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ַה ֲחלוֹ ם ֶׁש ִה ְר ִעיש ֶׁאת ָהעוֹ ָלם
ַא ֶּתם ל ֹא רוֹ ִּצים ִּל ְּשמוֹ ַע!!! ָּאז?!...

ע"י ַה ִּש ֳּב ִּלים ַה ְּשדופוֹ ת " ַויְּ ִּהי ַבב ֶֹּקר ַו ִּת ָּפ ֶּעם

" ַויְּ ִּהי ִּמ ֵקץ ְּשנָּ ַתיִּ ם יָּ ִּמים ו ַפ ְּרעֹה חוֹ ֵלם" ֵה ִּביא
ַה ָּק ָּב"ה ֲחלוֹ ם ְּליוֹ ֵסף ְּול ֹא ָּש ְּמעו לוֹ ֶּא ָּחיוָּ ,ה ַל ְּך

ילים ֶּשלוֹ נֶּ ֱא ָּב ִּדים
רוחוֹ " ִּל ְּראוֹ ת ֶּש ָּכל ָּה ֱא ִּל ִּ

ַה ְּז ַמן ַמ ְּר ִּגיש ָּכחוש ְּו ָּשדוףִּ ,כי ַה ִּקנְּ ָּאה
ַב ֲא ֵח ִּרים בוֹ ֵל ַע ו ְּמ ַכ ֶּסה ִּמ ְּמ ָּך ֶּאת ָּכל ַהטוֹ בְּ .ו ֶּזה

ְּלנֶּ גֶּ ד ֵעינָּ יו.

ַמה ֶּש ָּק ָּרה ָּל ַא ִּחים ֶּש ִּליַ ,א ָּתה ְּב ַו ַדאי ָּת ֵמ ַה
ֵא ְּ
יך ָּק ָּרה ָּד ָּבר ָּכזֶּ ה ְּל ִּמ ְּש ָּפ ָּחה ֲחשו ָּבה ְּכ ֶּש ָּלנו,

ְּו ֵה ִּביא ֲחלוֹ ם ְּל ַפ ְּרעֹהֶּ ,ש ָּמ ַל ְּך ַעל ָּכל ָּהעוֹ ָּלם,

ְּכ ֵדי ֶּש ִּי ְּת ַפ ְּר ֵסם ַה ֲחלוֹ ם ְּב ָּכל ָּהעוֹ ָּלםִּ ,ו ַ
יק ְּבלו
ַה ְּש ָּב ִּטים ֶּאת ִּד ְּב ֵרי ה'.
יוֹ ֵסף ַהכ ֵֹהן ַה ָּגדוֹ ל!!!...

יע יוֹ ֵסף ְּואוֹ ֵמר ְּל ַפ ְּרעֹה " ִּב ְּל ָּע ַדי" ַא ָּתה
ַמ ִּג ַ
רוֹ ֶּאה אוֹ ִּתיִּ ,מ ֶּמ ִּני ַא ָּתה יָּ כוֹ ל ְּל ָּה ִּבין ֶּש ָּכל
יתי ֶּע ֶּבד
ַהכֹחוֹ ת ֶּא ֶּפסֶּ ,ש ֲה ֵרי ֲאנִּ י ַעד ָּה ֶּרגַ ע ָּהיִּ ִּ
עוֹ ָּלם ְּבתוֹ ְּך ֵבית ַהס ַֹהר ְּלל ֹא שום ִּסכוי

" ְּו ִּה ֵנה ֶּש ַבע ָּפרוֹ ת עוֹ לוֹ ת ִּמן ַה ְּיאוֹ רְּ ...ו ִּה ֵנה

ְּל ִּה ְּש ַת ְּח ֵרר ,ו ְּכ ֶּה ֶּרף ַעיִּ ן ִּה ֵננִּ י ְּל ָּפנֶּ ָּ
יךַ ,ו ֲאנִּ י
עוֹ ֵמד ִּל ְּהיוֹ ת ִּמ ְּשנֶּ ה ַל ֶּמ ֶּל ְּך .א"כ ַא ָּתה ָּה ְּר ֵא ָּת

חוֹ ֵלם ַעל ִּש ֳּב ִּלים .יוֹ ֵסף ח ֵֹלם ַעל ַה ֶּש ֶּמש

ָּל ַד ַעת ֶּש ַרק " ֱאל ִֹּהים יַ ֲענֶּ ה ֶּאת ְּשלוֹ ם

ימי
ו ַפ ְּרעֹה חוֹ ֵלם ַעל ָּפרוֹ ת ֶּש ָּעלו ַב ֲע ִּל ַית ֵמ ֵ

ַפ ְּרעֹה".

ַה ְּיאוֹ ר ֶּש ַנ ֲעשָּׂ ה ע"י ַה ֶּש ֶּמש .יוֹ ֵסף חוֹ ֵלם ַעל
ֲא ֻל ִּמים – ֵא ְּ
יך הוא ַהכ ֵֹהן ַה ָּגדוֹ ל ֶּש ָּלבוש

ֹאמר זֶּ ה ִּפ ְּתרוֹ נוֹ " ,ג' ְּד ָּב ִּרים
" ַו ַי ַען יוֹ ֵסף וַ י ֶּ

ֶּש ַבע ִּש ֳּב ִּלים" יוֹ ֵסף ח ֵֹלם ַעל ֲא ֻל ִּמים ו ַפ ְּרעֹה

ִּב ְּכתֹנֶּ ת ַה ַפ ִּסיםֶּ ,ש ֶּזה ַה ִּבגְּ ֵדי ְּכהונָּ ה ֶּש ִּע ָּמם
ִּש ֵמש ָּא ָּדם ָּה ִּראשוֹ ן ְּבגַ ן ֵע ֶּדןְּ ,והוא עוֹ ֵמד

ילה יוֹ ֵסף ְּל ַפ ְּרעֹה :א) ַה ָּכ ַרת ַהטוֹ ב .ב)
ִּג ָּ
ִּקנְּ ָּאה .ג) ִּש ְּעבו ָּדם ֶּשל יִּ שְּׂ ָּר ֵאל ְּב ִּמ ְּצ ַריִּ ם.

ִּמ ְּש ַפ ַחת ַא ְּב ָּר ָּהם ָּא ִּבינוֶּ ,ש ַא ִּחים יִּ ְּמ ְּכרו ֶּאת
יהם ְּל ֶּע ֶּבדָּ ,אז ַדע ְּל ָּך ֶּש ָּה ַא ִּחים ֶּש ִּלי
ֲא ִּח ֶּ
ֶּב ֱא ֶּמת ְּגדוֹ ִּלים ַו ֲחשו ִּבים ְּמאֹדְּ ,ו ַא ָּבא ֶּש ִּלי –
יַ ֲעקֹב ָּע ַבד י"ד ָּשנִּ ים ַב ֲעבו ֵרנו ,ז' ָּשנִּ ים ְּב ָּר ֵחל,
וז' ָּשנִּ ים ְּב ֵל ָּאה ,ו ַב ָּשנִּ ים ַה ָּללו ֶּה ֱע ִּמיד י"ד
ְּש ָּב ִּטים ,י"ב ַא ִּחיםְּ ,ועוֹ ד ב' ֶּש ָּי ְּצאו ִּמ ֶּמ ִּני –
ְּמנַ ֶּשה ְּו ֶּא ְּפ ָּריִּ םְּ ,ו ָּכל ֵש ֶּבט ָּמ ֵלא ְּבטוֹ בָּ ,כל
ֵש ֶּבט יֵ ש לוֹ ֶּא ֶּבן ְּמיֻ ָּחד ַבח ֶֹּשןָּ ,כל ֵש ֶּבט יֵ ש לוֹ
ִּמ ָּדה ֶּשל ַב ַעל ַחי ַא ֵחר .יְּ הו ָּדה – ַא ְּריֵ ה,
יִּ ָּשׂ שׂ ָּכר – ֲחמוֹ רָּ ,דן – נָּ ָּחשִּ ,בנְּ יָּ ִּמין – זְּ ֵאב ְּוכו',
מ"ש ַר ֵבנו
ְּו ָּכל ֵש ֶּבט הוא ְּכנֶּ גֶּ ד ֵעץ ַא ֵחרְּ ,כ ֹ
ְּב ַח ֵיי (פר' ְּת ַצ ֶּוה) ְּראו ֵבן – ִּרמוֹ ן ְּודו ָּד ִּאים,

