ ָלם ִׁ ַה ָבאֶ ִׁ ,א ָלאִׁ

יהם ֶַּאתַ
יהם ַא ֲח ֵּר ֶּ
ַה ָּא ָּדם ֶַּאת ַדעת ַה'ְ ַ ,וינְ ִחילו ִַל ְבנֵּ ֶּ
ֶּש ְיל ְמדו ֶַּאת ְַבנֵּ י ָּ

זו ִׁ ֶשלִׁ
ישב ִׁ ְב ַש ְל ָוה ִׁ ָבעוֹ ָלם ִׁ ַה ֶזהִׁ ,מ ַיד ִׁ ָק ַפץ ִׁ ָע ָליו ִׁרוֹ ְג ִֹׁ
ֶש ְמ ַב ְקשים ִׁ ֵל ֵ
יך ִׁ ֵבאור ִׁ ַמדועִַׁ ִׁל ֹא ִׁיזְ כוִׁ ִׁ ַה ַצדיקים ִׁ ַל ֲעבֹד ִׁ ֶאת ִׁ ַה ָק ָב"הִׁ
יוֹ ֵסף"ְ ִׁ .ו ָצר ְִׁ

חַל ֶּהםַנִ ְסיוֹ נוֹ תַר ִביםְ ַ,כענְ יַ ןִׁ
םַשל ָּ
יַלה ְכ ִש ָּיר ָּ
ה'ַהנ ֲע ֵּליתַ,ו ִב ְכ ֵּד ְ
ֲעבוֹ דתַ ַ
יחת ִׁא ְשת ִֹׁוִׁ,
ִׁא ְב ָר ָהםָ ִׁ ,ב ָר ָעבִׁ ,ב ְלק ַ
ִׁשנ ְתנַ ָסה ִָׁב ֶהם ַ
ִׁהנ ְסיוֹ נוֹ ת ֶ ִׁ
ֲע ֶש ֶרת ַ
ְ
ִׁל ָאבוֹ תִׁ
ִׁל ַה ְקנוֹ ת ָ
ימ ֶלך ְִׁועוֹ דְ ִׁ ,ו ַהכֹל ִׁב ְכ ֵדי ְ
ִׁאב ֶ
ִׁא ֶצל ֲ
ִׁש ָע ַבר ֵ
ַב ָגלות ֶ

ךִׁ ַש ְלוִָׁהִׁ ְוישובִׁ ַה ַד ַעת? ִׁ
ָבעוֹ ָלםִׁ ַה ֶזהִׁמתוֹ ְִׁ

ִׁכ ַלל ִׁי ְש ָר ֵאלְ ִׁ ,ו ַגםִׁ
ִׁאת ְ
ִׁל ֶהם ִׁל ְרעוֹ ת ֶ
ַה ְכנָ ָעה ְִׁו ַר ְח ָמנותֶ ִׁ ,שי ְת ַא ְפ ֵשר ָ

יש ְעיָ ה ִׁ(לג)ִׁ
יתא ִׁב ַ
ְונ ְר ָאה ִׁ ְל ָב ֵאר ִׁ ְבס ַי ְע ָתא ִׁד ְש ַמ ָיא ִׁ ַעל ִׁפי ִׁ ַמה ִׁ ְדא ָ
יך"ִֶׁ ִׁ -שאם ִׁ ָא ָדם ִׁרוֹ ֶצה ִׁ ֶש ָה ֱאמונָ ה ִׁת ְהיֶ ה ִׁעמ ִֹׁו ִׁ ְב ָכלִׁ
הִׁאמונַ תִׁע ֶת ִָׁ
" ְו ָהיָ ֱ

ֹבִׁע ַב ְ
יַמכֹלַ
ןַאמרַ" ָּקטֹנְ ִת ִ
לַכ ָּ
ןִׁו ֵע ָשוְ ִׁ ,וע ֵּ
םִׁל ָב ְ
רִׁק ָשייםִׁו ְב ָעיוֹ תִׁע ָ
יַ ֲעק ָ

ֵעת ִׁוזְ ַמן"ִׁ ,ח ֶֹסן"ָ ִׁ -ע ָליו ִׁ ַל ֲעבוֹ ר ִׁ ֶאת ִׁ ָכל ִׁ ַה ְק ָשיים ִׁ ֶשל ִׁ ָהעוֹ ָלם ִׁ ַה ֶזהִׁ,

ַה ֱא ֶּמת" ְַ ַ -ו ָּד ָּבר ַזֶּ ה ַיִ ְת ָּפ ֵּרש ְַב ֵּשנִ י ַאוֹ פ ִניםַ .אַ.
ה ֲח ָּס ִדים ַו ִמ ָּכל ָּ

יתנָ ה ִׁ ֲאפלוִׁ ִׁ ַב ַמ ָצביםִׁ
תו ִׁל ְהיוֹ ת ִׁ ֶב ֱאמונָ ה ִׁ ֵא ָ
ֶש ְמ ַח ְסנים ִׁו ְמ ַח ְשלים ִׁאוֹ ִֹׁ

יִׁב ַמ ְקליִׁ
ִׁש ָא ַמרִׁ"כ ְ
ירַונוֹ ֵּתןַלוֹ ַהכֹלִׁ ,ו ְכמוֹ ֶ
יוַת ִד ְ
רַע ָּל ָּ
ֶּשה ָּקבַָּ"הַשוֹ ֵּמ ָּ

ַה ָקשים ִׁ ְביוֹ ֵתר"ִׁ ,יְ שועֹת" ִִׁׁ -ב ְכ ֵדי ִׁלזְ כוֹ ת ִׁ ְלה ָו ַשע ִׁמ ָכל ִׁ ַה ְק ָשייםִׁ

ִׁמ ֲחנוֹ תִׁ
ִׁהייתי ִׁל ְש ֵתי ַ
ִׁע ְכ ָשו ָ
ִׁכן ַ
ִׁעל ִׁפי ֵ
ִׁה ֶזה"ְ ִׁ ,ו ַאף ַ
ִׁאת ִׁהִַׁ ַי ְר ֵדן ַ
ָע ַב ְרתי ֶ

תו ִִׁׁ -מ ֵכ ָיוןִׁ
תִׁו ָד ַעת"ִָׁ ִׁ -ע ָליו ִׁ ְלה ְת ַח ֵכם ִׁ ְו ָל ַד ַעת ִׁ ֶש ֵהם ִׁ ָא ֵכן ִׁ ְלטוֹ ָב ִֹׁ
" ָח ְכ ַמ ָ

יםִׁש ַא ָתהִׁעוֹ ֶשהִׁ
ֶ
ֹבִׁח ָסד
הִׁה ֵפרוש ִָׁ 'ִׁ -קטֹנְ תי'ֵ ִׁ ,מר ֲ
ְמ ֵלאוֹ תִׁו ְגדוֹ לוֹ ת ִׁ ְוזֶ ַ

יהם ִׁ ָה ֱאמונָ ה ִׁ ֶשב ִֹׁו ִׁנ ְבנֵ ית ִׁומ ְת ַח ֶז ֶקתִׁ ,ו ְלפי ִׁזֶ ה ִׁיֵ שִׁ ִׁ ְל ָפ ֵרשִִׁׁ
ֶש ַעל ִׁיְ ֵד ֶ

ִׁמ ְרגיש ָ
ִׁה ֶח ֶסדִׁ
ִׁש ְמ ַט ְפלים ִׁב ִֹׁוֶ ִׁ ,ש ֵמרֹב ַ
ִׁק ָטן ִׁו ְכ ֻד ְג ַמת ִׁחוֹ ֶלה ֶ
עמי ִׁ ֲאני ַ

יתן ִׁ ֶב ֱאמונָ הֶ ִׁ ,ש ֶזהִׁ
ֶש ַי ֲעקֹב ִׁ ָאבינוִׁ ִׁב ֵקשִׁ ִׁ ֵמ ַה ָק ָב"ה ִׁל ְהיוֹ ת ִׁ ָחסוֹ ן ִׁ ְו ֵא ָ

ִׁמ ְרגיש ָ
ִׁש ָכלִׁ
ִׁק ָטןִׁ .בֶ ִׁ .שהוא ִׁה ְשכיל ֶ
ש ָהרוֹ ֵפא ִׁעוֹ ֶשה ִׁעמוֹ ִׁהוא ַ
ֶ ִׁ
ִׁש ָע ָליוִׁ
ִׁה ַג ְשמיוֹ ת ֶ
ִׁה ֲעבוֹ דוֹ ת ַ
ִׁלוְ ִׁ ,ו ָכל ָ
ִׁש ַה ָקבִָׁ"ה ִׁשוֹ ֵל ַח ִֹׁ
ַה ְק ָשיים ֶ

ִׁאת ִׁ ָהרֹגֶ ז ִׁ ֶשל ִׁיוֹ ֵסףִׁ,
ה ָק ָב"ה ֶ
ַה ַש ְל ָוה ִׁ ָה ֲאמתיתְ ִׁ ,ו ַעל ִׁ ֵכן ִׁ ֵהביא ִׁ ָע ָליו ִׁ ִַׁ

תַעםַ
שוֹ ִ
יםַש ָּע ָּליוַל ֲע ׂ
ןִׁו ַכדוֹ ֶמהֶּ ִׁ,ש ֵּהםַה ֲח ָּס ִד ֶּ
תִׁהדוֹ רוֹ ְ
קִׁב ֲה ָכנַ ַ
ְלה ְת ַע ֵס ַ
ַצעק ַלה' ֶַּב ֱא ֶּמתַ,
ַש ִי ְהיֶּ ה ְַבה ְכנָּ ָּעה ְַוענְ ָּוהְ ַ ,ועל ֵַּכן ָּ
הבְַ ִריוֹ תַ ,זֶּ ה ִַב ְכ ֵּדי ֶּ
ילהוַַ .
ַשי ִצ ֵּ
לַלבוֹ ֶּ
ִמ ָּכ ִ

ה'ִׁב ָכלִׁ ַה ַמ ָצביםִׁ ַב ַחייםִׁ .
ְו ַעלִׁיְ ֵדיִׁ ֵכןִׁהואִׁ ָקנָ הִׁ ֶאתִׁ ָה ֱאמונָ הִׁ ְו ַא ֲה ַבתִׁ ְ
ְ
ך ִׁ ָכל ִׁ ַה ַחייםִ ִׁ ,כי ַ ְל ָּכלַ
יְ סוֹ ד ִׁ ָחשוב ִׁזֶ ה ִׁ ָאמור ִׁ ְל ַלווֹ ת ִׁ ֶאת ִׁ ָה ָא ָדם ִׁ ְב ֶמ ֶש ִׁ
תר ַ ְוה' ַ ְמצ ֶּפה ַ ֵּמ ָּה ָּא ָּדם ַ ֶּשי ְחזִ יקַ
ֶּא ָּחד ַ ְו ֶּא ָּחד ַיֶּ ְשנָּ ם ַזְ מ ִנים ַ ָּק ִשים ַ ְביוֹ ֵּ ַ

ךִׁ
הִׁ"ברו ְִׁ
מוִׁ ֶש ָאנוִִׁׁאוֹ ְמריםִׁ ָכלִׁיוֹ םִׁ ַב ְתפ ָל ָ
מ ֲע ָּמדַ ְויִ ְהיֶּ הַ ָּח ָּזקַ ְבד ְעתוִַֹׁ,ו ְכ ִֹׁ
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לו ִׁ ְק ָשייםִׁ,
ך ִׁ ְכ ֶש ֵישִׁ ִׁ ִֹׁ
ַה ֶג ֶבר ִׁ ֲא ֶשר ִׁי ְב ַטח ִׁ ַבה'" ִֶׁ ִׁ -ש ְכ ֶש ָא ָדם ִׁכוֹ ֵרעִַׁ ִׁ ֶב ֶר ְִׁ
יעהִׁ ֻמ ְח ֶל ֶטתִׁ ֶשהואִׁעוֹ ֶשהִׁ
ךִׁיְ ד ָ
ְונַ ֲע ָשהִׁ ַב ֲענָ ָוהִׁו ְבהִַׁ ְכנָ ָעהִׁל ְפנֵ יִׁה'ִׁ,מתוֹ ְִׁ
ה'ִׁמ ְסכיםִׁ
"ִׁ,ו ָהיָ הִׁה'ִׁמ ְב ַטחוֹ "ֲִׁ ִׁ-אזַ יִׁ ַגםִׁ ַ
עמ ִֹׁוִׁ ֶאתִׁ ַהטוֹ בִׁ ְביוֹ ֵתרִׁ ַב ֲעבורוֹ ְ

םִׁע ְצ ֵמנו ִַׁ ִׁ -האםִׁ
ִׁלה ְתבוֹ נֵ ןִׁע ַ
לִׁשהיאָ ִׁ ,ע ֵלינו ְ
הִׁכ ֶ
ֹקִׁה ְל ָכ ָ
הוֹ ְלכיםִׁל ְפס ָ
ִׁטהוֹ רִׁ ,אוֹ ִׁמ ַצד ִׁנְ גיעוֹ ת ִׁאישיוֹ ת? ִׁ ְו ִֶׁזהִׁ
ִׁלב ָ
ָאנו ִׁנ ָגשים ִׁל ְפסֹק ִׁמתוֹ ְך ֵ

ִׁא ֶרץ ָ
ִׁה ֶד ֶר ְךִׁ
ִׁשהיא ַ
ִׁא ֶרץ ֶ
ִׁלתוֹ ָרהֶ ִׁ ,ש ַה ֶד ֶר ְך ֶ
ִׁק ְד ָמה ַ
ִׁשל ִֶׁד ֶר ְך ֶ
ָהענְ יָ ן ֶ

תוִׁ ְו ַל ֲעזֹרִׁלוֹ ִׁ .
ְל ַב ֵטחִִַׁׁאוֹ ִֹׁ
ְ
יך ִׁל ְבטֹחִַׁ ִׁ ַבה'ִׁ ַגם ִׁ ְכ ֶשעוֹ ֵבר ִׁזְ ַמן ִׁ ַרב ִׁ ֶש ָא ָדם ִׁ ְמ ַצ ֶפהִׁ
ְול ֹא ִׁעוֹ ד ִׁ ֶא ָלא ִׁ ֶש ָצר ִׁ