ו ְּמ ַש ֵמש ְּב ֵבית ַה ִּמ ְּק ָּדש ֶּשל יַ ֲעקֹבְּ ,ו ָּשם הוא

ַפ ְּרעֹה ַמ ְּש ִּמין ִּמ ַג ֲאוָּ ה ,וְּ ָּאז זֶּ ה קוֹ ֶּרה...

ִּש ְּמעוֹ ן ַ -ה ֵפרוֹ ת ַהיְּ רו ִּקיםְּ ,כ ַא ָּג ִּסיםֶּ ,ד ֶּשא

אוֹ תוֹ ְּונוֹ ְּתנִּ ים יָּ ד ַת ְּח ָּתיו ִּב ְּש ַעת ַה ְּתנו ָּפה

ַה ָּכ ַרת ַהטוֹ ב – ַה ָּפרוֹ ת ָּה ִּראשוֹ נוֹ ת
א.
ָּ
ַה ְּש ֵמנוֹ תָּ ,ח ַל ְּמ ָּת ֵמ ִּה ְּרהו ֵרי ִּל ְּבך ַהיוֹ םִּ .כי זֶּ ה

ְּו ָּע ִּלים ְּו ַכיוֹ ֶּצ"בְּ –,כ ֶּצ ַבע ַא ְּבנוֹ ַה ָּירוֹ ק ַבח ֶֹּשן

ֵמנִּ יף ֶּאת ָּה ֲאלומוֹ ת ֶּש ִּב ְּכרוְּ .ו ָּה ַא ִּחים סוֹ ְּב ִּבים

ֵל ִּוי – ְּש ֵק ִּדים ( ֶּש ָּעלו ְּב ַמ ֵטהו ֶּשל ַא ֲהרֹן)

( ִּבכו ִּרים פ"ג) ו ִּמ ְּש ַת ֲח ִּוים ְּויוֹ ְּצ ִּאים ְּכ ִּמ ְּצ ַות
ַה ֶּש ֶּמש ְּו ַה ָּי ֵר ַח ַה ְּמ ַב ְּש ִּלים ֶּאת ַה ְּתבו ָּאהֶּ ,ש ֶּזה

יח
ַמה ֶּש ַא ָּתה חוֹ ֵשב ָּכל ַהיוֹ ם ֶּש ַא ָּתה ַמ ְּצ ִּל ַ
יחהֶּ .ה ְּר ָּאה ְּל ָּך ה' ֶּש ְּב ֶּרגַ ע ֶּא ָּחד
ו ִּמ ְּצ ַריִּ ם ַמ ְּצ ִּל ָּ

ַמה ֶּש ָּרמוז ַב ֲחלוֹ ם ַה ֵשנִּ י ֶּשל יוֹ ֵסףֲ ,א ָּבל

ַהכֹל יָּ כוֹ ל ְּל ִּה ָּב ַלע .ו ֶּמה ָּע ֶּל ָּ
יך ַל ֲעשׂ וֹ ת? ֶּאת

ָּה ַא ִּחים ל ֹא ִּק ְּבלו ִּמ ֶּמנו.

יתי ַב ֲחלוֹ ִּמיִּ ,כי ַה ֲחלוֹ ם ֶּש ִּלי
ַמה ֶּש ֲאנִּ י ָּר ִּא ִּ
ְּו ַה ֲחלוֹ ם ֶּש ְּל ָּך " ֲחלוֹ ם ֶּא ָּחד הוא"ַ ,ת ֲעשֶּׂ ה ֶּאת

ְּד ָּבש ְּת ָּמ ִּרים ְּו ִּקישו ִּאיםִּ .בנְּ יָּ ִּמין – ִּק ָּנמוֹ ן,

יתיְּ ,ו ָּכ ַס ְּפ ִּתי ְּל ַל ֵמד ֶּאת זֶּ ה
ַמה ֶּש ֲאנִּ י ָּעשִּׂ ִּ

ֶּש ָּג ֵדל

ָּפג,).

ְּל ֶּא ָּחיַ ,עד ֶּש ֲא ִּפילו ָּח ַל ְּמ ִּתי ַעל זֶּ הְּ ,ול ֹא

יה ִּמ"ק ַה ָּבנוי ְּב ֶּח ְּלקוֹ .
ו ַמ ְּק ִּט ִּירים אוֹ תוֹ ְּב ֵב ַ

ַה ִּבכו ִּרים ( ְּד ָּב ִּרים

) ְּכ ֵדי ְּלהוֹ דוֹ ת ַלה' ַעל

ֻמ ָּצג ָּה ֱא ִּלילות ֶּשל ַפ ְּרעֹה?!...
ֵה ִּביא ה' ְּל ַפ ְּרעֹה ֶּאת אוֹ תוֹ ַה ֲחלוֹ םַ ,ה ֲחלוֹ ם
יתא ַב ְּס ָּפ ִּרים,
ֶּש ִּה ְּר ִּעיש ֶּאת ָּכל ָּהעוֹ ָּלםִּ ,כי ִּא ָּ
ֶּש ַה ִּמ ְּצ ִּרים ֶּה ֱא ִּמינו ֶּש ְּכ ֶּש ַפ ְּרעֹה יוֹ ֵצא ַל ְּיאוֹ ר
יחת ַה ֶּש ֶּמש הוא ִּמ ְּת ַא ֵחד ַב ֶּש ֶּמש
ַבב ֶֹּקר ִּבזְּ ִּר ַ
יע ְּל ָּכל ִּמ ְּצ ַריִּ םְּ .וגַ ם ֶּה ֱא ִּמינו ַב ְּב ֵהמוֹ ת
ו ַמ ְּש ִּפ ַ
ְּכמ"ש " ִּכי תוֹ ֲע ַבת ִּמ ְּצ ַריִּ ם ָּכל רוֹ ֶּעה צֹאן"ָּ .בא
ַה ָּק ָּב"ה ְּו ֶּה ְּר ָּאה ְּל ַפ ְּרעֹה ַב ֲחלוֹ מוֹ ֵא ְּ
יך ָּכל
ילים ֶּשלוֹ נֶּ ֱא ָּב ִּדיםַ ,ה ָּפרוֹ ת עוֹ לוֹ ת ִּמן
ָּה ֱא ִּל ִּ
ַהיְּ אוֹ רְּ ,ונִּ ְּב ָּל ִּעים ע"י ָּפרוֹ ת ֲא ֵחרוֹ ת ָּרעוֹ ת.
ַה ִּש ֳּב ִּלים צוֹ ְּמ ִּחים ַעל ְּׂש ַפת ַהיְּ אוֹ ר ְּונִּ ְּב ָּל ִּעים

ָּש ְּמעו ִּליָּ .תנִּ יף ֶּאת ַה ְּתבו ָּאה ֶּש ִּב ְּכ ָּרה ִּל ְּפנֵ י
ה' ְּותוֹ ֶּדה לוֹ ְּו ִּת ְּש ַת ֲח ֶּוה ְּל ָּפנָּ יו ַעל ַה ִּבכו ִּרים.
ֵמ ַהיְּ אוֹ ר ִּת ְּש ַאב ַמיִּ ם ְּו ַת ֲעשֶּׂ ה נִּ סו ְּך ַה ַמיִּ ם
ִּל ְּפנֵ י ה' .ו ֵמ ַה ָּפרוֹ ת ַת ְּק ִּריב ָּק ְּר ָּבנוֹ ת ְּל ָּפנָּ יו,

יְּ הו ָּדה – גֶּ ֶּפן ,יִּ ָּשׂ שׂ ָּכר – ָּכפוף ַכ ֲחמוֹ רְּ ,ודוֹ ֶּמה
ַל ֵפרוֹ ת ַה ְּכפו ִּפים ְּכ ַב ָּננָּ ה ,זְּ בולון – ָּדגִּ ים,
ו ְּת ֵכ ֶּלת ,זְּ כו ִּכית ְּל ָּבנָּ ה ַו ֲע ֵצי ַא ְּלמוֹ גִּ יםָּ .דן –
ְּת ֵאנָּ הָּ ,גד – ֶּא ְּתרוֹ גָּ ,א ֵשר – ֵעץ ַה ַזיִּ ת ,יוֹ ֵסף –
ְּב ֶּח ְּלקוֹ

ִּבירו ָּש ַליִּ ם

( ַש ָּבת

ַל ֲעבוֹ ד ֵשש ָּשנִּ ים ַעל ִּמ ָּדה ַא ַחת...
ְּו ַאף ְּל ַא ַחר ֶּשנוֹ ַל ְּדנו ָּע ַבד ֲא ִּבי ֵשש ָּשנִּ ים
בעבורנו ַבצֹאןִּ ,ב ְּכ ֵדי ְּל ַה ִּשׂ יג ִּבשְּׂ ָּכרוֹ צֹאן

מ"ש "זְּ ַבח ֵלאל ִֹּהים תוֹ ָּדה" ַעל ָּכל
ְּכ ֹ

ֻמ ְּכ ָּתם ִּב ְּכ ָּת ִּמים ' ֲע ֻק ִּדים נְּ ֻק ִּדים ו ְּטלו ִּאים'ְּ ,וזֶּ ה
ְּכ ֵדי ְּל ַח ֵנ ְּך אוֹ ָּתנו ְּל ִּה ְּתנַ ֵהג ְּב ִּש ְּפלותֶּ ,ש ָּאנו ְּו ָּכל

זֶּ ה קוֹ ֶּרה ַב ִּמ ְּש ָּפחוֹ ת ֲה ִּכי טוֹ בוֹ ת...
ִּקנְּ ָּאה – יֵ ש ְּל ָּך " ֶּש ַבע ָּפרוֹ ת
ב.

ַה ִּנ ְּל ִּוים ֵא ֵלינו ְּו ַאף נְּ ָּכ ֵסינו יִּ ְּהיו ֻמ ְּכ ָּת ִּמים

ַה ַה ְּצ ָּל ָּחה ֶּשל ִּמ ְּצ ַריִּ ם.

ַהטוֹ בוֹ ת"ֶּ ,ש ֶּזה ְּמ ַס ֵמל ַעל ַה ַה ְּצ ָּל ָּחה ֶּשל
ִּמ ְּצ ַריִּ םֲ ,א ָּבל זֶּ ה ל ֹא ְּמ ַס ֵפק אוֹ ְּת ָּךַ .א ָּתה ָּכל

ו ֻמ ְּש ָּפ ִּליםֵ ,מ ָּה ֲע ֻק ִּדים ַה ֻמ ְּכ ָּת ִּמים ְּב ַק ְּרסו ָּלם
ִּל ְּמ ָּדנו ַא ָּבא ְּל ִּה ְּתכוֹ ֵפף ְּו ִּל ְּכר ַֹע ֶּאת ַק ְּרסו ֵלינו

המשך בעמוד .3

יהם,
יתם ו ְּל ֶּפ ַתע ֵהם ַמ ְּב ִּחינִּ ים ִּב ְּשלוֹ ָשה ֲאנָ ִּשים ֶּש ִּמ ְּת ָק ְּר ִּבים ֲא ֵל ֶּ
ְּב ֵליל ִּת ְּש ָעה ְּב ָאב ַה ְּת ַשע"הְּ ,במוֹ ָצ ֵאי ַש ָבת ָח ִּמי ְּו ַחמוֹ ִּתי יָ ְּשבו ַב ִּמ ְּר ֶּפ ֶּסת ֶּש ְּב ֵב ָ
ֵהם ָח ְּשבו ְּל ֻת ָמם ֶּש ְּמ ֻד ָבר ְּבאוֹ ְּר ִּחיםָ ,ד ָבר ָרגִּ יל ֶּא ְּצ ָלם ,ו ְּל ֶּפ ַתע ֵהם ְּמגַ ִּלים ֶּש ְּמ ֻד ָבר ָב ֲע ָר ִּבים ְּרעו ֵלי ָפנִּ ים ֶּש ִּמ ָיד ָת ְּפסו ְּו ָק ְּשרו אוֹ ָתם ַב ֲח ָב ִּלים
יתםֵ .הם ִּב ְּקשו ֶּש ַי ִּגידו ָל ֶּהם ֵאיפֹה ַה ֶּכ ֶּסף ְּוכו' ְּו ָח ִּמי ְּו ַחמוֹ ִּתי עוֹ נִּ ים ָל ֶּהם ִּת ְּקחו ַהכֹל ַרק ַת ַעזְּ בו אוֹ ָתנוֵ .הם ָה ְּפכו
ו ְּב ַה ְּש ָפלוֹ ת ִּה ְּכנִּ יסו אוֹ ָתם ְּל ֵב ָ
ֶּאת ָכל ַה ַביִּ ת ְּו ָל ְּקחו ַמה ֶּש ֵהם ִּח ְּפשׂ וְּ ,ו ָא ְּמרו ָל ֶּהם ֶּש ֵהם יִּ ְּשׂ ְּרפו ֶּאת ַה ַביִּ ת ְּכ ֶּש ִּיגְּ ְּמרו ,ו ְּמ ֻד ָבר ְּב ַביִּ ת ֵמ ֵעץ...
יח ִּל ְּפת ַֹח ְּל ַע ְּצמוֹ ֶּאת
ְּל ֶּפ ַתעֶּ ,א ָחד ָה ֲע ָר ִּבים ֶּש ָהיָ ה שוֹ ֵמר ַבחוץ ָק ָרא ָל ֶּהם ְּו ֵהם ָב ְּרחו ִּעם ָכל ַה ְּד ָב ִּרים ִּמ ִּס ָבה ל ֹא ְּברו ָרהַ ,אח"כ ָח ִּמי ִּה ְּצ ִּל ַ
ילה ִּכי ֵאין ִּמנְּ יָ ן",
יאת ְּמ ִּג ָ
"כ ִּנ ְּר ֶּאה ל ֹא ִּת ְּהיֶּ ה ְּק ִּר ַ
יתם ְּו ָא ַמר ַ
ַה ְּק ָש ִּרים ִּכי זוֹ ֲעבוֹ ָדתוֹ ְּכסוֹ ֵפר ְּס ָת"ם ֶּשקוֹ ֵשר ִּק ְּש ֵרי ְּת ִּפ ִּלין ,ו ִּפ ְּתאוֹ ם נִּ ְּכנַ ס ַח ָיל ְּל ֵב ָ
יעְּ ,ו ַהשוֹ ֵמר
יע ַרק ְּלהוֹ ִּד ַ
יכה) ַעם ַה ַח ָי ִּלים ֵמ ַה ָב ִּסיס ַה ְּצ ָב ִּאי ַה ָסמו ְּך ְּכמוֹ ְּב ָכל ַחג ְּו ַש ָבתַ ,ה ַח ָיל ִּה ִּג ַ
(א ָ
ילה ֵ
יאת ְּמ ִּג ָ
ִּמ ְּס ַת ֵבר ֶּש ַחמוֹ ִּתי ָק ְּב ָעה ְּק ִּר ַ
ָה ַע ָר ִּבי נִּ ְּב ַהל ו ִּבזְּ כות זֹאת ֵהם ָב ְּרחו! ַה ַח ָי ִּלים ָעזְּ רו ָל ֶּהם ְּל ַס ֵדרֵ ,בין יֶּ ֶּתר ַה ְּד ָב ִּרים ֶּש ִּנ ְּל ְּקחו ָהיָ ה ַגם ֵס ֶּפר תוֹ ָרה ָק ָטןַ ,א ְּך ְּבנֵ ס ל ֹא ָמ ְּצאו ֵס ֶּפר תוֹ ָרה