יִׁש ָאנוִׁפוֹ ְסקיםִׁ,
יכהִׁל ְהיוֹ תִׁל ְפנֵ ֶ
ִׁאמוריםִׁל ְצעֹדְ ִׁ,צר ָ
ִׁאנו ֲ
ָה ְראויָ הִָׁ ִׁ-בה ָ
ְ
ִׁה ְקדוֹ ָשהְ ַ ,וזֹאת ַיֵּ ש ַָּלנו ַָּלדַעתַ,
ִׁהתוֹ ָרה ַ
ִׁה ָל ָכה ִׁמתוֹ ך ַ
אוֹ ִׁמוֹ ציאים ֲ

"ב ְטחוַ ַבה'ַ ֲע ֵּדי ַעד"ַַ-
ַ,וזֶּ הוַ ַ ִ
זו ִׁבוֹ ֶש ֶשת ִׁמ ְלבוֹ א ְ
יאִׁ,ו ִֹׁ
ְ
לישו ָעה ִׁ ָכל ִׁ ֶשה
ְ
יך ַ ְלה ֲא ִמין ַ ֶּשה' ַ ְמל ֶּוה ַאוֹ ָּתנוַ ַעל ַ ָּכל ַצעדַ
ֶּש ְלעוֹ ְל ֵּמי ַעוֹ ָּל ִמים ַ ָּצ ִר ַ

ַשעוֹ ֵּסק ַָּכלַ
ַמי ֶּ
ַהלו ָּלא ַָּד ְמיָּ א ַ( ֵּערו ִבין ַנדַ ,).יֵּ ש ִ
ֶּשהאי ַָּע ְל ָּמא ַכְַ ֵּבי ִ

ך ִׁ ַה ְק ָשייםִׁנָ ביא ִׁלוֹ ִׁאִׁ .דוֹ רוֹ ןִֶׁ ִׁ-ש ֶזהִׁ
ְושעלְ ִׁ ,והוא ִׁ ְמ ַצ ֶפה ִׁ ֶש ַד ְו ָקא ִׁמתוֹ ְִׁ

הוֹ ָד ָאה ִׁ ַעל ִׁ ָכל ִׁ ַהטוֹ ב ִׁ ֶשהוא ִׁ ֵמביא ִׁ ָלנוִׁ,ו ְל ֻדגְ ָּמא ַ ְכ ֶּש ִנ ְתבוֹ נֵּ ן ַב ֲאנָּ ִשיםַ

ַה ָּח ָּכםַשָּׂ ֵּמח ַבטוֹ בַ
םַה ִאיש ֶּ
יַאין?ַ ְבר ָּ
הַל ָּמהַל ֵּשנִ יַיֵּ ש ְַו ִל ֵּ
היוֹ םַ,ב ְש ֵּא ָּל ָּ
הַוהוֹ ָּד ָּאהַ .
ַש ְמ ָּח ְ
דַל ְפנֵּ יַה ָּקבַָּ"הַ ִמתוֹ ְך ִׂ
ֶּש ֵּישַלוְַֹ ַ,ו ָּשרַו ְמר ֵּק ִ

יִׁכןִׁ
ףִׁעלִׁפ ֵ
ִׁלל ֹאִׁשוםִׁעוֹ ְרריןְ ִׁ ,ו ַא ַ
ִׁש ָמ ַל ְך ְ
לִׁה ֶמ ֶל ְך ֶ
ןִׁב ָשאו ַ
ָה ָבהִׁנ ְתבוֹ נֵ ְ

ַאזי ַנ ְׂש ִכיל ַ ְלהוֹ דוֹ תַ
יבר ַאחרֲ ,
ֶּש ָּח ֵּסר ַ ָּל ֶּהם ַיָּ דיִ ם ַאוַֹ ַרגְ ליִ ם ַאוַֹ ַ ָּכל ַ ֵּא ָּ

ִׁלטוֹ ַבתִׁ
ִׁש ָע ַבד ְ
ִׁלמ ְל ָח ָמה ְִׁו ָה ַרג ְִׁר ָבבוֹ ת ִַׁו ֲהגַ ם ֶ
ִׁש ָי ָצא ַ
ִׁעל ֶ
נ ְת ַק ֵנא ְִׁב ָדוד ַ

לה' ַעל ַ ָּכל ַהטוֹ ב ַהג ְש ִמי ַ ְו ָּהרוחַָּנִ י ַ ֶּש ֵּישַ ַ ָּלנוְַ ,ו ָּכל ַה ְק ָּשיִ ים ַיִ ְתג ְמדוַַ
יעה ַ ֶּש ְכ ֶּש ָּאנוַַ
ך ַיְ ִד ָּ
ְל ֻעמת ַהטוֹ בִׁ .בְ ִׁ .ת ִפ ָּלה ֶַּ ַ -ש ִנ ְתפ ֵּלל ַ ְל ָּפנָּ יו ַ ִמתוֹ ְַ

ִׁה ָקשוֹ תִׁ
דות ַ
ִׁה ֲעבוֹ ִֹׁ
ִׁאת ָ
ָשאולְ ִׁ ,וש ֵמש ִׁאוֹ תוֹ ְִׁבנֶ ֱא ָמנותְ ִׁ ,ו ָע ָשה ֶ
ְ
אוִׁ,
ִׁעל ִׁכ ְס ִֹׁ
ִׁל ֶש ֶבת ַ
ִׁל ַה ְמשיך ָ
ִׁל ָשאול ְ
ִׁשי ְת ַא ְפ ֵשר ְ
ה ְמ ָפ ְרכוֹ תִׁ ,ב ְכ ֵדי ֶ
ְו ִַׁ

ַאזי ַגם ַהוא ַיוֹ ֵּרד ַ ֵּא ֵּלינוַ ַומ ֲאזִ ין ַ ִל ְת ִפ ָּל ֵּתינוִׁ .גִׁ .מ ְל ָח ָמהִׁ
ִמ ְתכוֹ ְפ ִפיםֲ ,

ִׁאת ִָׁדוד ְִׁבמ ְל ֲחמוֹ ָתיוְ ִׁ ,ו ֵּכןַ
ִׁשש ְבחו ֶ
ִׁעל ֶ
ִׁל ָשאול ַ
ִׁמקוֹ ם ִׁהו ְק ָשה ְ
מ ָכל ָ

ש ַמ ְכניס ִׁ ָבנוִׁ ִׁ ָכל ִׁמינֵ י ִׁד ְמיוֹ נוֹ ת ִׁ ֶש ַה ְק ָשיים ִׁ ֶש ָלנוִִׁׁ
ְלה ָל ֵחם ִׁעם ִׁ ַה ֵי ֶצר ִׁ ֶ ִׁ

לַד ִודְ ַ,והכֹלַנָּ בעַ
לַפסולוֹ ַ ֶּש ָּ
יםַש ֵּל ִמיםַע ְ
לַעשׂ ו ִַפ ְלפו ִל ְ
דוֹ ֵּאגַו ֲא ִחית ֶֹּפ ָּ

ִׁעלִׁ
ְגדוֹ לים ִׁיוֹ ֵתר ִׁמכֹחוֹ ֵתינוְִׁ ,ויָ דועִַׁ ִׁ ַמה ִׁ ֶש ָא ַמר ִׁר' ִׁזו ָשא ִׁ ֵמ ַאניפוֹ לי ַ

יתאַ
ַמ ָּהעוֹ ָּלםַה ָּבאְ ַ ,ו ִכ ְד ִא ָּ
לַכןַנִ ְט ְרדו ֵּ
תַש ָּל ֶּהםְ ַ ,וע ֵּ
ישיוֹ ֶּ
תַה ִא ִ
מה ְנגִ יעוֹ ָּ
ֵּ ַ

ִׁש ֶע ְשרים ִׁו ְש ַתים ִׁ ָשנָ ה ִׁ ַחי ִׁב ְק ָשיים ִׁו ְבנ ְסיוֹ נוֹ ת ִׁ ְגדוֹ ליםְִׁ ,ו ַאףִׁ
ַע ְצמוֹ ֶ ,
ִׁ,ו ֵכןִׁה ְת ַפ ֵללִׁ
"הִׁש ְב ַו ַדאיִׁיַ ֲעזֹרִׁלוֹ ְ
ֶ
יתןִׁ ֶב ֱאמונָ הִׁ ַב ָק ָב
ַעלִׁפִׁיִׁ ֵכןִׁנ ְש ָארִׁ ֵא ָ
ךְִׁ
ִׁ,ו ַעל ִׁיְ ֵדי ִׁ ָכ ִׁ
ה'ִׁה ֱאזין ִׁל ְתפ ָלתוֹ ְִׁוס ֵיעִַׁ ִׁ ַב ֲעדוֹ ְ
פו ִׁ ֶשל ִׁ ָד ָבר ִׁ ֶ
ַעל ִׁ ָכ ְךִׁ,ו ְבסוֹ ִֹׁ

ִׁשאול ִַׁבמ ְל ָח ָמהִׁ ,מ ֵכ ָיוןִׁ
ב ְג ָּמ ָּרא ַ(ב"מ נטַ ).ב ֲא ִריכותִׁ ,ו ַבסוֹ ף ִׁנֶ ֱה ַרג ָ
ִׁל ָשאולִׁ
ִׁהיָ ה ְ
ִׁלה ָנ ֵצל ִׁמ ָכ ְך ָ
ִׁהמ ְל ָח ָמהִׁ ,וִׁב ְכ ֵדי ְ
ִׁעל ִׁענְ יַ ן ַ
ֶשק ֵנא ְִׁב ָדוד ַ
ִׁע ָצה ְִׁותוש ָיהְ ִׁ ,ול ֹאִׁ
תוִׁ ,ו ְל ַק ֵבל ִׁמ ֶמנו ֵ
ִׁחיו ִֹׁ
ָל ֶל ֶכת ִׁל ְשמו ֵאל ְִׁב ַחיים ַ

זָ ָכהִׁ ְל ַמהִׁ ֶש ָז ָכהִׁ .

תִׁש ָל ֶהםִׁ .
תִׁהאישיוֹ ֶ
דִׁה ְנגיעוֹ ָ
לִׁש ָפ ֲעלוִׁמ ַצ ַ
גִׁו ֲאחית ֶֹפ ֶ
תִׁלדוֹ ֵא ַ
ָל ֶג ֶש ְ

ַהמו ָרם ִׁמ ָכל ִׁ ָה ָאמור ִׁ ֶש ְרצוֹ ן ִׁ ַהבוֹ ֵ ִׁרא ִׁ ֶשנ ְחיֶ ה ִׁ ָתמיד ִׁ ְב ַה ְר ָג ָשה ִׁ ֶשהואִׁ

ִׁאנוִׁ
יצד ָ
ִׁכ ַ
ִׁח ָכמיםִׁ ,ו ְלה ְתבוֹ נֵ ן ֵ
ִׁש ָע ֵלינו ִׁל ְהיוֹ ת ֲ
ִׁה ָאמור ֶ
ַהמו ָרם ִׁמ ָכל ָ

ֹאמרִׁ' ִרבוֹ נוַַֹ ֶּשלַ
א ָתנוִִׁׁ ָתמידִׁ,ו ְמ ַצ ֶפהִׁ ֶשנ ְפנֶ הִׁ ֵא ָליוִׁ ְבצפ ָיהִׁו ְב ַה ְכנָ ָעהִׁ ְונ ַ
יךַ
ת ַ ִלי ַו ְלעוֹ ָּלם ַת ְמ ִש ְַ
ידַ,מעוֹ ָּלם ַ ָּעז ְר ָּ ַ
ֵּ
עוֹ ָּלם ַ ֲאנִ י ַיוֹ ֵּדעַ ַ ֶּשא ָּתה ַ ִא ִתי ַ ָּת ִמ

ִׁלה ְש ַת ֵפרְ ַ ,ו ֵּכן ַָּלבוֹ א ְַלצ ִד ִ
יקים ְַות ְל ִמ ֵּידיַ
ִׁעל ִׁמדוֹ ֵתינו ִׁב ְכ ֵדי ְ
עוֹ ְבדים ַ

ַהעוֹ ָּלה ֵַּבית ֵַּאלְ ַ ,וגם ִַאם ַָּאנו ַרוֹ ִאיםַ
ַשי ְד ִריכו ַאוֹ ָּתנו ַב ֶּד ֶּר ְך ָּ
ֲח ָּכ ִמים ֶּ

ךַ
יתַ ִע ִמיַ,ובדַ ְבבדַ ֲאב ֶּק ְש ַָּ
ךַעלַ ָּכלַהטוֹ בַ ֶּש ָּע ִשׂ ָּ ַ
ל ֲעזֹרַ ִליַ,ו ֲאנִַיַמוֹ ֶּדהַ ְל ַָּ

יןַש ָּק ֶּשהַלוַַֹ,
הַכל ָּפיוֶּ ַ,א ָּלאַנָּ ִב ֶּ
אַב ִׂשנְ ָּא ְ
ַמק ֵּנאַבַָּנוַַ,ל ֹאַנִ ְתמ ֵּל ְ
ישהו ְ
ֶּש ִמ ֶּ

יםַ,ו ֵּכן ַ ֲאנִ י ַיְ ש ֶּנה ַ ֶּאת ַ ִמדוֹ תי ַ ְו ֶּאת ַ ְט ָּבעיַ
ְ
ֶּש ִת ֵּתן ַ ִלי ַכֹחוֹ ת ַל ֲעמֹד ַב ְק ָּשיִ

אַבא ֲה ָּבהַ
יַכןַנִ ְתמ ֵּל ְ
ַמ ֶּש ָּלנוַַ,מ ְח ָּמאוֹ תַו ְד ָּב ִריםַטוֹ ִביםְ ַ,ועלַיְ ֵּד ֵּ
ְונִ ֵּתןַלוֹ ִ
ַמ ָּכל ַָּא ָּדם ַ" ִאם ַָּר ֵּעב ַשׂ ֹנ ֲאךַָּ
ַה ָּח ָּכם ִ
ַש ָּאמר ֶּ
ֲה ָּד ִדית ַזֶּ ה ַָּלזֶּ הַ ,ו ְכמוֹ ֶּ

יבי ַ ְו ִעם ַ ָּכל ַ ְבנֵּ י ַ ִמ ְשפ ְח ִתיַ,
ִב ְכ ֵּדי ַ ֶּש ֲאנִ י ַיִ ְסת ֵּדר ַ ִעם ַ ָּכל ַ ָּה ֲאנָּ ִשים ַ ֶּש ְס ִב ִ
ך ַ ִלי ַ ְל ִפי ַמה ַ ֶּשא ָּתה ַיוֹ ֵּדעַ ַ ֶּשטוֹ ב ַ ִלי
ְו ֵּכן ַ ִת ֵּתן ַ ִלי ַ ֶּאת ַה ָּד ָּבר ַה ִנ ְצ ָּר ְַ
ך ִׁ ָכל ִׁ ַה ְק ָשייםִׁ
זו ִׁנזְ ֶכה ִׁ ְלה ְתרוֹ ֵמם ִׁמתוֹ ְִׁ
ך ִׁ ִֹׁ
ֶּב ֱא ֶּמת'ַ .ו ְכ ֶשנ ְצ ַעד ִׁ ְב ֶד ֶר ְִׁ

םִׁה ְבריוֹ תְ ִׁ ,ו ַעלִׁיְ ֵדיִׁ
ֹגִׁב ַד ַעתִׁוב ְתבונָ הִׁע ַ
כ ֵּלהו ַָּל ֶּחם"ִׁ .ה'ִׁיְ זַ ֵכנו ִׁלנְ ה ְ
ה ֲא ִַ
םִׁכ ָלםִׁ .
תִׁב ָשלוֹ םְ ִׁ,ב ַא ְח ָוהִׁ,ו ְב ֵלבִׁטוֹ בִׁע ֻ
ֵכןִׁל ְחיוֹ ְ

עו ָלםַ .
ו ְל ַהגיעִִַׁׁ ְלב ָטחוֹ ןִׁ ֻמ ְח ָלטִׁ ְבמיִׁ ֶש ָא ַמרִׁ ְו ָהיָ הִׁ ָה ִֹׁ

ִׁ 

ִׁ 

ַש ִהגְ ִדילוהוַ ַ
םַאלו ֶּ
ףַה ֵּ
יםַשלַיוֹ ֵּס ֵּ
ד ְו ָּקאַהמ ֲעשִׂ יםַה ְפשו ִט ֶּ

דַעצוםַב ֲעבוֹ דתַה ִמדוֹ ת ַ
יְ סוֹ ָּ
(שם)
ֹתו וְּ ֹגו' ָ
יהם ִמ ָּכל ֶׁא ָחיו וַ ִּי ְּשנְּ א ּו א ֹ
ֹתו ָא ַהב אֲ ִב ֶׁ
וַ ִּי ְּרא ּו ֶׁא ָחיו ִּכי א ֹ

דות יַעֲ קֹב ֹיו ֵּסף וְּ ֹגו' ( ָשם ב)
ֵּא ּ ֶׁלה ּתֹלְּ ֹ

נו ִׁ ֵבין ִׁ ַה ָבניםִׁ,
ִׁ"לעוֹ ָלם ִׁ ַאל ִׁיְ ַש ֶנה ִׁ ָא ָדם ִׁ ְב ִֹׁ
(ש ָבת ִׁיְ ):
יתא ִׁ ַב ְג ָמ ָרא ִׁ ַ
א ָ

ִׁשל ִׁיַ ֲעקֹבַ ִׁ ,מהִׁ
ִׁמה ִׁנ ְק ָרא ִׁיוֹ ֵסף ִׁתוֹ ְלדוֹ ָתיו ֶ
ַה ְמ ָפ ְרשים ִׁה ְת ַקשו ִׁמ ְפנֵ י ַ

ילת ִׁ ֶש ָנ ַתן ִׁיַ ֲעקֹב ִׁ ְליוֹ ֵסף ִׁיוֹ ֵתר ִׁמ ְש ָארִׁ
ֶשב ְשביל ִׁמ ְש ַקל ִׁ ְשנֵ י ִׁ ְס ָלעים ִׁמ ַ
ם"ִׁ.אנוִִׁׁ
ָ
ָבנָ יוִׁ ,נ ְת ַק ְנאוִׁ ִׁב ִֹׁו ִׁ ֶא ָחיו ִׁוְִׁנ ְת ַג ְל ֵגל ִׁ ַה ָד ָבר ִׁ ְויָ ְרדוִׁ ִׁ ֲאבוֹ ֵתינוִׁ ִׁ ְלמ ְצ ַרי

יוִׁשלִׁיַ ֲעקֹבִׁזֶ הִׁ
ִׁשע ַקרִׁתוֹ ְלדוֹ ָת ֶ
רִׁה ְש ָבטִׁים? ִׁ ְו ֵת ְרצו ֶ
ִׁש ָא ַ
ֶשל ֹאִׁנ ְק ְראו ְ
ְ
ִׁהיוִׁ
ִׁה ְש ָבטים ָ
ִׁשל ִׁיַ ֲעקֹב ְִׁו ָכל ַ
ִׁה ֶה ְמ ֵשך ֶ
ִׁהיָ ה ַ
ִׁשיוֹ ֵסף ָ
יוֹ ֵסףְ ִׁ .ו ַהיְ נו ֶ

לוֹ ְמדים ִׁמ ָכאן ִׁמו ַסר ִׁ ַה ְש ֵכל ִׁ ָעצום ִׁ ַב ֲעבוֹ ַדת ִׁ ַהמדוֹ תְ ִׁ ,והוא ַ ֶּשעלַ

תִׁו ָהיָ הִׁ
ףִׁהיָ הִׁמ ְתנַ ֵהגִׁב ְפשיטו ְ
לִׁמקוֹ םִׁיוֹ ֵס ָ
יםִׁל ַק ֵבלִׁמ ֶמנוִִׁׁ ,ומ ָכ ָ
ְצריכ ְ

ָּה ָּא ָּדם ַ ְלה ְס ִתיר ַ ֶּאת ַה ְצ ָּלחוֹ ָּתיוִ ַ ,מ ֵּכ ָּיון ַ ֶּש ִאי ַ ֶּא ְפ ָּשר ַ ָּלדעת ַמה ַעוֹ ֵּברַ

ִׁה ְש ָבטיםִׁ
ִׁעל ַ
ִׁשה ְק ָשה ַ
ִׁה ְש ָפחוֹ ת ִָׁ ִׁ -ד ָבר ֶ
ִׁאת ִׁ ְבנֵ י ַ
ְמ ַח ֵזק ִׁו ְמ ָק ֵרב ֶ

יעה ַעל ַה ְצ ָּלחוֹ ָּתיו ַ ֶּשל ַ ֲח ֵּברוֹ ְ ַ ,ו ֵּכןַ
על ַה ֵּשנִ י ַ ְו ֵּכיצד ַהוא ַיְ ק ֵּבל ַ ֶּאת ַה ְי ִד ָּ
שמח ַבטוֹ ב ַ ֶּשל ַזו ָּל ֵּתנוְ ִׁ ,ו ֵכןִׁ
ילים ַ ִב ְכ ֵּדי ַ ֶּש ִנ ְ ׂ
שוֹ ת ַת ְר ִג ִ
ך ַל ֲע ׂ
נִ ְלמד ַ ִמ ָּכ ְַ

ִׁשהגְ דילוהוִִׁׁ,
ִׁאלו ֶ
ִׁהם ֵ
ִׁה ָללו ֵ
ִׁה ְפשוטים ַ
ִׁה ַמ ֲעשים ַ
ְל ַה ֲאמיןֶ ִׁ ,ש ַד ְו ָקא ַ
ִׁלנו ִׁשוםִׁ
ִׁש ֵאין ָ
ִׁל ַק ֵבל ִׁמ ֶמנוִִׁׁ ,ו ְב ַו ַדאי ֶ
ִׁא ָליו ִׁב ְכ ֵדי ְ
ִׁלה ְת ַב ֵטל ֵ
ַו ֲעבוֹ ָד ָתם ְ

נ ְתבוֹ נֵ ןִׁ ְב ָכלִׁ ַהטוֹ בִׁ ֶש ֵישִִׁׁ ָלנוִִׁׁ ְונ ְש ַמחִׁב ִֹׁוִׁ ְול ֹאִׁנְ ַק ֵנאִׁ ַבזו ַלתִׁ,מ ֵכ ָיוןִׁ ֶשל ֹאִׁ

ִׁצריכיםִׁ,
ִׁאנו ְ
ִׁה ְקדוֹ שיםְ ִׁ ,ב ַרם ִׁתוֹ ָרה ִׁהיא ְִׁול ְלמֹד ָ
ש ָבטים ַ
ֻמ ָשג ִַׁב ְ ִׁ
ִׁלה ְת ַב ֵטלִׁ
ִׁהיְ ָתה ְ
ִׁה ְש ָבטים ָ
ִׁש ֲעבוֹ ַדת ַ
ִׁאנו ִׁרוֹ אים ֶ
ִׁה ֶד ֶר ְך ָ
ִׁכל ַ
ֶש ְלא ֶֹר ְך ָ

יח ִׁ ַעלִׁיְ ֵדי ִׁ ֵכן ִׁ ְמאו ָמהְ ִׁ ,ו ַעלִׁיְ ֵדי ִׁ ֶשנ ְתבוֹ נֵ ן ִׁ ְב ָכל ִׁזֶ ה ִׁי ְהיֶ ה ִׁ ָלנוִׁ ִׁיוֹ ֵתרִׁ
נַ ְרו ִַׁ
ַקלִׁ ַל ֲעמֹדִׁ ְב ֵעתִׁ ַהנ ָסיוֹ ןִׁ .

ןִׁה ָש ֵלםִׁ .
אִׁהתקו ַ
יִׁב ַ
יוִׁאזַ ָ
ִׁא ָל ֲ
ןִׁהםִׁה ְת ַב ְטלו ֵ
ְליוֹ ֵסףִׁ,וִׁ ְכ ֶש ָא ֵכ ֵ

ִׁ 

יםִׁחשוביםִׁאֶּ ִׁ .אתַמ ֲעלתַההנְ ָּהגוֹ תַה ְפשוטוֹ תַ
יִׁד ָבר ֲ
דִׁשנֵ ְ
מ ְ
מ ָכאןִׁנ ְל ַ ִׁ
ַש ְיח ֵּזקַ
ַמ ָּכל ֶַּא ָּחד ְַו ֶּא ָּחד ֶּ
ַמצ ֶּפה ִ
ַחזוק ְַו ֵּקרוב ַיְ הו ִדיםֶּ ַ ,שה ָּק ָּב"ה ְ
ֶּשל ִ
ִׁש ֲאמו ָרהִׁ
ִׁה ֲח ָכמים ֶ
ִׁאמונַ ת ַ
ַח ֵּברוֹ ְַב ָּכל ַמ ָּצבִׁ .בֶ ִׁ .את ֱ
ִוירוֹ ֵּמם ֶַּאת ֲ
ַמ ָּכל ַה ְב ָּעיוֹ תַ
ַמאֹד ִ
ַשה ְר ֵּבה ְ
תו ֵכנוִִׁׁ ,ו ְכ ֶּש ִנ ְתבוֹ נֵּ ן ַנִ ְר ֶּאה ֶּ
ְל ַפ ְע ֵפ ַע ְִׁב ִֹׁ
ַאמונתַ
ַח ְסרוֹ ן ֱ
ְוה ָּצרוֹ ת ַהמו ָּב ִאים ַבתוֹ ָּרה ַה ְקדוֹ ָּשהַ ,זֶּ ה ַָּבא ַעל ֶּ
ִׁה ֶד ֶרךְִׁ
ִׁאת ַ
ִׁח ָכמים ְִׁב ַה ְכנָ ָעה ֶ
ִׁמ ַה ַת ְלמ ֵידי ֲ
ִׁל ַק ֵבל ֵ
ֲח ָּכ ִמיםִׁ ,ה' ִׁיְ זַ ֵכנו ְ
בִׁבזֶ הִׁו ַב ָבאִׁ .
הִׁל ָכלִׁטוֹ ָ
הִׁב ֲעבוֹ ַדתִׁה'ִׁ,ו ָבזֶ הִׁנזְ ֶכ ְ
ַה ְנכוֹ נָ ַ
ִׁ 

יַמ ְל ָּח ָּמה??? ַ
גַשאולַד ְו ָּקאַתוֹ ְך ְַכ ֵּד ִ
מדועַנֶּ ֱהר ָּ
ֹתו וְּ ל ֹא י ְָּכל ּו
יהם ִמ ָּכל ֶׁא ָחיו וַ ִּי ְּשנְּ א ּו א ֹ
ֹתו ָא ַהב אֲ ִב ֶׁ
וַ ִּי ְּרא ּו ֶׁא ָחיו ִּכי א ֹ

יוַשלַיוֹ ֵּסףַהצ ִדיק? ַ
הַטמוןַב ֲחלוֹ מוֹ ָּת ֶּ
מ ָּ
יכם וַ ִּת ְּש ּ ַתחֲ וֶׁ ינָ ה
וְּ ִה ּנֵּה ָק ָמה אֲ ל ּ ָֻמ ִתי וְּ גַ ם נִ ָּצ ָבה וְּ ִה ּנֵּה ְּת ֻס ּ ֶׁבינָ ה אֲ ל ֻּמ ֵֹּת ֶׁ
(שם ז)
לַ אֲ ל ּ ָֻמ ִתי ָ

יםִׁבאורִׁ.
יםִׁה ְטעונ ֵ
הִׁד ָבר ַ
ףִׁב ַכ ָמ ְ
יוִׁשלִׁיוֹ ֵס ְ
ןִׁב ָפ ָר ַשת ִׁ ֲחלוֹ מוֹ ָת ֶ
ִׁל ַע ֵי ְ
יֵ ש ְ
יוִׁשלִׁיַ ֲעקֹבִׁ,
הִׁשיוֹ ֵסףִׁנ ְק ָראִׁתוֹ ְלדוֹ ָת ֶ
תִׁהמ ְד ָרש ִַׁר ָב ֶ
יאִׁא ַ
"יִׁמב ֶ
אַ ִׁ .רש ֵ
ִׁל ַע ֵיןִׁמ ְפנֵ יִׁ
רִׁעלִׁיוֹ ֵסףַ ִׁ ,ו ֲע ַדיןִׁיֵ ש ְ
בִׁע ַב ַ
ק ָ
רִׁעלִׁיַ ֲע ִֹׁ
הִׁש ָע ַב ַ
לִׁמ ֶ
ןִׁש ָכ ַ
ֵכ ָיו ֶ
ִׁשלִׁ
ִׁהע ֶֹמק ִַׁב ֲחלוֹ מוֹ ָתיו ֶ
ַמה ִׁנ ְק ָרא ִָׁד ָבר ִׁזֶ ה ְִׁב ֵשם ִׁתוֹ ְלדוֹ ת? ִׁבַ ִׁ .מה ָ
עִׁשיוֹ סיפוִׁ
םִׁש ָי ַד ֶ
תִׁחלוֹ מוֹ ָתיוֲ ִׁ,הגַ ֶ
יוִׁא ֲ
ףִׁל ֶא ָח ֶ
יוֹ ֵסף?ִׁגַ ִׁ.מדו ַעִׁס ֵפרִׁיוֹ ֵס ְ
ֹאתו? ִׁ
ל ְשנ ִֹׁ
ִׁה ְקדוֹ ָשה ִׁנוֹ ַב ַעתִׁ
ִׁהתוֹ ָרה ַ
ִׁש ָכל ַ
ִׁל ָב ֵאר ִׁבְִׁס ַי ְע ָתא ִׁד ְש ַמ ָיא ֶ
ְונ ְר ָאה ְ