יהם ֶּשל ָח ִּמי ְּו ַחמוֹ ִּתי נִּ ְּצלו ְּבנֵ ס!!
ָגדוֹ ל ְּויָ ָקר יוֹ ֵתר ,ו ְּב ִּע ָקר ַח ֵי ֶּ
"ונָ ָקם יָ ִּשיב ְּל ָצ ָריו".
הוֹ דו ַלה' ִּכי טוֹ ב ִּכי ְּלעוֹ ָלם ַח ְּסדוֹ " ְּ
ש .ל .יְּ רו ָש ַליִּ ם.
יסה ַל ִּישוב בוֹ הוא
ִּספו ֵרנו ַמ ְּת ִּחיל ִּל ְּפנֵ י ִּכ ְּמ ַעט ֵשש ָשנִּ ים ,ז' ֵט ֵבת תש"ע ָ -ה ַרב ֵמ ִּאיר ַחי חוֹ זֵ ר ַה ָביְּ ָתה ַל ְּחגֹג ֶּאת יוֹ ם ַה ֻה ֶּל ֶּדת ה ִּ 32 -ל ְּבנוֹ ַ ,ב ְּכנִּ ָ
יעה ֲאנו ָשהֵ .מ ִּאיר ֵמ ִּשיב ֶּאת נִּ ְּש ָמתוֹ ְּלבוֹ ֵרא עוֹ ָל ִּמים ְּב ָש ָעה ִּ 8134ל ְּפנוֹ ת בוֹ ֵקר.
ָגר יוֹ ִּרים ָע ָליו ֲע ָר ִּבים ְּבנֵ י ַע ְּו ָלה ופוֹ גְּ ִּעים בוֹ ְּפגִּ ָ
ֵמ ִּאיר ָהיָ ה ָאהוב ְּמאֹד ַעל ִּמ ְּש ַפ ְּח ֵתנוֵ ,מ ִּאיר ָהיָ ה ֶּה ָח ָתן ָה ִּראשוֹ ן ְּב ִּמ ְּש ַפ ְּח ֵתנו ְּו ָא ַה ְּבנו אוֹ תוֹ ְּכ ֶּבן ַמ ָמשֵ .מ ָאז ָה ֶּר ַצח ְּב ָכל ָשנָ ה ָאנו עוֹ ִּלים ְּל ִּק ְּברוֹ
ַל ֲא ִּמ ַירת ַק ִּדיש ְּב ַת ֲא ִּר ְּ
יך ז' ֵט ֵבת.
ַעד ָכאן ַה ִּספור ל ֹא ָפשוטַ ,א ְּך ֲע ַדיִּ ן ל ֹא עוֹ נֶּ ה ַעל ַהגְּ ָד ָרה ֶּשל ַה ְּש ָג ָחה ְּפ ָר ִּטיתְּ ,ו ָא ֵכן ִּספו ֵרנו ל ֹא ָתם1
ִּל ְּפנֵ י ָשלוֹ ש ָשנִּ ים ְּבז' ֵט ֵבת ְּב ָב ְּקרוֹ ֶּשל יוֹ ם ִּא ִּמי ַח ָנה ֵמ ַרב (ז"ל)ִּ ,ה ְּתעוֹ ְּר ָרה ְּלעוֹ ד יוֹ ם ֶּשל ַק ִּדיש ו ְּמ ַס ֶּפ ֶּרת ְּל ֻת ָמה ֶּש ָח ְּל ָמה ַעל ֵמ ִּאיר ֶּשהוא אוֹ ֵמר
יצד ִּהיא ִּת ְּפ ֹגשׁ אוֹ תוֹ ? ו ִּב ְּרצוֹ נָ ה ָה ַרב ִּלגְּ ֻא ָלה ְּש ֵל ָמהִּ ,ק ְּו ָתה ֶּשאו ַלי זֶּ ה ֶּר ֶּמז ְּל ָכ ְּך ֶּש ַה ְּג ֻא ָלה ִּכ ְּמ ַעט
ָלה ֶּש ָמ ָחר נִּ ָפגֵ שִּ ,א ִּמי ָת ֲה ָתה ְּל ֵפ ֶּשר ַה ֲחלוֹ םֵ ,כ ַ
ָכאןֲ .א ִּבי ַד ְּו ָקא ָפ ַחד ִּמן ַה ֲחלוֹ ם ְּו ִּה ְּת ַפ ֵלל ֶּשל ֹא יְּ ֻא ֶּנה ָלה ָכל ַרע.
יתים ,ו ַב ֶּד ֶּר ְּך ֲחזוֹ ר ָה ֲע ָר ִּבים ָב ֵאזוֹ ר ִּה ְּת ָפ ְּרעו ְּוזָ ְּרקו ַעל ִּר ְּכ ָבם ֶּשל הוֹ ַרי ְּבלוֹ ִּקים ַו ֲא ָבנִּ ים ְּגדוֹ לוֹ תְּ ,בגַ ג
ְּב ָ 32111 -ע ִּלינו ְּל ִּק ְּברוֹ ֶּשל ֵמ ִּאיר ְּב ַהר ַה ֵז ִּ
ַה ְּמכוֹ נִּ ית נִּ ְּפ ֲערו חוֹ ִּרים ְּגדוֹ ִּלים ו ָברו ְּך ה' ְּל ִּא ִּמי ְּו ָא ִּבי ל ֹא ֵא ַרע ָד ָברִּ ,ה ְּר ַג ְּשנו ֶּש ָהיְּ ָתה ָכאן ַה ְּמ ָת ָקה ֶּשל ַה ִּדין ְּוהוֹ ִּדינו ַלה' ַעל ֵכן ֶּש ַה ֵנזֶּ ק ָב ְּרכוש
ל ֹא ָג ַרם נֵ זֶּ ק ְּל ַאף נֶּ ֶּפש.
אר ַצייט ו ָמ ָטר ֲא ָבנִּ ים יְּ כוֹ ִּלים ִּלגְּ רֹם
ִּב ְּשעוֹ ת ָה ֶּע ֶּרב ִּא ִּמי ֵה ֵח ָלה ְּל ַה ְּר ִּגיש ְּכ ֵא ִּבים ,ל ֹא יִּ ַח ְּסנו ַל ָד ָבר ַמ ְּש ָמעות ֶּש ֲה ֵרי ְּב ָכל א ֶֹּפן ָע ַבר יוֹ ם ל ֹא ָפשוט 1יָ ְּ
יהם,
ְּכ ֵאב ְּל ָכל ֶּא ָחדַ .ה ְּכ ֵא ִּבים ל ֹא ִּה ְּרפו ְּול ֹא ָעזְּ בו ֶּאת ִּא ִּמי ְּל ָמ ֳח ָרת ְּול ֹא ָשבו ַע ְּל ַא ַחר ִּמ ֵכן ְּו ַאף ל ֹא ח ֶֹּדש ְּל ַא ַחר ִּמ ֵכןְּ ,מ ַש ְּכ ֵכי ְּכ ֵא ִּבים ְּל ִּמינֵ ֶּ
ְּב ִּדיקוֹ ת ו ְּתרופוֹ ת ל ֹא הוֹ ִּעילו ָד ָברַ ,עד ֶּש ִּל ְּק ַראת ַחג ַה ֶּפ ַסח ִּה ְּת ָב ַשׂ ְּרנו ַבנוֹ ָרא ִּמ ָכל ֶּש ִּא ִּמי חוֹ ָלה ַב ַמ ֲח ָלה ַהיְּ דו ָעה.
ְּ
ְּ