(שם ד)
רו לְּ ָשל ֹם ָ
ַ ּד ְּּב ֹ

ִׁהתוֹ ָלדוֹ תִׁ
יהם ִׁזֶ ה ַ
ִׁשעוֹ ְברים ֲִׁע ֵל ֶ
ִׁה ַמ ֲע ָברים ֶ
ִׁה ַצדיקיםְ ִׁ ,ו ָכל ַ
מ ַמ ֲע ֶשה ַ

ִׁל ֲעבֹדִׁ
ִׁש ָע ֵלינו ַ
יִׁל ַל ְמ ֵדנו ֶ
לִׁהקנְ ָאהִׁ ,ב ְכ ֵד ְ
הִׁש ַ
הִׁבענְ יַ ןִׁזֶ ֶ
יכ ְ
הִׁמאֲִׁר ָ
ַהתוֹ ָר ַ

הַבה ְכנָּ ָּעהַ
ףַש ָּהיָּ ְ
לַכןַיוֹ ֵּס ֶּ
ִׁ(ש ֵא ָלהִׁא)ְ ִׁ,וע ֵּ
הִׁכ ָלה ְ
לִׁהתוֹ ָר ֻ
הִׁכ ַ
ֶש ָל ֶהםְ ִׁ,וזֶ ָ

ִׁהטוֹ בִׁ,
ִׁש ֵמחים ְִׁב ֶח ְל ֵקנו ַ
ִׁל ַק ְנאוֹ ת ִַׁבזו ַלתְ ִׁ ,ול ְהיוֹ ת ְ
ִׁשל ֹא ְ
ִׁע ְצ ֵמנו ֶ
עם ַ

ַחלם ְַב ֵּביתַ
ַשי ֲעקֹב ָּ
ַמ ָּא ִביו ְַביוֹ ֵּתרַ ,ו ְכ ֵּשם ֶּ
וב ֲענַָּ ָּוה ְַגדוֹ ָּלהִ ַ ,ק ֵּבל ֵּ

ִׁה ְש ָבטיםִׁ
ִׁשל ַ
יהם ֶ
ִׁמ ָשג ְִׁב ַמ ֲע ֵש ֶ
ִׁשל ֻ
ִׁש ֶמץ ֶ
ִׁלנו ֵ
ִׁש ֵאין ָ
ו ְב ַו ַדאי ֶ

הַריחַנִ יחוֹ ח ִַל ְפנֵּ יַה'ַ,
לַביתַה ִמ ְק ָּדשַהמ ֲע ֶּל ֵּ
ןַש ֵּ
לַה ִענְ יָּ ֶּ
תַכ ָּ
ה ִמ ְק ָּדש ֶַּא ָּ

יִׁש ָאנוִׁ
ִׁכאןֶ ִׁ ,של ְפנֵ ֶ
הִׁמ ַל ֶמ ֶדתִׁאוֹ ָתנו ָ
הִׁה ְקדוֹ ָש ְ
םִׁהתוֹ ָר ַ
ַה ְקדוֹ שיםְ ִׁ ,ב ַר ַ

ַמזְ ֵּבח ְַכ ִענְ ין ַהַ ִמ ְז ֵּבחַ
ַהעוֹ ִלים ְַויוֹ ְר ִדיםְ ַ ,ו ֵּכן ַָּבנָּ ה ִ
ו ְכ ִענְ ין ַהמ ְל ָּא ִכים ָּ
ַה ֲאלומוֹ תֶּ ַ ,ש ֵּהם ַָּכלַ
ַחלם ַעל ָּ
ֶּש ָּהיָּ ה ְַב ֵּבית ַה ִמ ְק ָּדשְַ ַ ,כמוֹ ֵַּכן ַיוֹ ֵּסף ָּ
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ַהע ֶֹּמרַ ,ה ִבכו ִרים ְַוה ְמנָּ חוֹ תְ ַ ,ו ֵּכן ִַענְ ין ַה ֶּש ֶּמש ְַוה ָּי ֵּרח ַזֶּ הַ
ַשל ָּ
ָּהע ֶֹּמק ֶּ
ַשנוֹ ֲע ָּדה ְַלש ֵּמש ַאוַֹ ָּתנוְַ ִׁ ,ו ֻכ ָלםִׁ
יאה ַה ִנ ְפ ָּל ָּאה ֶּ
הוֹ ָּד ָּאה ַעל ַָּכל ַה ְב ִר ָּ
ִׁהטוֹ ב ִׁב ְש ֵלמותִׁ,
ִׁה ָכ ַרת ַ
ִׁאת ִׁענְ יַ ן ַ
ִׁש ָהיָ ה ִׁלוֹ ֶ
ִׁליוֹ ֵסףִׁ ,מ ֵכ ָיון ֶ
ה ְש ַת ֲחוו ְ
ִׁהיְ ָתה ֲִׁעבוֹ ָד ָתםִׁ
ִׁל ַק ֵבל ִׁמ ֶמנוִִׁׁ ,ו ָבזֶ ה ָ
ִׁצריכים ְ
ִׁה ְש ָבטים ְ
ִׁהיו ַ
ְו ֶאת ִׁזֶ ה ָ

ֶּאתַהטוֹ בַ ֶּש ָּבנוַַ ְו ֶּשב ֲח ֵּב ֵּרנוֲ ַ,אזיַנִ ְתמ ֵּלאַ ְבאוֹ רַ ֶּש ֵּמ ִאירַ ְל ֶּמ ְרח ִקיםְ ַ,ו ָּכלַ
ך ַ ְוה ְק ָּטטוֹ ת ַיִ ְסת ְלקוְ ַ ,ונִ ְהיֶּ ה ַ ְבא ֲה ָּבה ַו ְבא ְח ָּוה ַ ִעם ַ ְמאוֹ ר ַ ָּפנִ יםַ
הח ֶֹּש ְַ
ְל ֻכלַָּםַ .
ִׁ 

ִׁהטוֹ בִׁ
ד ָאה ְִׁו ַה ָכ ַרת ַ
ִׁהמ ְק ָדשִֶׁ ִׁ ,ש ֻכ ָלהִׁ הוֹ ָ ִׁ
ִׁהכ ֲֹהנים ְִׁב ֵבית ַ
ַכ ֲעבוֹ ַדת ַ
מוִׁ,ב ְכ ֵדיִׁ
אִׁבעוֹ ָל ִֹׁ
יםִׁש ָב ָר ְ
ֶ
יםִׁהנ ְפ ָלא
רִׁה ְד ָבר ַ
לִׁה ְתבו ָאהִׁו ְש ָא ַ
ַל ָק ָב"הַ ִׁ,ע ַ
ֶש ַנכירִׁאוֹ תוֹ ְִׁונוֹ ֶדהִׁל ְשמוֹ ְִׁב ַא ֲה ָבהִׁו ְב ַה ֲע ָר ָכהִׁ .
יםִׁשמ ְש ַתחֲִׁויםִׁלוֹ ְ ִׁ ,ו ַהיְ נוִׁ
ֶ
לִׁה ֲא ֻלמ
יוִׁע ָ
רִׁשיוֹ ֵסףִׁס ֵפר ִׁ ְל ֶא ָח ַ
רִׁבאו ֶ
ו ְביֶ ֶת ֵ
מני ִׁו ְל ַח ְזקִֵׁני ִׁ ְכמוֹ ִׁ
ִׁלרוֹ ְמ ֵ ִׁ
ִׁא ַלי ִׁב ְכ ֵדי ְ
ִׁל ֶא ָחיוֻ ִׁ ,כ ְל ֶכם ִׁמ ְש ַת ֲחוים ֵ
ֶש ָא ַמר ְ
ִׁלרוֹ ְממוֹ ִׁ
ִׁא ָליו ִׁב ְכ ֵדי ְ
ִׁהעוֹ ֵמד ְִׁבפ ְתחוֹ ְִׁויוֹ ֵרד ֵ
ִׁה ָעני ָ
ִׁעל ֶ
ִׁש ְמ ַר ֵחם ַ
ַשר ֶ
תַענִ יַ
טַמנְ ח ָּ
יַלה ְק ִריבַ ָּק ְר ָּבנוֹ תַו ִב ְפ ָּר ִ
יםַל ְ
קוְ ִׁ ,כמוֹ ֵַּכןַא ֶּתםַעוֹ זְ ִר ִ
ו ְל ַח ְז ִֹׁ
תַאליְ ַ ,וזֶּ הַעוֹ ֶּמ ָּ
יבַמ ֵּדיַ
הַש ָּהיָּ הַהכ ֵֹּהןַה ָּגדוֹ לַמ ְק ִר ִ
ןַמנְ ָּח ֶּ
קַק ְרב ִ
שש ֶּי ֶּכ ֵּ
ֶּ ַ
ִׁהע ֶֹמר ִׁומנְ ַחת ִׁחטיםְִׁ ,והוא ִׁה ְתיָ ֵעץ ִׁע ָמםִׁ
יוֹ םְ ַ ,ו ֵכן ִׁזֶ ה ִׁעוֹ ֶמק ִׁתוֹ ַרת ָ
ַמא ְל ִמים ַיחדַ ,ו ָּבזֶּ ה ַָּר ָּצהַ
ַהיו ְ
ֵאיזֶ ה ִׁמנְ ָחה ִׁיָ ביאו ִׁיַ ַחדְ ִׁ ,ועל ֵַּכן ַכַֻ ָּלם ָּ
ְל ָּה ִב ָּ
ֹבַ,ש ָּגר ְַב ֶּא ֶּרץַ
ַמה ָּשׂ ֶּדהַ ֶּשלַי ֲעק ֶּ
יַו ֵּכן ִַבכו ִרים ֵּ
תַענִ ְ
ןַמנְ ח ָּ
יאַק ְרב ִ ַ
ַמ ֶּמ ָּנה ִַבכו ִרים ְַל ֵּביתַ
ַש ֵּה ִביא ִ
ַשל ַיִ ְצ ָּחק ֶּ
ַש ֶּזה ַה ָּשׂ ֶּדה ֶּ
ְמגו ֵּרי ַָּא ִביוֶּ ,
ְ
ִׁהבינוִׁ
יהםְִׁ ,ול ֹא ֵ
ִׁשיוֹ ֵסף ִׁרוֹ ֶצה ִׁל ְמל ֹך ֲִׁע ֵל ֶ
ח ְשבו ֶ
ה ִמ ְק ָּדשְ ַ ,ו ַה ְש ָבטים ִׁ ִָׁ
ִׁשלִׁ
ִׁהמ ְק ָדש ֶ
ִׁאת ִׁה' ִׁיַ ַחד ִַׁב ֵבית ַ
ִׁש ַי ַע ְבדו ֶ
ִׁה ֲחלוֹ ם ִׁזֶ ה ִׁב ְכ ֵדי ֶ
ֶש ַמ ְט ַרת ַ
יתִׁהמ ְק ָדש ִַׁביתִׁ .
אִׁל ֵב ַ
יַ ֲעקֹבִׁ ֶש ָק ָר ְ
ִׁליוֹ ֵסףְִׁ ,ב ֵעתִׁ
ִׁש ָהיָ ה ְ
ִׁהטוֹ ב ֶ ִׁ
יח ַ
ִׁה ֳּצרי ְִׁו ָה ֵר ַ
ו ְלפי ִׁזֶ ה ִׁיו ַבן ִַׁגם ִׁענְ יַ ן ַ
ֶשהוֹ רידוהו ִׁמ ְצ ַריְ ָמהֶ ִׁ ,ש ֲה ֵריִׁל ְכאוֹ ָר ָ
הִׁליוֹ ֵסףִׁ
הִׁמ ַש ֶנ ְ
יִׁמהִׁזֶ ְ
הִׁוכ ַ
הִׁק ֶש ְ
הִׁ,וכיִׁ
הִׁ,מ ֻר ָחקִׁו ְמנֻ ֶד ְ
הִׁצרו ָר ְ
ִׁצ ָר ְ
אִׁבתוֹ ְך ָ
בִׁ,ו ֲהל ֹאִׁהואִׁנ ְמ ָצ ְ
ִׁהטוֹ ַ
יח ַ
ָה ֵר ַ
רִׁה ָד ָברִׁ
ִׁמב ָֹא ַ
הִׁש ֵב ַא ְרנו ְ
יִׁמ ֶ
הִׁש ַי ֲע ֶשהִׁלוֹ ִׁטוֹ ב?ִׁו ְלפִׁ ַ
הִׁמ ֶ
ִׁהטוֹ בִׁזֶ ַ
יח ַ
ָה ֵר ַ
ַמקוֹ ם ֶַּאת ַה ָּק ָּב"הַ ,ו ְב ָּכלַ
יטב ְִׁבס ַי ְע ָתא ִׁד ְש ַמ ָיאֶּ ִׁ ,שיוֹ ֵּסף ַ ָּעבד ְַב ָּכל ָּ
ֵה ֵ
הַשה'ַשוֹ ֵּלחַ
לַכןַ ְכ ֶּש ָּר ָּא ֶּ
ַ,וע ֵּ
ַשלוֹ ְ
םַהיָּ הַמוֹ ֵּצאַ ֶּאתַה ֵּביתַה ִמ ְק ָּדש ֶּ
ָּמקוֹ ָּ
ַשהוא ַמנְ ִשים ַאוֹ תוֹ ִַבנְ ִשימוֹ תַ
ַש ֵּידע ֶּ
ַש ֶּזה ַ ִבכְַ ֵּדי ֶּ
לוֹ ֵַּריח ַטוֹ בֵּ ַ ,ה ִבין ֶּ
מה ְב ָּׂש ִמיםְַ ,וכ ֲעבוֹ דת ַה ְקט ֶֹּרת ְַב ֵּביתַ
שמוֹ ת ַהיוֹ ְצ ִאים ַ ֵּ ַ
טוֹ בוֹ ת ַוַ ְמ ֻב ָּ ׂ
ְ
חַמאֹד ַ ְויָּ דעַ ֶּש ֲא ִפלו ְַבתוֹ ך ַָּכלַהה ְס ָּתרוֹ תַ,ה'ַנוֹ ֵּתןַ
שמ ְ ַ
ה ִמ ְק ָּדשַ,ו ֲאזיַ ָּ ׂ