יל ְּך נִּ ֵסנו ְּב ָכל ֶּד ֶּר ְּך ִּל ְּזכוֹ ת ִּל ְּרפו ָא ָתהָ ,ק ַר ֲענו ֶּאת ַה ָש ַמיִּ ם ִּב ְּת ִּפלוֹ תַ ,ב ֲא ִּמ ַירת ְּת ִּה ִּליםַ ,ק ָבלוֹ ת טוֹ בוֹ תְּ ,ו ֵכן ֶּד ֶּרך ָה ְּרפו ָאהַ ,אך ִּמ ָש ַמיִּ ם
ִּמ ָכאן ָו ֵא ָ
ָרצו ַא ֶּח ֶּרת ו ַמ ָצ ָבה ִּה ְּת ַד ְּר ֵדר ֵמ ֵעת ְּל ֵעת.
ָכ ְּך ִּק ַב ְּלנו ֶּאת ַה ָשנָ ה ַה ֲח ָד ָשה ְּשנַ ת תשע"ד ִּק ִּוינו ִּה ְּת ַפ ַל ְּלנו ְּו ִּצ ִּפינו ְּלנִּ ִּסיםְּ .בח ֶֹּדש ֶּח ְּש ָון ָהרוֹ ְּפ ִּאים נִּ ְּבאו ְּל ִּא ִּמי יָ ִּמים ֲא ָח ִּדים ְּו ִּה ְּמ ִּליצו ְּל ַה ֲע ִּביר
יך ַת ֲה ִּל ְּ
אוֹ ָתה ְּל ֵבית חוֹ ִּליםִּ ,ב ְּכ ֵאב ַרב ִּל ִּיוינו אוֹ ָתה ְּל ֵבית חוֹ ִּליםְּ ,כ ֶּש ְּב ִּפינו ְּת ִּפ ָלה ֶּש ִּת ְּז ֶּכה ַל ְּחזֹר ַה ָביְּ ָתהְּ .ו ָכ ְּך ִּה ְּמ ִּש ְּ
יה
יך ַה ַמ ֲח ָלה ִּלנְּ גֹס ְּבכֹחוֹ ֶּת ָ
ֶּשל ִּא ִּמי ַאט ַאט.
יעי ְּל ֵמ ִּאירָ .שנָ ה ִּמ ְּס ַפר ְּ 8ל ֵמ ִּאירְּ ,ו ָאנו שוֹ ֲא ִּלים ַמה יִּ ְּהיֶּ הִּ ,א ָמא ִּת ְּהיֶּ ה
אר ַצייט ָה ְּר ִּב ִּ
יע ָשבו ַע ָח ָדש בוֹ יָ חול ז' ֵט ֵבת  -יָ ְּ
ַחג ַה ֲחנֻ ָכה ָע ַברְּ ,ו ִּה ֵנה ִּה ִּג ַ
ִּא ָתנו?
ישי ז' ֵט ֵבתַ ,מ ָצ ָבה ֶּשל ִּא ִּמי ל ֹא טוֹ בְּ ,ו ָהרוֹ ְּפ ִּאים ִּב ְּקשו ֶּש ִּנ ָש ֵאר ְּליָ ָדה ,ל ֹא יָ ַד ְּענו ַמה יִּ ְּהיֶּ הֲ ,אנַ ְּחנו ְּס ִּביב ִּמ ָט ָתה ַו ֲאח ִֹּתי ָשם ְּל ַבד ִּעם
יוֹ ם ְּש ִּל ִּ
יתיםַ .ו ֲאנַ ְּחנו ְּמ ַח ִּכים ו ְּמ ַח ִּכיםָ ,הרוֹ ְּפ ִּאים נִּ ְּכנָ ִּסים ְּויוֹ ְּצ ִּאים ְּול ֹא קוֹ ֶּרה ָד ָברְּ ,כ ָבר ְּל ַמ ְּע ָלה ֵמ ֶּע ְּשׂ ִּרים ָשעוֹ ת ֶּש ִּהזְּ ִּעיקו ֶּאת ֻכ ָלם ְּל ֵבית
יה ְּב ַהר ַה ֵז ִּ
יְּ ָל ֶּד ָ
ְּ
ַהחוֹ ִּלים ,ו ְּכ ִּאלו ִּא ִּמי ְּמ ַח ָכה ִּל ְּד ַבר ַמה ,נִּ ְּש ָמ ָתה ְּמ ָמ ֶּאנֶּ ת ְּל ִּה ָפ ֵרד ִּמן ַהגוףְּ .ו ָכך חוֹ ְּלפוֹ ת ַה ָשעוֹ ת ְּכמוֹ ְּב ָשעוֹ ן חוֹ ל ִּא ִּטי ַג ְּר ֵגר ַא ַחר ַג ְּר ֵגר ,נְּ ִּשימוֹ ת
ילנוֹ ת ִּ -כ ְּמ ַעט שוֹ ַק ַעת.
ַא ֲחרוֹ נוֹ ת ֶּשל ַח ִּייםַ .ה ֶּש ֶּמש ְּב ַצ ֶּמ ֶּרת ָה ִּא ָ
"ש ַמע יִּ ְּשׂ ָר ֵאל"ַ ,ב ָשעוֹ ן ַה ָש ָעה 8134
יה קוֹ ְּר ִּאים ְּל ִּצ ָידה ְּ
יה ו ְּבנוֹ ֶּת ָ
יע ָה ֶּר ַגע  -נִּ ְּש ָמ ָתה ֶּשל ִּא ִּמי ַהיְּ ָק ָרה ְּו ַה ִּצ ְּד ָקנִּ ית יוֹ ֵצאת ְּב ֶּ'א ָחד' ְּכ ֶּש ָבנֶּ ָ
ְּו ָאזַ ..מ ִּג ַ
 ָ 8שנִּ ים ְּל ַא ַחר ֶּה ַר ְּצחוֹ ֶּשל ִּג ֵסנוָ ,שנָ ה ַא ַחת ְּב ִּדיוק ְּל ַא ַחר ַה ֲחלוֹ םֵ ,הם ִּמ ְּת ָר ִּאים.יתיםֶּ ,ש ָבה נָ ְּתנו ָלנו ִּל ְּקבוֹ ר אוֹ ָתהְּ ,ו ִּה ֵנה ֵעינֵ ינו רוֹ אוֹ ת ְּול ֹא ַמ ֲא ִּמינוֹ תֶּ 1ח ְּל ַקת ַה ֶּק ֶּבר
יעים ַל ֶּח ְּל ָקה ְּב ַהר ַה ֵז ִּ
ְּו ָכ ְּך ְּל ַא ַחר ִּסדו ִּרי ַה ְּל ָויָ ה ָאנו ַמ ִּג ִּ
ילה ִּד ְּמ ָעה ַב ֲא ִּמ ַירת ְּת ִּה ִּלים).
ְּצמו ָדה ְּל ִּק ְּברוֹ ֶּשל ֵמ ִּאיר ַחי( .אוֹ תוֹ ָמקוֹ ם ֶּש ָשנָ ה קוֹ ֵדם יָ ְּש ָבה ָשם ִּא ִּמי ְּו ִּה ִּז ָ
ישים ְּוכ ַֹח ָה ֱאמונָ ה פוֹ ֵרץ
ַא ֲח ִּרית ָד ָברַ 1ה ִּספור ָא ְּמנָ ם ל ֹא ַקלֲ ,א ָבל ְּכ ֶּשרוֹ ִּאים ֶּאת ִּסבו ֵבי ַה ַה ְּש ָג ָחה ַעד ַה ְּפ ָר ִּטים ַה ְּק ַט ִּנים ִּאי ֶּא ְּפ ָשר ְּל ִּה ָש ֵאר ֲא ִּד ִּ
ו ְּמ ַח ָפה ַעל ַה ְּכ ֵאב ֶּש ֲה ֵרי ַהכֹל ַהכֹל ִּמ ְּל ַמ ְּע ָלה.