רַאתַה ִמדוֹ תַב ָּמקוֹ םַה ָּנכוֹ ן ַ
ְלס ֵּד ֶּ
ֹאמר ַה ּיֶׁלֶׁ ד ֵּאי ֶׁנ ּנ ּו וַ אֲ נִ י ָאנָ ה אֲ נִ י ָבא ( ָשם ל)
ָשב ֶׁאל ֶׁא ָחיו וַ ּי ַ
וַ ּי ָ

לִׁמכ ַירתִׁיוֹ ֵסף?ִׁ
רִׁע ְ
רִׁביוֹ ֵת ַ
אִׁראו ֵבןִׁה ְצ ַט ֵע ְ
הִׁד ְו ָק ְ
יִׁמ ַ
ִׁל ַה ְקשוֹ תִׁמ ְפנֵ ַ
יֵ ש ְ
ִׁכאן ִׁוכו ַח ִַׁב ֲעבוֹ ַדת ִׁה'ִׁ,
ִׁש ָהיָ ה ָ
תא ִׁד ְש ַמ ָיא ֶ
ִׁל ָב ֵאר ְִׁבס ַי ְע ָ ִׁ
ְונ ְר ָאה ְ
ִׁש ָצר ְ
לִׁא ֲח ֵריִׁ
ִׁל ֱאכוֹ ַ
לִׁכןִׁיָ ְשבו ֶ
גִׁאתִׁיוֹ ֵסףְ ִׁ ,ו ַע ֵ
ִׁל ֲהרוֹ ֶ
יך ַ
יםִׁח ְשבו ֶ
ַה ְש ָבט ָ

ִׁה ֱער ְ
ִׁאתִׁ
יך ֶ
ִׁמקוֹ ם ִׁ ְראו ֵבן ִׁ ֵכן ֶ
ִׁסעו ַדת ִׁמ ְצ ָוהִׁ ,ומ ָכל ָ
ַה ְמכ ָירה ִׁו ְכענְ יַ ן ְ
ִׁמ ֲע ֶשה ִׁב ְל ָההִׁ,
ִׁעל ַ
ִׁש ָע ַר ְך ַ
ִׁה ְתשו ָבה ֶ
תו ִׁ ַרב ִֹׁוִׁ ,ב ְד ַבר ַ
ִׁהיוֹ ִֹׁ
ִׁמ ֲח ַמת ֱ
יוֹ ֵסף ֵ
יִׁלשובִׁב ְתשו ָבהְ ִׁ ,ויוֹ ֵסףִׁח ֵזקִׁ
בִׁב ַשקוֹ ִׁו ְב ַת ֲעניתוֹ ִׁב ְכ ֵד ָ
יִׁהיָ הִׁיוֹ ֵש ְ
ֶש ֲה ֵר ָ
תִׁכ ֲא ֶשרִׁנ ְת ָב ֵארְ ִׁ,ו ַעלִׁ
יםִׁבה ְת ַח ְזקו ַ
ִׁמ ֵלא ְ
יוִׁש ָהיו ְ
יִׁחלוֹ מוֹ ָת ֶ
אוֹ תוֹ ְִׁבד ְב ֵר ֲ
ילוִׁ .
הִׁל ַהצ ִֹׁ
ןִׁר ָצ ְ
כִֵׁ ָ
ִׁה ְפזיזותִׁ
ִׁש ַד ְו ָקא ִׁעם ַ
ִׁכאן ִׁעוֹ ֶמק ִׁנ ְפ ָלאְ ִׁ ,והוא ֶ
ִׁש ֵיש ָ
ִׁא ָלא ֶ
ְול ֹא ִׁעוֹ ד ֶ
ִׁה ַפ ְך ִׁאוֹ תוֹ ְִׁוה ְש ַת ֵמש ִׁעמוֹ ִׁב ְכ ֵדיִׁ
ֶש ָהיָ ה ִׁלוֹ ְִׁב ַמ ֲע ֶשה ִׁב ְל ָההִׁ ,הוא ָ
ןִׁהצילִׁאֹתוֹ ִׁ
שהִׁ" ְל ַמ ַע ַ
הִׁה ְקדוֹ ָ ִׁ
הִׁהתוֹ ָר ַ
ִׁש ְמע ָיד ַ
ילִׁאתִׁיוֹ ֵסףִׁו ְכמוֹ ֶ
ְל ַהצ ֶ
ִׁאביו"ִׁ ,ו ָב ֶזה ִׁהוא ִׁה ְת ַע ָלה ְִׁביוֹ ֵתרֶּ ַ ,ש ֲה ֵּרי ַעל ִַפיַ
ִׁאל ָ
ִׁל ֲהשיבוֹ ֶ
מ ָי ָדם ַ
הַבכוֹ רַ
ןַהיָּ ְ
הַראו ֵּב ָּ
רַאתַיוֹ ֵּסףֶּ ַ,ש ֲה ֵּריַב ְת ִח ָּל ְ
ֹאַביוֹ ֵּת ֶּ
עַהיָּ הַלוֹ ִַל ְשׂ נ ְ
ה ֶּטב ָּ
ַמקוֹ ם ַד ְו ָּקא ַהואַ
ַמ ֶּמנו ֶַּאת ַבְַכוֹ ָּרתוַַֹ ,ו ִמ ָּכל ָּ
ְואחר ַָּכ ְך ַָּבא ַיוֹ ֵּסף ְַונָּ טל ִ
ִׁכןִׁ
ַשבוֹ ְַלטוֹ ָּבהְ ַ ,למען ַה ָּצלת ַיוֹ ֵּסףְ ִׁ ,ו ַעל ֵ
ִה ְשת ֵּמש ִַעם ַכֹח ַה ְפזִ יזות ֶּ
רִׁביוֹ ֵתרִׁ .
ילִׁאתִׁיוֹ ֵסףִׁנ ְצ ַט ֵע ְ
ִׁל ַהצ ֶ
הִׁביָ דוֹ ְ
ֹאִׁע ְל ָת ְ
הִׁשל ָ
ְכ ֶש ָר ָא ֶ
ִׁעלִׁ
יםִׁה ְקדוֹ שיםֶ ִׁ,ש ָע ְבדו ַ
םִׁשלִׁ ַה ְש ָבט ַ
לִׁמ ֲע ָל ָת ֶ
דִׁאתִׁג ֶֹד ַ
מ ָכלִׁזֶ הִׁנ ְל ַמ ֶ
ִׁה ְנכוֹ נָ ה ִׁוְִׁ ָה ְרצויָ הְ ִׁ ,לל ֹא ִׁשום ִׁנְ גיעוֹ תִׁ
יהם ִׁוְִׁנ ְתבו ִׁאוֹ ָתם ִַׁב ֶד ֶר ְך ַ
מדוֹ ֵת ֶ

רִׁויַ ְשרותִׁ
תִׁהמדוֹ תִׁמתוֹ ְךִׁט ַֹה ְ
לִׁעבוֹ ַד ַ
ִׁש ֲ
םִׁאנו ִַׁב ֶד ֶר ְך ֶ
דִׁג ָ
אישיוֹ תְ ִׁ,ונ ְצ ַע ַ
ִׁע ְצ ֵמנוִִׁׁ .ה'ִׁ
ִׁשל ַ
ִׁע ְב ֵדי ִׁה' ְִׁול ֹא ֲִׁע ָבדים ֶ
ִׁכן ִׁנִׁזְ ֶכה ִׁל ְהיוֹ ת ַ
ַה ֵלבְ ִׁ ,ו ַעל ִׁיְ ֵדי ֵ
יְ זַ ֵכנוִׁ .

לוֹ ְַלה ְמ ִש ְ
ַש ְבתוֹ ְךַ
יך ַל ֲעבֹד ַאוֹ תוֹ ַו ְלהוֹ דוֹ ת ִַל ְשמוֹ ַיִ ְת ָּבר ְךַ ,על ַה ִגלוי ֶּ

ִׁ 

ִׁא ָחיו ִַׁב ֶד ֶר ְךִׁ
ִׁאת ֶ
ִׁל ָק ֵרב ִׁו ְלרוֹ ֵמם ֶ
ִׁה ֲחלוֹ מוֹ ת ִָׁר ָצה ִׁיוֹ ֵסף ְ
ִׁש ְב ָכל ַ
נ ְמ ָצא ֶ

הַת ִמיד ַ
ימ ָּ
ָּל ֵּתתַל ֵּשנִ יַה ְר ָּג ָּשהַטוֹ ָּבהַונְ ִע ָּ

הה ְס ָּת ָּרהַ .

םִׁ(ש ֵא ָלהִׁבִׁג)ְ ִׁ ,ו ֵכן ִׁהוא ִׁח ֵזקִׁ
ְ
יס
יִׁל ַה ְכע ָ
תִׁה'ִׁול ֹאִׁב ְכ ֵד ְ
ְ
הִׁב ֲעבוֹ ַד
ַה ְנכוֹ נָ ַ
ך ִׁ ֶש ֵישִׁ ִׁ ָל ֶהם ִׁש ְפלות ִׁ ְו ֵהם ִׁנ ְכנָ עים ִׁ ַת ְח ָתיו ִׁב ְכ ֵדי ִׁ ְל ַק ֵבלִׁ
ֶאת ִׁ ֶא ָחיוְ ִׁ ,ב ָכ ְִׁ

לְּ ִאיש אֲ ֶׁשר ֵּא ּ ֶׁלה לּ ֹו ָאנ ִֹכי ָה ָרה (לח כה)

מוִׁ
ִׁל ְמדוִׁ ִׁמ ָכאן ִׁ ֶשמו ָטב ִׁ ְל ָא ָדם ִׁ ֶש ַיפיל ִׁ ַע ְצ ִֹׁ
(כתובוֹ ת ִׁסז) ָ
ַב ְג ָמ ָרא ִׁ ְ

ך ִׁ ַב ֲעבוֹ ַדת ִׁה'ְִׁ ,וזֶ ה ִׁ ֵמ ֲח ַמת ִׁ ֶשהוא ִׁ ָהיָ ה ִׁ ְכלי ִׁקבולְ ִׁ ,ל ַק ֵבלִׁ
מ ֶמנוִׁ ִׁ ֶד ֶר ְִׁ

ילנוִׁ ִׁ ֶש ֲהגַ םִׁ
רו ִׁ ָב ַרביםִׁ .זֶ ה ִׁלמוד ִׁב ְשב ֵ
ְלכ ְב ַשן ִׁ ָה ֵאשִׁ ִׁ ְו ַאל ִׁיַ ְלבין ִׁ ְפנֵ י ִׁ ֲח ֵב ִֹׁ
ךִׁ
רו ִׁעוֹ ֶשה ִׁ ַמ ֲע ֶשה ִׁ ַהנוֹ גֵ ד ִׁ ֶאת ִׁ ֶד ֶר ְִׁ
ֶשל ְפ ָעמים ִׁנ ְד ֶמה ִׁ ְל ָא ָדם ִׁ ֶש ֲח ֵב ִֹׁ

ֶשל ִֹׁוִׁדוֹ ֶמהִׁ ְל ָאביוִׁ .

ָה ֱא ֶמתִׁ ,מ ָכל ִׁ ָמקוֹ ם ִׁ ָאסור ִׁ ְל ַבזוֹ תוֹ ְ ִׁ ,ול ֹא ִׁעוֹ ד ִׁ ֶא ָלא ִׁ ֶש ָעדיף ִׁ ַל ֲעבוֹ רִׁ

לִׁכן ִׁנ ְק ָרא ִׁ ֶבן ִׁזְ קונים ִֶׁ ִׁ -ש ָהיָ ה ִׁזיו ִׁאיקוֹ ניןִׁ
יוִׁאת ִׁ ָכל ִׁתוֹ ָרתוֹ ְ ִׁ ,ו ַע ֵ
ֵמ ָאב ֶ
לִׁכן ִׁ ָאביו ִׁ ָג ַער ִׁבוֹ ִׁ
ְב ַרם ִׁ ַה ְש ָבטים ִׁל ֹא ִׁה ְשכילוִׁ ִׁ ֶש ֶזה ִׁ ַמ ְט ַרת ִׁ ַה ֲחלוֹ םְ ִׁ ,ו ַע ֵ
ַעל ִׁ ֶשס ֵפר ִׁ ֶאת ִׁ ַה ֲחלוֹ ם ִׁ ְול ֹא ִׁה ְמתין ִׁ ְלה ְת ַמ ְמשותֹוְ ִׁ,ו ָּא ֵּכן ַ ָּאנוַ ַמוֹ ְצ ִאיםַ
ףַ,ועלַיְ ֵּדיַ ֵּכןַ ֵּהםַ
טיםַ ֻהזְ ְקקוַַ ְל ִה ְשת ֲחווֹ תַ ְליוֹ ֵּס ְ
ְבסוֹ פוַַֹ ֶּשלַ ָּד ָּברַ ֶּשה ְש ָּב ִ ַ
תִׁכלִׁ
תִׁא ָ
ִק ְבלוַ ַ ִמ ֶּמנוַ ַ ֶּאת ַ ָּכל ַהטוֹ ב ַ ָּהרו ָּחנִ י ַ ֶּש ָּהיָּ ה ַלוֹ ִׁ .ה'ִׁיְ זַ ֵכנו ִׁל ְחיוֹ ֶ
ִׁש ַהכֹלִׁ
יעה ֶ
ִׁהטוֹ בִׁ ,מתוֹ ְך ִׁיְ ד ָ
ִׁע ֵלינו ְִׁב ַה ֲע ָר ָכה ִׁו ְב ַה ָכ ַרת ַ
ִׁשעוֹ ֵבר ָ
ַמה ֶ
תִׁה ֵאלִׁ .
לִׁש ָלנו ִַׁב ֲעבוֹ ַד ָ
קִׁמ ַה ַמ ְסלו ֶ
ִׁח ֶל ֵ
רִׁלכֹלִׁ,הנוֹ ֵ
ַכ ֲא ֶש ַ
ִׁ 

ֲע ֵב ָרה ִׁ ֶש ֵבין ִׁ ָא ָדם ִׁ ַל ָמקוֹ םָ ִׁ ,הע ָקר ִׁ ֶשל ֹא ִׁ ְל ַצ ֵער ִׁו ְל ַה ְלבין ִׁ ֶאת ִׁ ְפנֵ יִׁ
יחה ִׁ ֶשהיא ִׁ ַא ַחת ִׁמג' ֲִׁע ֵברוֹ ת ִׁ ֲחמורוֹ תִׁ,
ֲח ֵב ֵרנוֶ ִׁ ,ש ֶזה ִׁתוֹ ָל ָדה ִׁ ֶשל ִׁ ְרצ ָ
רו ִׁהוא ִׁעוֹ ֵבר ִׁ ַגם ִׁ ַעל ִׁ ֵבין ִׁ ָא ָדםִׁ
ו ְכ ֶש ָא ָדם ִׁעוֹ ֵבר ִׁ ַעל ִׁ ֵבין ִׁ ָא ָדם ִׁ ַל ֲח ֵב ִֹׁ
ַל ָמקוֹ םְ ִׁ ,ו ֵּכן ַ ָּמ ִצינוַ ַ ֵּא ֶּצל ַ ָּמ ָּרנָּ א ַה ָּח ֵּפץ ַח ִיים ַ ְו ָּכל ַ ְגדוֹ ֵּלי ַהדוֹ רוֹ ת ַַ-
יהםֶּ ַ ,שחסַ
יהם ַ ְו ִד ְב ֵּר ֶּ
ֶּש ִה ְק ִדישוַ ַזְ מן ַרב ַ ִב ְכ ֵּדי ַ ְל ִה ְתבוֹ נֵּ ן ַעל ַד ְר ֵּכ ֶּ
ְו ָּשלוֹ ם ַל ֹא ַ ֵּת ֵּצא ַת ָּק ָּלה ַ ִמתחת ַיָּ ָּדםַ ,וְ ל ֹא ַיִ ְפ ְגעוַ ַ ְב ָּא ָּדם ַ ָּכל ַ ֶּשהוַאְ ַ ,ו ֵּכןַ
ימהַ .ה' ִׁיְ זַ ֵכנוִׁ ִׁ ָל ֶל ֶכתִׁ
ִה ְק ִפידוַ ַ ָּל ֵּתת ַל ֵּשנִ י ַ ָּת ִמיד ַה ְר ָּג ָּשה ַטוֹ ָּבה ַונְ ִע ָּ
יהםִׁ ַה ַנ ֲעלוֹ תִׁ .
ְב ַד ְר ֵכ ֶ

בַש ְב ָּכלַיְ הו ִדי ַ
ירַאתַהטוֹ ֶּ
ְל ָּה ִא ֶּ

ִׁ 

ל ֶהם? ְִׁונ ְר ָאה ִׁ ְל ָב ֵארִׁ
יֵ שִׁ ִׁ ְל ַע ֵין ִׁ ַמה ִׁענְ יַ ן ִׁ ַהכוֹ ָכבים ִׁ ֶש ַה ְש ָבטים ִׁנ ְמ ְשלוִׁ ִׁ ִָׁ

יקַרקו ִדיםַ ְבתוֹ ְך ֵַּביתַהסֹהר? ַ
הַעשָּׂ הַיוֹ ֵּסףַהצ ִד ִ
עלַמ ָּ

(שם ט)
וְּ ִה ּנֵּה ַה ּ ֶׁש ֶׁמש וְּ ַה ּי ֵָּר ַח וְּ ַא ַחד ָע ָשר ּכ ֹו ָכ ִבים ִמ ְּש ּ ַתחֲ וִ ים לִ י ָ

ִׁ"מ ְצד ֵ
יקיִׁ
יתא ִׁ ַב ְג ָמ ָרא ִׁ(ב"ב ִׁחַ ):
ְבס ַי ְע ָתא ִׁד ְש ַמ ָיא ִׁ ַעל ִׁפי ִׁ ַמה ִׁ ְדא ָ
ָה ַרבים ִׁ ַככוֹ ָכבים ִׁ ְלעוֹ ָלם ִׁ ָו ֶעד ִׁזֶ ה ִׁ ְמ ַל ְמ ֵדי ִׁתינוֹ קוֹ ת"ְ ִׁ ,ו ֶא ְפ ָשר ִׁ ְל ָפ ֵרשִִׁׁ
מדיםִׁזְ כותִׁ ַעלִׁ ֻכ ָלםְ ִׁ,ורוֹ איםִׁ
ךִׁ ֶש ְמ ַל ְמ ֵדיִׁתינוֹ קוֹ תִׁזֶ הִׁ ֲאנָ שיםִׁ ֶש ְמ ַל ְ ִׁ
ְב ָכ ְִׁ
ֶאת ִׁ ַהטוֹ ב ִׁ ֶש ְב ָכל ִׁ ֶא ָחד ִׁ ְו ֶא ָחדְ ִׁ ,כ ֵשם ִׁ ֶש ְבתינוֹ קוֹ ת ִׁ ָתמיד ִׁ ָדנים ִׁ ְל ַכףִׁ
זְ כות ִׁכי ִׁ ֵאין ִׁ ָל ֶהם ִׁ ַד ַעת ִׁב ְש ֵלמותְ ִׁ ,ו ֵכן ִׁ ֵהם ִׁמ ְתבוֹ נְ נים ִׁ ַבטוֹ ב ִׁ ֶש ְב ַע ְצ ָמםִׁ
לוִׁ
ִׁמ ֵכ ָיוןִׁ ֶש ַד ְו ָקאִׁ ַב ְז ַמניםִׁ ַהקִָׁשיםִׁ ְו ַה ֲחשוכיםֶ ִׁ,ש ָא ָדםִׁ ַמ ְרגישִִׁׁ ֶש ֵאיןִׁ ְִֹׁכלוםֲ ִׁ ,אזַ י ִׁ ָכל ִׁ ַמ ֲע ֶשה ִׁ ָק ָטן ִׁ ֵמאיר ִׁו ְמ ַח ֶיהְ ִׁ ,ו ֵכן ִׁיוֹ ֵסף ִׁ ַה ַצדיקֲ ִׁ ,ה ַגםִׁ
לו ִׁ ְמאֹד ָ
ִׁק ֶשה ִׁעם ִׁ ֶא ָחיוִׁ ,מ ָכל ִׁ ָמקוֹ ם ִׁהוא ִׁ ֵהאיר ִׁ ֶאת ִׁ ַהטוֹ בִׁ
ֶש ָהיָ ה ִׁ ִֹׁ
ֶש ָב ֶהםְ ִׁ ,ו ַעל ִׁיְ ֵדי ִׁ ֵכן ִׁ ֵהם ִׁנַ ֲעשוִׁ ִׁ ְמאיריםְ ִׁ ,והוא ִׁה ְת ַמ ֵלא ִׁ ְב ַא ֲה ָבהִׁ
ילנוֶַַּ ַ-ש ָּכלַ ֶּא ָּחדַ ְו ֶּא ָּחדַהואַ
יהםְ ִׁ,וזֶּ הַ ִלמודַ ָּעצוםַ ִב ְש ִב ֵּ
ו ְב ַה ֲע ָר ָכהִׁ ְכ ַל ֵפ ֶ
רַמצדַע ְצמוֹ ְ ַ,ו ֻכלוַַֹ
ןַו ֵּכןַ ֵּאין לוַַֹאוֹ ִ
ְכמוַַֹכוֹ ָּכבֶּ ַ,ש ֲהגםַ ֶּשהואַנִ ְר ָּאהַ ָּק ָּט ְ
יבתוַֹ ַ ְמ ֵּל ִאים ַבְַח ֶֹּש ְךִ ַ ,מ ָּכל ַ ָּמקוֹ ם ַ ְכ ֶּש ָּאנוַ ַ ִמצד ַע ְצ ֵּמנוַ ַנָּ ִאירַ
ִעם ַ ָּכל ַ ְס ִב ָּ

יח (לט ב)
וַ יְּ ִהי ה' ֶׁאת ֹיו ֵּסף וַ יְּ ִהי ִאיש ַמ ְּצלִ ַ

לוִׁ
ך ִׁ ַה ְר ֵבה ִׁ ַב ַחייםָ ִׁ ,היָ ה ִׁ ָשנוי ִׁ ַעל ִׁ ֶא ָחיו ִׁ ְו ָהיָ ה ִׁ ִֹׁ
יוֹ סִֵׁף ִׁ ַה ַצדיק ִׁ ָס ַבל ִׁ ָכל ִׁ ָכ ְִׁ
תו ִׁ ְב ֵבית ִׁ ַהס ַֹהרִׁ,
יפר ִׁ ַכ ָמה ִׁ ָשניםְִׁ ,ו ַגם ִׁ ְב ֵעת ִׁ ְשהו ִֹׁ
נ ָסיוֹ ן ִׁעם ִׁ ֵא ֶשת ִׁפוֹ ט ַ
ְו ֵכן ִׁהוא ִׁנ ְש ַת ֵקעִַׁ ִׁ ְב ֵבית ִׁ ַהס ַֹהר ִׁ ְש ֵתים ִׁ ֶע ְש ֵרה ִׁ ָשנָ ה ְִׁבלי ִׁשוִׁם ִׁ ֶק ֶשרִׁ
םִׁ,ו ַאףִׁ ַעלִׁ
ךִׁ ְול ֹאִׁ ַפ ְרנָ ָסהִׁ ְול ֹאִׁ ְכלו ְ
לוִׁשדו ְִׁ
תִׁ,ול ֹאִׁ ָהיָ הִׁ ִֹׁ
חיצוֹ ניִׁעםִׁיַ ֲהדו ְ
אשית ַר ָּבה ַ(פ"ו)ַעלַ
ח ִׁ ְמאֹדִׁ ,כמו ָּבא ַ ְב ִמ ְדרשַ ַ ְב ֵּר ִ
פי ִׁ ֵכן ִׁהוא ִׁ ָה ָיה ִׁ ָש ֵמ ִַׁ
יַאיש ַמ ְצ ִליחַ"ַ,ר'ַבְַ ֶּר ְכיָּ ה ַ ָּאמר ַ ָּגברַ
הַאתַיוֹ ֵּסףַויְ ִה ִ
הו ֶּ
ה ָּפסוק ַ"ויְ ִהיַיְ ָּ
יזַש ֵּפרושוַַֹ ְמפ ֵּזזַו ְמר ֵּקדְ ִׁ,והואִׁזָ ָכהִׁ ְל ָכלִׁ ֶזהִׁ ֵמ ֲח ַמתִׁ ֶשהואִׁה ְתבוֹ נֵ ןִׁ
ָּק ִפ ֶּ
לו ִׁחֹזֶ ק ִׁ ְו ָע ְצ ָמהִׁ,
תו ִִׁׁ -ב ְכ ֵדי ִׁ ֶשי ְהיֶ ה ִׁ ִֹׁ
ֶש ָכל ִׁ ַה ְק ָשיים ִׁ ָה ֵאלוִׁ ִׁ ֵהם ִׁ ְלטוֹ ָב ִֹׁ
על ִׁ ָכל ִׁ ָהעוֹ ָלםִׁ .זֶּ ה ַ ִלמודַ
ִׁמ ְלכות ִׁ ִַׁ
לו ִׁ ַה ָק ָב"ה ַ
ך ִׁנָ ַתן ִׁ ִֹׁ
ְו ָל ֵכן ִׁ ַא ַחר ִׁ ָכ ְִׁ

ַשל ֹא ַנִ ְתיָּ ֵּאשַ,
ך ַ ָּלנוַ ַ ְוהכֹל ַנִ ְר ָּאה ַ ָּשחֹרֶּ ,
ַש ֲא ִפלוַ ַ ְכ ֶּשל ֹא ַהוֹ ֵּל ְַ
ילנו ֶּ
ִב ְש ִב ֵּ
ְ
ך ַמ ֲח ָּש ָּבה ַ ֶּש ְבודאי ַהכֹל ַ ְלטוֹ ָּב ֵּתנוַ ,ב ְכ ֵדיִׁ
ש ְמ ָּחה ַ ִמתוֹ ַ
רק ַנִ ְהיֶּ ה ַ ְב ִ ׂ
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העוֹ ָלםִׁ ַה ֶזהִׁ ֶב ֱאמונָ הִׁוב ָטחוֹ ןִׁ ַב ָק ָב"הִׁ .
ֶשנ ְהיֶ הִׁ ֲחזָ קיםִׁ ַל ֲעבוֹ רִׁ ֶאתִׁ ָכלִׁ ִָׁ
ִׁ 

הַש ִנ ְצטווַיִ שְׂ ָּר ֵּאלַ ֶּל ֱאכוֹ לַ ֶּאתַ ֶּפסחַ
ֹדַממ ֶּ
רַל ְלמ ִ
הַא ְפ ָּש ִ
מ ֶּ
ִמ ְצריִ םַ ְב ִח ָּפזוֹ ן? ַ
(שם ז)
ֶׁיה וְּ ֹגו' ָ
וַ ִּת ּ ָשא ֵּא ֶׁשת אֲ דֹנָיו ֶׁאת ֵּעינ ָ