ְּו ֵא ָּב ֵרינו ִּל ְּפנֵ י ה' ,ו ֵמ ַהנְּ קו ִּדים ִּל ְּמ ָּדנו ִּלזְּ כֹר
ֶּאת ֶּח ֶּסד ה' ֶּש ֵיש ַב ְּשׂ ָּערוֹ ת ֶּשגוף ָּה ָּא ָּדם
ְּמנֻ ָּקד ָּב ֶּהםְּ .ו ִּאם ֵכן ְּת ָּת ֵאר ְּל ַע ְּצ ְּמ ָּך ֵאיזֶּ ה
ָּפרוֹ ת ְּש ֵמנוֹ ת ַא ָּבא ָּעשָּׂ ה ֵמ ִּא ָּתנו ְּמ ֻמ ָּל ִּאים
ְּבטוֹ בְּ ,ו ַאף ֶּה ֱא ִּכיל אוֹ ָּתנו ְּב ִּש ֳּב ִּלים ְּמ ֵלאוֹ ת
ילה ָּהיָּ ה ְּמ ַל ֵמד אוֹ ָּתנו
ְּוטוֹ בוֹ תֶּ ,ש ֲה ֵרי ְּב ָּכל ֲא ִּכ ָּ
ֶּאת תוֹ ַרת ַה ְּמנָּ חוֹ ת ְּו ַה ִּבכו ִּריםְּ ,כמוֹ ֶּש ָּח ַל ְּמ ִּתי
ֲאנִּ י ַב ֲחלוֹ ִּמי.
ילה ַא ַחת...
ַהכֹל ִּבגְּ ַלל ִּמ ָּ
ֲא ָּבל ִּה ְּת ַק ֵים ָּבנו ַה ֲחלוֹ ם ֶּש ָּח ַל ְּמ ָּת ,ז' ְּבנֵ י ֵל ָּאה
ִּה ְּר ִּגישו ְּכ ָּפרוֹ ת ַרכוֹ ת ְּו ָּרעוֹ ת ְּכ ֵל ָּאה ִּא ָּמם
ֶּש ֶּנ ֱא ַמר ָּבה " ְּו ֵעינֵ י ֵל ָּאה ַרכוֹ ת" ֵמרֹב ַה ְּב ִּכיוֹ ת
ֶּש ָּהיְּ ָּתה בוֹ ָּכה ֶּש ָּמא ִּתפוֹ ל ְּב ֶּח ְּלקוֹ ֶּשל ֵעשָּׂ ו,
יכה ִּל ְּבכוֹ ת
ְּו ַאף ְּל ַא ַחר ֶּש ִּנ ְּשׂ ָּאה ְּליַ ֲעקֹב ִּה ְּמ ִּש ָּ
ְּ
ישה שְּׂ נו ָּאהְּ ,ו ָּק ְּר ָּאה ִּב ְּש ִּביל ָּכך ִּל ְּבנָּ ה
ִּכי ִּה ְּר ִּג ָּ
ִּש ְּמעוֹ ן כמ"ש " ִּכי ָּש ַמע ה' ִּכי ְּׂשנו ָּאה ָּאנ ִֹּכי",

( ַאבו ֶּד ְּר ָּהם),

ו ְּל ַש ֲע ְּב ָּדם

ַמ ֲא ָּכל ָּה ֲע ָּב ִּדים
ְּש ִּת ָּ
יקה ַעד ְּכלוֹ ת...
ַב ֲעבוֹ ַדת ֶּפ ֶּר ְּךְּ .ו ַהכֹל ִּמ ִּקנְּ ָּאה ֶּש ַא ָּתה ַמ ְּר ִּגיש
ְּו ַא ָּבא ֵה ִּכין אוֹ ִּתי ָּלזֶּ ה ִּמ ְּת ִּח ָּלהְּ ,ו ָּל ַמד ִּא ִּתי ֶּש ֶּז ַרע יַ ֲעקֹב ְּמ ֻע ֶּלה יוֹ ֵתר ִּמ ְּמ ָּךְּ .ו ִּכ ְּביָּ כוֹ ל ֵהם

ִּה ְּלכוֹ ת ֶּעגְּ ָּלה ֲערו ָּפה ,הוא ִּהזְּ ִּהיר אוֹ ִּתי ֶּש ֲאנִּ י בוֹ ְּל ִּעים אוֹ ְּת ָּךְּ .ו ַאף ַת ְּק ִּריב ַא ָּתה ְּו ֵר ֲע ָּך ָּב ָּלק
יע ֶּאת יִּ שְּׂ ָּר ֵאל.
ל ֹא ֶּא ְּט ֶּעה ַב ָּטעות ֶּשל ֶּא ָּחיֶּ ,ש ֵא ַדע ִּל ְּשתֹק ו ִּב ְּל ָּעם ָּק ְּר ָּבנוֹ ת ִּב ְּש ִּביל ְּל ַה ְּכנִּ ַ
ְּל ֶּא ָּחיְּ ,ו ִּל ְּמסֹר ֶּאת נַ ְּפ ִּשי ַל ֲע ִּר ָּ
יפה ,ו ִּב ְּל ַבד ֶּשל ֹא ְּכ ֶּש ַה ְּיהו ִּדי ַה ָּצנום ְּמ ַה ֵתל ָּב ֲענָּ ִּקים...
ְּל ָּה ִּשיב ְּלחוֹ ְּר ַפי ָּד ָּבר ו ְּל ִּה ָּכ ֵשל ְּב ַה ְּל ָּבנַ ת ָּפנִּ ים ֲא ָּבל ַדע ְּל ָּך ַפ ְּרעֹהֶּ ,ש ַהסוֹ ף יִּ ְּהיֶּ ה ֶּש ְּבנֵ י
ָּח ִּל ָּ
ילהְּ ,ו ָּא ֵכן ִּק ַי ְּמ ִּתי ֶּאת ַצ ָּו ָּאתוֹ  ,ו ְּכ ֶּש ָּש ַלח יִּ שְּׂ ָּר ֵאל ַה ְּצנו ִּמים ְּו ַה ְּשדו ִּפים יִּ ְּב ְּלעו ֶּאת
אוֹ ִּתי ִּל ְּדרוֹ ש ִּב ְּשלוֹ ם ֶּא ָּחי ָּה ָּל ְּכ ִּתי ִּב ְּמ ִּסירות ַה ִּש ֳּב ִּלים ַה ְּמ ֵלאוֹ תְּ ,ויַ ֲעשׂ ו ֶּאת ִּמ ְּצ ַריִּ ם
נֶּ ֶּפשְּ .ו ֵהם ָּמ ְּכרונִּ י ֵה ָּנה ,ו ְּל ַא ַחר ְּמ ִּכ ָּיר ִּתי ָּש ֲחטו ִּכ ְּמצו ָּדה ֶּש ֵאין ָּבה ָּדגָּ ןְּ ,ו ֶּאת ַהיְּ אוֹ ר ִּכ ְּמצו ָּלה
ַא ַחי שְּׂ ִּעיר ִּעיזִּ יםִּ ,ב ְּכ ֵדי ְּל ַק ֵים ָּע ַלי ִּמ ְּצ ַות ֶּעגְּ ָּלה ֶּש ֵאין ָּבה ָּדגִּ יםִּ ,כי ֵהם יוֹ ִּציאו ִּמתוֹ כוֹ ֶּאת יוֹ ֵסף

ֲערו ָּפה ְּו ָּר ֲחצו יְּ ֵד ֶּ
יהם ְּו ָּא ְּמרו "יָּ ֵדינו ל ֹא ָּש ְּפכו ַה ַק ְּרנֵ י שור ֶּש ָּכל ַה ֶּש ַפע ֶּשל ַהיְּ אוֹ ר ִּבזְּ כותוֹ .
יה ִּמ"ק ֵהם
ֶּאת ַה ָּדם ַה ֶּזה"ֲ ,א ָּבל ֵהם טוֹ ִּעים ,ל ֹא ַדי ֶּש ֵהם ְּו ִּש ְּב ִּעים ַה ָּפ ִּרים ֶּש ֵהם יַ ְּק ִּריבו ְּב ֵב ַ

ָּב ְּלעו אוֹ ִּתי ,עוֹ ד " ַמ ְּר ֵא ֶּ
יהן ַרע ַכ ֲא ֶּשר ַב ְּת ִּח ָּלה"ֵ ,אלו ֶּש ְּי ַק ְּימו אוֹ ְּת ָּךְּ .כמ"ש ֲחזַ "ל ( ֻס ָּכה נה):
ְּכמ"ש " ָּא ְּכ ָּלה ו ָּמ ֲח ָּתה ִּפ ָּ
יה ְּו ָּא ְּמ ָּרה ל ֹא ָּפ ַע ְּל ִּתי ֶּש ִּאלו ָּהיו יוֹ ְּד ִּעים ַהגוֹ יִּ ים ֶּש ָּכל ַה ִּקיום ֶּש ָּל ֶּהם
ָּא ֶּון"ִּ .כי ֲע ַדיִּ ן ַה ִּקנְּ ָּאה בוֹ ֶּע ֶּרת ִּב ְּפנִּ ִּ
ימיות ִּל ָּבם ,הוא ֵמ ַה ְּק ָּר ַבת ַה ָּק ְּר ָּבנוֹ תָּ ,היו ַמ ִּצ ִּ
יבים ְּס ִּביבוֹ
ְּונִּ ְּד ֶּמה ָּל ֶּהם ֶּש ֲע ַדיִּ ן ִּכ ְּביָּ כוֹ ל ֲאנִּ י ְּמ ַב ֵקש ָּר ָּע ָּתם ,שוֹ ְּמ ִּרים ֶּשל ֹא יַ ְּח ִּריבו אוֹ תוֹ .

ְּוזֶּ ה ָּהיָּ ה ָּטעות ,יַ ֲעקֹב ֵכן ָּא ַהב אוֹ ָּתהְּ ,ו ָּכל

ילה ָּל ֶּהם ְּמאו ָּמה ְּו ַאף ְּל ַא ַחר
ְּו ַה ִּקנְּ ָּאה ל ֹא הוֹ ִּע ָּ

ַה ִּספור ֶּשל " ַו ִּי ַשק יַ ֲעקֹב ְּל ָּר ֵחל" ָּהיָּ ה ְּבסוֹ ד,

ַה ְּמ ִּכ ָּירה ֵהם נִּ ְּש ֲארו ְּבאוֹ ָּתה ַה ְּר ָּג ָּשה ָּר ָּעה ְּט ֵלה ַה ֶּפ ַסח ְּמחוֹ ֵלל ְּפ ָּלאוֹ ת...
יהן ַרע ו ְּכ ֶּש ָּי ְּצאו יִּ שְּׂ ָּר ֵאל ִּמ ִּמ ְּצ ַריִּ ם נָּ ְּטלו ֶּאת שֶּׂ ה
ית ַב ֲחלוֹ ם "ו ַמ ְּר ֵא ֶּ
ו ְּשדו ָּפהְּ ,כמוֹ ֶּש ָּר ִּא ָּ
ַכ ֲא ֶּשר ַב ְּת ִּח ָּלה"ִּ ,כי ָּכל ַמה ֶּש ַי ֲעשֶּׂ ה ַה ַק ַנאי ַה ֶּפ ַסח ְּו ָּק ְּשרו אוֹ תוֹ ְּל ַכ ְּר ֵעי ַה ִּמ ָּטהְּ ,ו ָּהיו

יקה ֶּשל יַ ֲעקֹב ָּהיָּ ה ְּש ִּת ָּ
ִּכי סוֹ ד ַה ְּנ ִּש ָּ
יקה ,הוא
ִּל ֵמד ֶּאת ָּר ֵחל ֶּאת סוֹ ד ַה ְּש ִּת ָּ
יקה ֶּש ִּת ְּשמֹר ֶּאת
ַע ְּצ ָּמה ֶּשל ֹא יֵ ָּר ֶּאה ְּכ ִּאלו יַ ֲעקֹב עוֹ שֶּׂ ה ִּקנְּ ָּאה
ְּושִּׂ נְּ ָּאה ְּואוֹ ֵהב יוֹ ֵתר ֶּאת ָּר ֵחל .ו ְּל ִּפי ֶּש ָּח ְּט ָּאה
ְּו ָּא ְּמ ָּרה