נו ִׁ ֶשל ִׁ ָאביוִׁ,
יתא ִׁ ַב ְירו ַש ְלמי ִׁ ְבהוֹ ָריוֹ תֶ ִׁ ,שי ִֹׁו ֵסף ִׁ ָר ָאה ִׁ ֶאת ִׁ ְדמות ִׁ ְדיוֹ ְק ִֹׁ
א ָ
ְ
יך ִׁ ֵבאור ִׁ ַמהִׁ
ְו ַעלִׁיְ ֵדי ִׁ ֵכן ִׁק ֵבל ִׁכֹחוֹ ת ִׁ ְמ ֻח ָדשים ִׁל ְשלוֹ ט ִׁ ַעל ִׁי ְצרוֹ ְ ִׁ .ו ָצר ִׁ
ָהע ֶֹמק ִׁ ְב ַמה ִׁ ֶש ָר ָאה ִׁ ֶאת ִׁ ְדמות ִׁ ְדיוֹ ְק ֹנוִׁ ִׁ ֶשל ִׁ ָאביו? ְִׁונ ְר ָאה ִׁ ְל ָב ֵארִׁ
פז)ִׁש ַה ֵי ֶצרִׁ
ֶ
יתאִׁ ְבמ ְד ַרשִִׁׁ ַר ָבהִׁ ַ(ו ֵי ֶשבִׁ
מהִׁ ְדא ָ
ְבס ַי ְע ָתאִׁד ְש ַמ ָיאַ ִׁ,עלִׁפיִׁ ַ ִׁ
ָה ַרע ִׁ ֶשל ִׁ ַת ֲאווֹ ת ִׁ ָהעוֹ ָלם ִׁ ַה ֶזה ִׁדוֹ ֶמה ִׁ ְל ֻד ָבהֶ ִׁ ,שהיא ִׁ ְמ ֻק ֶש ֶטת ִׁ ְו ֻכ ָלםִׁ
יהְ ִׁ ,ב ַרם ִׁ ֶה ָח ָכם ִׁמ ְס ַת ֵכל ִׁ ַעל ִׁ ְפנימיו ָתהִׁ ִׁ ְורוֹ ֶאה ִׁ ֶש ַהכֹלִׁ
ָרצים ִׁ ַא ֲח ֶר ָ
ְ
ךִׁ ַא ֲח ֵריִׁחיצוֹ ניו ָתהִׁ .
נוִׁנ ְמ ָש ִׁ
ילאִׁ ֵאי ִֹׁ
ְמ ֻל ְכ ָל ְךִׁ,ומ ֵמ ָ
יכהִׁ ַל ַת ֲאווֹ תִׁזֶ הִׁ ֵמ ֲח ַמתִׁ ֶש ָא ָדםִׁ
ממ ְד ָרשִִׁׁזֶ הִׁ ָאנוִִׁׁלוֹ ְמדיםֶ ִׁ,שע ַקרִׁ ַה ְמש ָ
ִׁכן ִׁהוא ִׁ ָרץִׁ
נו ִׁ ֶש ַה ָד ָבר ִׁ ַהנ ְכ ָסף ִׁ ָא ֵכן ִׁטוֹ ב ִׁב ְשבילוֹ ְ ִׁ ,ו ַעל ֵ
ְמ ַפ ֵתחִַׁ ִׁ ְבד ְמיוֹ ִֹׁ
ך ִׁ ַעל ִׁ ָה ָא ָדם ִׁ ַל ֲעצֹר ִׁמ ְמרו ָצתוֹ ִׁ,
לה ָנ ֵצל ִׁמ ָכ ְִׁ
ַא ֲח ָריו ִׁ ְבלי ִׁ ֵש ֶכלִׁ ,וב ְכ ֵדי ִׁ ְִׁ
ְלה ְתבוֹ נֵ ן ִׁ ְב ָח ְכ ָמה ִׁו ְל ַד ֵבר ִׁ ְל ַע ְצמוֹ ֶ ִׁ ,ש ַה ַת ֲאווֹ ת ִׁ ַה ָללוִׁ ִׁ ֵאינָ ם ִׁ ְכלוםִׁ,
ְו ַא ְד ַר ָבה ִׁ ֵהם ִׁ ַרק ִׁ ַמזיקים ִׁ ְל ַש ְל ָותוֹ ְ ַ ,ו ֵּכן ַי ְר ִגיל ַ ֶּאת ַע ְצמוַֹ ַ ֶּשל ֹא ַ ִל ְהיוֹ תַ

ש ָש ָהה ְִׁב ֶא ֶרץ ִׁנָ ְכר ָיה ִׁמתוֹ ְךִׁ
ִׁשל ִׁיוֹ ֵסףִׁ ֶ ִׁ ,
ִׁה ָק ֶשה ְִׁביוֹ ֵתר ֶ
ַד ְו ָקא ִַׁב ְז ַמן ַ
ִׁשש ֵמש ִׁאוֹ תוֹ ִׁ ְבנֶ ֱא ָמנותִׁ
ִׁאדוֹ נוֹ ֶ
ִׁש ֶא ָחיו ֲִׁעזָ בוהו ִׁו ְמ ָכרוהוְִׁ ִׁ ,ו ֵכן ֲ
יעה ֶ
יְ ד ָ
ְ
ִׁאתִׁ
יח ֶ
אִׁאזִׁה'ִׁה ְצל ַ
ךַ ִׁ ,ד ְו ָק ָ
לִׁכ ִׁ
לִׁכ ָ
עִׁגדוֹ ָ
םִׁר ָ
הִׁו ֵש ַ
יל ְ
םִׁעל ָ
ָמ ַכרִׁאוֹ תוֹ ִׁע ֲ
לִׁהקציןֶ ִׁ,ש ֵי ַדעִׁ
ִׁכ ַ
ִׁש ָכלו ָ
םִׁמ ְרגיש ֶ
אִׁכ ֶש ָא ָד ַ
ִׁש ַד ְוקִָׁ ְ
ףִׁמאֹדְ ִׁ,ל ַל ְמ ֵדנו ֶ
יוֹ ֵס ְ
ְ
רִׁה ְז ַמניםִׁ .
ִׁכ ֵעתִׁ,יוֹ ֵתרִׁמב ְש ָא ַ
יןִׁשה'ִׁי ְת ָב ַרךִׁנ ְמ ָצאִׁעמוֹ ָ
ְויַ ֲאמ ֶ
ַה ֲע ִמ ָּידה ַב ִנ ְסיוֹ נוֹ תְ ַ ,וה ָּשׂ ָּכר ַה ִנ ְפ ָּלאַ
שה ַנִ ְפ ָּלא ְַב ִענְ ין ָּ
ונְ ס ֵּפר ַָּכאן ַמ ֲע ֶּ ׂ
ְ
ךַ ַ .ה ַמ ֲע ֶשהִׁה ְת ַר ֵחש ִׁב ְתקו ַפתִׁמ ְל ֶח ֶמתִׁ
לַכ ַ
ןַמצ ֶּפהַע ָּ
ֶּשהבוֹ ֵּרא ַ ָּהר ֲח ָּמ ְ
ה ְפגיז ָ
ִׁהעיר ִׁיְ רו ָש ַליםִׁ
ִׁקשוֹ תֶ ִׁ ,את ָ
ִׁש ַהל ְגיוֹ ן ִׁהִַׁ ַי ְר ֵדני ִׁ ִׁ
תש"חְ ִׁ ,ב ֵעת ֶ
תִׁהיוֹ ָתםִׁ
הִׁש ָעריםִׁו ֵביתִׁי ְש ָר ֵאלִׁב ְפ ָרטֵ ִׁ ,מ ֲח ַמ ֱ
תִׁמ ָא ְ
תִׁשכונוֹ ֵ
ֻכ ָלהְִׁ ִׁ ,ו ֶא ְ
יםִׁרביםִׁ,
ֹאִׁהיו ִׁמ ְק ָלט ַ
יםִׁה ֵהםִׁל ָ
ןִׁש ַב ָימ ָ
רִׁל ַצ ֵי ֶ
תִׁל ְגבולְ ִׁ .למוֹ ָת ְ
ְסמוכוֹ ַ
ִׁהמוֹ נים ְִׁב ָכל ִׁמ ְק ָלטִׁ,
ִׁאזְ ָע ָקה ִׁה ְת ַכ ְנסו ֲ
ִׁהיְ ָתה ִׁנ ְש ַמ ַעת ַ
ְו ַכ ֲא ֶשר ָ
יבהִׁעםִׁ
ֹאִׁהט ָ
לִׁה ְפ ָחדיםִׁוְִׁ ַה ֲח ָרדוֹ תְ ִׁ ,ול ֵ
הִׁע ַ
יפ ַ
תִׁה ְגדוֹ ָלהִׁהוֹ ס ָ
ְו ַה ְצפיפו ַ
יםִׁהיְ הודיםִׁ .
לִׁהתוֹ ָשב ַ
יִׁש ַ
ְמ ָצ ָרםִׁ ַה ַנ ְפש ֶ
ַהיְ ָּתה ִַא ָּשה ַאחת ִַב ְשכונת ֵַּבית ַיִ שְׂ ָּר ֵּאלֶּ ַ ,של ֹאַ
ֵּע ֶּקב ַהמ ָּצב ַה ָּק ֶּשה ָּ
ַש ָּהיְ ָּתה ַנִ ְשמעת ַאזְ ָּע ָּקהָּ ַ ,היְ ָּתה ַפוֹ נָּ הַ
ָּש ְל ָּטה ְַבע ְצ ָּמהַַ ,ו ְב ָּכל ַפעם ֶּ
לַבכ ָּפםַ ,אוֹ ָתה ִׁא ָשהִׁ
ֹאַע ֶּו ְ
םַבא ֶֹּפן ַ ְמז ְעזֵּ ע ַעלַל ָּ
תַב ֶּה ְ
ל ֲאנָּ ִשיםַופוֹ גע ָּ
אִׁג ָנבִׁ,
יוִׁשהו ַ
ֹקִׁע ָל ֶ
הִׁבמ ְק ָלטְ ִׁ ,ול ְצע ָ
םִׁש ָהיָ ַ
תִׁל ָא ָד ֶ
הִׁמ ֻס ֶג ֶלתִׁל ְפנוֹ ָ
ָהיְ ָת ְ
ִׁל ָכלִׁ
ִׁלהוֹ סיף ִׁספורים ְִׁבדויים ְ
ִׁש ְק ָרן ִׁס ְד ְרתי ְִׁוכו'ְ ִׁ ,ועוֹ ד ְ
ֶשהוא ַ

ס ְק ָּרן ַ ְו ָּלדעת ַ ֶּאת ַכַָּל ַמה ַ ֶּש ֵּישַ ַ ֵּא ֶּצל ַהזולתְַ ,ו ֵּכן ַיִ ְתבוֹ נֵּ ן ַ ְב ָּכל ַהטוֹ בַ

יאהִׁ .
תִׁשה ְמצ ָ
ָה ֲעלילוֹ ֶ

ך ַ ָּה ֱא ֶּמת ַ ְוה ִת ְפ ֶּא ֶּרתְ ַ ,ו ֶאת ִׁזֶ ה ִׁ ָל ַמד ִׁיוֹ ֵסף ִׁמ ַי ֲעקֹב ִֶׁ ִׁ -שהואִׁ
ֶּש ֵּהם ַ ֵּה ֶּפ ְַ

ִׁהנ ְפ ָגעיםֶ ִׁ ,ש ֵאין ְִׁבכ ָֹחם ִׁל ְסבֹל ִׁיוֹ ֵתרִׁ
ִׁה ֲאנָ שים ַ
ִׁה ְחליטו ָ
ִׁמ ֻס ָים ֶ
בְִׁ ָש ָלב ְ
ְ
ִׁלא ָשהִׁ
ִׁל ַא ְפ ֵשר ִׁיוֹ ֵתר ָ
ִׁשלֹא ְ
ִׁה ְחליטו ֶ
ִׁכך ֶ
ִׁה ַה ֲא ָשמוֹ תִׁ ,ו ֵמ ֲח ָמת ָ
ֶאת ִָׁ

ַמיד ַ ְב ָּכל ַהת ֲאווֹ ת ַ ֶּש ָּהיוַ ַ ְב ִלבוֹ ַ,
שמח ַ ְב ֶּח ְלקוֹ ַ ,ו ֲאזי ַיִ ְמ ָּאס ִ
ֶּש ֵּישַ ַלוַֹ ַ ְויִ ְ ׂ
שלִׁ ָה ֱא ֶמתִׁ ְו ַהת ְפ ֶא ֶרתִׁ .
ַה ֵס ֶמלִׁ ֶ ִׁ

ֶאתִׁ ַה ְיסוֹ דִׁ ַה ֶזהִׁ ָאנוִִׁׁ ַגםִׁרוֹ איםִׁ ְב ַמה ִׁ ֶשנ ְצ ַטווִִׁׁי ְש ָר ֵאל ִׁ ֶל ֱאכוֹ לִׁ ֶאתִׁ ֶפ ַסחִׁ
מ ְצ ַרים ִׁ ְבח ָפזוֹ ן ִִׁׁ -ב ְכ ֵדי ִׁ ְל ַל ְמ ֵדנוִׁ ִׁ ֶש ָאסור ִׁ ַל ֲעשוֹ ת ִׁ ֵע ֶסק ִׁ ֵמ ַה ַת ֲאווֹ תִׁ
ך ִׁ ַה ְק ֻד ָשהִׁ
יך ִׁ ָלרוִׁץ ִׁו ְל ַד ֵלג ִׁ ְב ֶד ֶר ְִׁ
ְו ַה ְמ ָצרים ִׁ ָה ָרעיםֶ ִׁ ,א ָלא ִׁ ְל ַה ְמש ְִׁ
ְו ַה ָט ֳּה ָרהִׁ .
ִׁ 

ִׁשב ְצעו ִׁ ֶאתִׁ
ִׁשל ְפנֵ י ֶ
ִׁה ַאזְ ָע ָקהֶ ִׁ ,א ָלא ֶ
ִׁהמ ְק ָלט ְִׁב ֵעת ָ
ִׁאל ַ
ִׁלה ָכנֵ ס ֶ
ַההיא ְ
ןִׁראויִׁלנְ הֹגִׁ
םִׁא ֵכ ָ
ילִׁהא ָ
תִׁר'ִׁג ַד ְליָ הִׁמ ֶֹשהִׁמִׁזְ ֶוועה ַ
ְ
ִׁא
ַמ ֲח ַש ְב ָתםָ ִׁ,ש ֲאלו ֶ
ִׁש ָהיָ הִׁ
ִׁמ ֲע ֶשה ֶ
ִׁל ֶכם ַ
ִׁל ֶהם ִׁר' ְִׁג ַד ְליָ ה ִׁמ ֶֹשה ִׁ'בוֹ או ִַׁו ֲא ַס ֵפר ָ
ך? ִׁ ֵהשיב ָ
ָכ ְִׁ
יבת ִׁזְ ווִֶׁעהילִׁ
ִׁה ַמ ֲע ֶשהִׁ ,יְ ש ַ
ִׁהיָ ה ַ
ִׁשלֹמֹה'ְ ִׁ ,ו ָכ ְך ָ
ִׁה ָקדוֹ ש ִׁר' ְ
ִׁאבי ַ
ֵא ֶצל ָ
ֶה ֱחז ָ
ִׁל ַמ ַעןִׁ
ִׁל ֲאנָ שים ְ
ה ְש ְכרו ַ
ִׁש ִֻׁ
ִׁחנֻ יוֹ ת ֶ ִׁ
יה ְִׁב ַכ ָמה ֲ
ִׁלצ ֶֹר ְך ִׁמוֹ ְסדוֹ ֶת ָ
יקה ְ

ִׁא ַחתִׁ
ִׁאת ַ
ִׁש ְש ָכ ָרה ֶ
ִׁא ַחת ֶ
ִׁהיְ ָתה ִׁא ָשה ַ
ִׁעת ָ
טוֹ ַבת ִׁהִַׁמוֹ ְסדוֹ תְ ִׁ ,באוֹ ָתה ֵ
ִׁשכירו ָתהְִׁ ִׁ ,מ ִַׁנ ֵהלִׁ
ִׁאת ְִׁד ֵמי ְ
ַה ֲחנֻ יוֹ תְ ִׁ ,ול ֹא ִׁש ְל ָמה ְִׁב ֶמ ֶש ְך ִׁזְ ַמן ִַׁרב ֶ

ש ְבכֹחוֹ ָּתיו ַ
רַממהַ ֶּ ַ
ה'ַל ֹאַתוֹ ֵּבע ֵַּמ ָּה ָּא ָּדםַיוֹ ֵּת ִ

יה ְִׁבאם ִׁל ֹאִׁ
ִׁה ֲחנות ִׁמ ַת ַחת ִׁיָ ֶד ָ
ִׁאת ַ
ִׁשיוֹ ציא ֶ
יה ֶ
ִׁע ֶל ָ
המוֹ ְסדוֹ ת ִׁא ֵים ָ
ִַׁ

ִׁשכינָ הִׁ
ִׁמ ֻש ְע ָבדים ִׁכ ְביָ כוֹ ל ְ
ִׁשי ְש ָר ֵאל ְ
יל ָתא ִׁ" ָכל ִׁזְ ַמן ֶ
יתא ִׁב ְמכ ְ
א ָ

יחהַבוֹ ְַד ָּב ִריםַ
ֹהַו ִה ִט ָּ
ר'ַשלֹמ ְ
הַל ְ
הַבכעסַו ָּב ָּא ְ
הַה ְתמ ְל ָּא ְ
ְת ַש ֵלםָּ ִׁ ,ה ִא ָּש ִ
דַד ְב ֵּריַבוזַ
לַה ֵּע ָּדה?!' ַ ְועוֹ ִ ַ
יַש ְמ ָּך ְַלר ִביַומנְ ִהיג ע ָּ
יםַמאֹדְ ַ ,כמוֹ ַ' ִמ ָּ ׂ
ָּק ִש ְ

וַ יְּ ִהי ה' ֶׁאת ֹיו ֵּסף וַ ּיֵּט ֵּאלָ יו ָח ֶׁסד ( ָשם כא)

ִׁצ ַרת ִׁצבורָ ִׁ ,צ ַרתִׁ
ִׁא ָלא ָ
ִׁצרֵ ִׁ ,אין ִׁלי ֶ
ִׁצ ָר ָתם ִׁלוֹ ָ
ע ָמהִֶׁםֶ ִׁ ,ש ֶנ ֱא ַמר ְִׁב ָכל ָ
ִׁאנֹכי ְִׁב ָצ ָרה ְִׁונֶ ֱא ַמרִׁ
יָ חיד ִׁמ ַנין? ִׁ ַת ְלמוד ִׁלוֹ ַמר ִׁי ְק ָר ֵאני ְִׁו ֶא ֱענֵ הו ִׁעמוֹ ָ
הִׁמ ַלמִֵׁדִׁ
'ִׁויְ היִׁה' ִׁ ֶאתִׁיוֹ ֵסף"ִׁ .מ ְד ַרשִׁ ִׁנ ְפ ָלאִׁזֶ ְ
חִׁאדֹנֵ יִׁיוֹ ֵסףִׁאֹתוֹ ְִׁוגוֹ ַ
ַוי ַק ֲ
ִׁהנ ְסיוֹ נוֹ ת ְִׁו ַה ְק ָשייםִׁ
ִׁמ ָצבְ ִׁ ,ו ָכל ַ
ִׁשה' ִׁי ְת ָב ַר ְך ִׁנ ְמ ָצא ִׁע ָמנו ְִׁב ָכל ַ
אוֹ ָתנו ֶ
ִׁה ָק ָב"ה שוֹ ֵל ַחִׁ
ִׁש ֵאין ַ
ִׁא ָליוִׁ ,ו ָפשוט ֶ
ִׁש ָנשוב ֵ
ִׁמאתוֹ ִׁב ְכ ֵדי ֶ
ֵהם ִׁב ְמ ֻכ ָון ֵ
ִׁש ָכלִׁ
ִׁמרֹאש ֶ
ש ֵנ ַדע ֵ
ִׁל ֲעמֹד ִָׁב ֶהםִׁ ,ו ְכ ֶ ִׁ
ִׁאנו ִׁיְ כוֹ לים ַ
ִׁש ֵאין ָ
ָלנו ִׁנ ְסיוֹ נוֹ ת ֶ
ְ
ִׁלנו ַ
ִׁל ֲעמֹדִׁ
ִׁקל ִׁיוֹ ֵתר ַ
ִׁלרוֹ ֵמם ִׁו ְלזַ ֵכך ִׁאוֹ ָתנוִִׁׁ ,י ְהיֶ ה ָ
ִׁמי ָֹעד ְ
נ ָסיוֹ ן ְ
ַבנ ְסיוֹ נוֹ תִׁ .
ְ
ְ
ַש ָּהיָּ הַ
ַמ ֶּלך ֶּ
ַמ ָּשל ַנִ ְפ ָּלא ְַ "ַ -ל ֶּבן ֶּ
ְו ֵּכן ַמו ָּבא ִַב ְפ ִסיק ָּתא ַר ָּב ִתי ַ(מה) ָּ
יךָּ ַ,אמרַ
לַא ִב ַָּ
רַא ֶּצ ָּ
יוַחזוֹ ֵּ
ַמ ָּאהַיוֹ םָּ ַ,א ְמרוַלוֹ ַאוַֹ ֲה ָּב ֲ
קַמ ָּא ִביוַמ ֲהל ְך ֵּ
ָּרחוֹ ֵּ
ַשא ָּתה ַיָּ כוֹ ל ְַכ ִפיַ
ָּל ֶּהם ֵַּאינִ י ַיָּ כוֹ לָּ ַ ,שלח ַלוֹ ַָּא ִביו ְַו ָּאמר ַלוֵַֹּ ַ ,ל ְך ַמה ֶּ
ש ָּר ֵּאלַ
ךָּ ַ ,כ ְך ַָּאמר ַָּל ֶּהם ַה ָּק ָּב"ה ְַליִ ְ ׂ
ךַ ,ו ֲאנִ י ַָּבא ֶַּא ְצ ְל ָּך ִַב ְש ָּאר ַה ֶּד ֶּר ְַ
כ ֲֹח ַָּ
ִׁמ ָה ָא ָדםִׁיוֹ ֵתרִׁמ ַמהִׁ
ִׁשה'ִׁל ֹאִׁתוֹ ֵב ַע ֵ
היְ נו ֶ
יכם"ְ ִׁ.ו ִַׁ
הַא ֵּל ֶּ
יַו ָּאשו ָּב ֲ
שובו ֵַּאל ְ
ִׁכפי ִׁיְ ָכ ְלת ִֹׁוַ ִׁ ,גם ִׁה' ִׁי ְת ָב ַרךְִׁ
ְ
ִׁע ְצמוֹ ִׁיֵ ֵלך ְ
ִׁה ָא ָדם ִׁמ ַצד ַ
ש ְבכֹחוֹ ָתיוְ ִׁ ,ואם ָ
ֶ ִׁ

ִׁה ַביתִׁ,
ִׁליַ ד ַ
ִׁה ְצ ָעקוֹ תֵ ִׁ ,ה ֵחלו ִׁלְִׁה ְת ַק ֵהל ְ
ִׁאת ַ
ִׁש ָש ְמעו ֶ
נוֹ ָּס ִפיםֲ ִׁ ,אנָ שים ֶ
הִׁל ַה ְמש ְ
תִׁה ַרביִׁ
תִׁא ָ
ִׁל ַבזוֹ ֶ
יך ְ
תִׁהא ָש ְ
הִׁא ָ
יצ ֶ
תִׁהזוֹ ִַׁרקִׁה ְמר ָ
ְו ַהה ְת ַכ ְנסו ַ
רִׁויוֹ ֵתרִׁ .
יוֹ ֵת ְ
יִׁרעִׁ,
הִׁבכ ַ
ִׁהיָ ְ
הִׁונָ ְפ ָלה ִׁ ְלמ ְש ָכבִׁו ַמ ָצ ָבה ָ
תִׁש ָח ְל ָת ְ
הִׁב ֶ
ֹהִׁהיְ ָת ַ
ר'ִׁשלֹמ ָ
ְל ְ
ִׁמהִׁ
ה ִׁ ְספורים ְִׁו ֵאין ִׁיוֹ ֵתר ַ
ִׁש ָח ְד ֶשי ִָׁ
ִׁהרוֹ ְפאים ֶ ִׁ
ִׁא ְמרו ָ
ִׁעת ָ
ו ְבאוֹ ָתה ֵ
יןִׁו ֵאינָ ןִׁ
רִׁח ִַׁז"לִׁ(גיטיןִׁלזַ "ִׁ):ה ֶנ ֱע ָלב ְ
תִׁמ ֲא ַמ ֲ
םִׁא ַ
ר'ִׁשלֹמֹהִׁק ֵי ֶ
ַל ֲעשוֹ תְ ִׁ ,
ִׁמ ַא ֲה ָבה ִׁו ְש ֵמחיןִׁ
ִׁמשיבין ִׁעוֹ שין ֵ
ִׁח ְר ָפ ָתן ְִׁו ֵאין ְ
עוֹ ְלבים ִׁשוֹ ְמעין ֶ
תו"ִׁ .ו ִמידַ
אתִׁה ֶש ֶמש ִׁב ְג ֻב ָר ִֹׁ
ַ
יוִׁכ ֵצ
רִׁוא ֲֹה ָב ְ
ןִׁה ָכתובִׁאוֹ ֵמ ְ
יה ַ
יןִׁע ֵל ֶ
ְביסור ֲ
ַשת ְב ִריאִ ַ ,בזְ כותַמהַ
לַבתוֹ ֶּ
ַה ְתח ֵּנןַע ִ
תַלבוֹ ִ
ָּפנָּ הַלבוֹ ֵּראַעוֹ ָּלםַ,וַ ִמ ִקירוֹ ִ
יוַשצוֹ ֶּפהַומ ִביטַ
ןַמ ֵּא ָּל ֶּ ַ
לַה ֶּע ְלבוֹ נוֹ תַהַצוֹ ְרבוֹ תַ,מו ָּב ֵּ
תַכ ָּ
לַא ָּ
ֶּשהואַסוֹ ֵּב ֶּ
ַש ָּעבר ְַו ָּהיָּ ה ִַעמוֹ ְַביוֹ ֵּתרַ,
עד ַסוֹ ף ַָּכל ַהדוֹ רוֹ ת ַָּר ָּאה ֶַּאת ַָּכל ַה ְק ָּשיִ ים ֶּ
ְ
יאהַ
יםַה ְב ִר ָּ
הַמ ֵּלבַזָּ ְך ְַו ָּטהוֹ רְ ַ,ותוֹ ךַכ ָּמהַיָּ ִמ ִ
ַש ֶּנ ֶּא ְמ ָּר ִ
תַת ִפ ָּלתוֹ ֶּ
עַא ְ
ְו ָּשמ ֶּ
הבתַ .
ִׁל ֶהם ִׁ' ֲה ֵרי ִַׁב ָימיםִׁ
ִׁהמ ְק ָלט ְִׁו ָא ַמר ָ
ִׁל ָב ֵאי ַ
' ַע ְכ ָשו' ִׁ ָפנָ ה ִׁר' ְִׁג ַד ְליָ ה ִׁמ ֶֹשה ְ

ִׁאתִׁ
ךָ ִׁ ,ה ָבה ִׁנזְ כֹר ֶ
ך ִׁ ַה ֶד ֶר ְִׁ
ְברֹב ִַׁר ֲח ָמיו ִׁיָ בֹא ִׁל ְק ָראתוֹ ְִׁויַ ֲעזֹר ִׁלוֹ ִׁ ְב ֶה ְמ ֵש ְִׁ
תִׁמ ֻח ָדשיםִׁ
יִׁכןִׁנְ ַק ֵבלִׁכֹחוֹ ְ
אִׁא ֵלינוְִׁ ִׁ,ו ַעלִׁיְ ֵד ֵ
ןִׁש ָב ֵ
הִׁב ָכלִׁנִׁ ָסיוֹ ֶ
דִׁה ֶז ְ
ַה ְיסוֹ ַ

ִׁמ ַהבזְ יוֹ נוֹ תִׁ
ִׁמ ַר ֶפה ִָׁגדוֹ ל ִׁיוֹ ֵתר ֵ ִׁ
ִׁסם ְ
ִׁמצוייםֵ ִׁ ,אין ַ
ִׁאנו ְ
ִׁש ָב ֶהם ָ
ַה ָקשים ֶ
ְ
ִׁל ַה ְכניס ִׁאוֹ ָתהִׁ
ִׁל ַה ְמשיך ְ
ִׁלנו ְ
ִׁמ ַב ָזה ִׁאוֹ ָתנוִָׁ ִׁ ,ראוי ָ
ִׁהזוֹ ְ
ֶש ָהא ָשה ַ

ִׁ 

דַזהַ
יםִׁו ֵאינָ םִׁעוֹ ְלבים'ִ ִׁ .מ ִספורַנוֹ ָּראַהוֹ ֶּ
ןִׁה ֶנ ֱע ָלב ְ
ַלמִׁ ְק ָלטְ ִׁ ,ול ְהיוֹ תִׁמ ַ
נִ ְלמדֶּ ַ ,את ַג ֶֹּדל ַמ ֲעלת ַה ְש ִת ָּ
יקה ְַוהה ְכנָּ ָּעה ַב ְזמ ִנים ַה ָּק ִשיםִ ַ ,מתוֹ ְךַ

ֹדִׁב ֶהםִׁ .
ַל ֲעמ ָ

ועהילַזִ יע"א ַ
מזְַוֶַּ ִַ
ַשלַר'ַ ְשלֹמֹהַ ִ ַ
הַבתוֹ ֶּ
יא ִ
דַה ְב ִר ָּ
ֵּכיצ ִ
יח ( ָשם כג)
וַ אֲ ֶׁשר הוּא ע ֶֹׁשה ה' ַמ ְּצלִ ַ

ַשפעַ
ַש ָּלנוַַ ,ומ ֲענִ יק ַָּלנו ֶּ
ַשיוֹ ֵּצר ַהכֹל ַרוֹ ֶּאה ֶַּאת ַה ִה ְתג ְברות ֶּ
יעה ֶּ
יְ ִד ָּ
הַב ָּכלַה ְתחו ִמיםַ .
הַוה ְצ ָּל ָּח ְ
ְב ָּר ָּכ ְ
ִׁ 
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