"שְּׂ נו ָּאה

ָּאנ ִֹּכי"

נִּ ְּת ַק ֵים

יה
ְּב ָּבנֶּ ָּ

יה [ ִּעם ִּדינָּ ה,
" ַו ִּישְּׂ נְּ או אוֹ תוֹ " ,ונִּ ְּת ַק ְּנאו ז' ָּבנֶּ ָּ
אוֹ ֶּש ְּנ ַח ֵשב ִּע ָּמם ֶּאת ִּבנְּ יָּ ִּמין ֶּש ִּנ ְּל ָּוה ְּל ַמ ְּלכות
יְּ הו ָּדה] ְּבז' ְּבנֵ י ָּר ֵחל ו ְּבנֵ י ַה ְּש ָּפחוֹ תֶּ ,ש ֶּזה ֲאנִּ י
וב' ָּבנַ י ְּוד' ְּבנֵ י ַה ְּש ָּפחוֹ תֶּ ,ש ֵהם ְּמשו ִּלים
ַל ָּפרוֹ ת יְּ פוֹ ת ַהת ַֹאר ע"ש ָּר ֵחל ִּא ִּמי ֶּש ָּהיְּ ָּתה
אתי
יפת ַמ ְּר ֶּאה"ְּ ,ו ַאף ֲאנִּ י נִּ ְּק ֵר ִּ
"יְּ ַפת ת ַֹאר ִּו ַ
יפה ַמ ְּר ֶּאה",
"יְּ ֵפה ת ַֹאר ִּו ֵ

יהם
ילם ָּקשור ְּו ִּש ֵנ ֶּ
ַל ֲח ֵברוֹ ָּרעוֹ ת ל ֹא יוֹ ִּעיל ָּבזֶּ ה ְּל ַה ְּש ִּקיט ֶּאת ַה ִּמ ְּצ ִּרים רוֹ ִּאים ֶּאת ֱא ִּל ָּ
ֶּק ִּהיםָּ .כאן נִּ ְּת ַק ֵים ֲחלוֹ מוֹ ֶּשל יוֹ ֵסף ֶּש ָּבא
ִּקנְּ ָּאתוֹ .
יהם ֶּשל
ַה ֶּשׂ ה ַה ַדק ְּו ַה ָּק ָּטןְּ ,והוֹ ִּציא ֶּאת ֵעינֵ ֶּ
כ ַֹח ַה ִּד ְּמיוֹ ן!!!...
ְּ
יכך זָּ ָּכה
ַה ִּמ ְּצ ִּרים ָּה ֲע ִּש ִּירים ְּב ִּמ ְּקנֶּ ה ַרב .ו ְּל ִּפ ָּ
יצית ֶּשל ְּת ֵכ ֶּלת,
ֲא ָּבל ֶּב ֱא ֶּמת כֹל ַמה ֶּש ֵהם ָּח ְּשבו ָּע ַלי ַהכֹל ָּהיָּ ה ַה ֶּשׂ ה ֶּשנוֹ ְּט ִּלים ִּמ ִּצ ְּמרוֹ ְּל ִּצ ִּ
אתי ֶּא ְּת ֶּכם ֵמ ֶּא ֶּרץ
ִּד ְּמיוֹ ןַ ,הכֹל ָּהיָּ ה ֵמ ִּה ְּרהו ֵרי ִּל ָּבםִּ ,כי ֶּב ֱא ֶּמת ֲאנִּ י " ְּל ַמ ַען ִּת ְּז ְּכרוֲ ..א ֶּשר הוֹ ֵצ ִּ
ָּע ִּתיד ִּל ְּהיוֹ ת ַה ֵמ ִּטיב ַה ָּגדוֹ ל ֶּש ָּל ֶּהםֲ ,אנִּ י יְּ ַכ ְּל ֵכל ִּמ ְּצ ַריִּ ם".
אוֹ ָּתם ְּב ִּמ ְּצ ַריִּ םְּ ,ו ֵהם יו ְּכלו ָּלבֹא ְּל ָּכאןִּ ,ל ְּמ ִּדינָּ ה

ְּמ ֻב ֶּס ֶּסת ַו ֲחזָּ ָּקהֲ ,אנִּ י ַא ַב ְּל ֶּבל ַב ֲעבו ָּרם ֶּאת ָּכל ְּרצוֹ נְּ ָּך ְּל ָּה ִּבין ַמה קוֹ ֶּרה???...
ִּמ ְּצ ַריִּ ם ֵמ ִּעיר ְּל ִּעיר ו ִּמ ָּמקוֹ ם ְּל ָּמקוֹ םֶּ ,ש ַאף ְּו ָּכל ָּה ֵע ֶּסק ַה ֶּזה – ַה ֲחלוֹ ם ְּו ַה ִּפ ְּתרוֹ ןָּ ,ע ָּׂשה
יהםְּ .ו ָּכ ְּך ֵהם ַר ַעש ָּגדוֹ ל ָּבעוֹ ָּלםְּ ,ו ַה ְּש ָּב ִּטים ִּה ְּר ִּגישו
ֶּא ָּחד ל ֹא יו ַכל ְּל ִּהשְּׂ ָּת ֵרר ֲע ֵל ֶּ

ַב ֲע ֵלי ַמ ְּחל ֶֹּקת ָּר ִּבים ַעם ַע ְּצ ָּמם...

יהם
יַ ְּר ִּגישו פֹה ְּבנ ַֹחְּ .ו ִּא ְּל ָּמ ֵלא ֶּש ָּהיו מוֹ ְּכ ִּרים אוֹ ִּתי ֶּש ַמ ְּת ִּחיל ְּל ִּה ְּת ַק ֵים ַה ֲחלוֹ ם ֶּשל יוֹ ֵסף ֲא ֵח ֶּ

ֲא ָּבל ֲאנַ ְּחנו ָּהיִּ ינו ְּב ַא ְּחדות ַאף ִּעם ְּבנֵ י

יכים ָּל ֶּר ֶּדת ְּכ ָּלל ְּל ִּמ ְּצ ַריִּ םְּ ,ול ֹא ָּהיָּ ה ַה ָּק ָּטןְּ .ו ָּאז ֵהם יָּ ְּרדו ְּל ִּמ ְּצ ַריִּ םְּ ,ויוֹ ֵסף ִּג ְּל ֵגל
ל ֹא ָּהיו ְּצ ִּר ִּ

ַה ְּש ָּפחוֹ ת ְּכמוֹ ז' ַה ִּש ֳּב ִּלים ֶּש ָּעלו ֻכ ָּלם ְּב ָּקנֶּ ה

ְּכ ָּלל ָּר ָּעב ְּב ֶּא"י ַרק ְּב ִּמ ְּצ ַריִּ ם ְּל ַב ָּדה ,א"כ ִּת ְּר ֶּאה ִּא ָּתם ְּב ַכ ָּמה ִּסבו ִּביםַ ,עד ֶּש ָּא ַמר ָּל ֶּהם ֲאנִּ י יוֹ ֵסף

ֶּא ָּחדַ ,רק ְּבנֵ י ֵל ָּאה ִּה ְּר ִּגישו ְּכ ֶּש ַבע ַה ִּש ֳּב ִּלים
שְּׂ דופוֹ ת ַה ָּק ִּדיםָּ ,כ ְּך רו ַח ַה ִּקנְּ ָּאה ָּס ֲע ָּרה

ְּב ֵאיזֶּ ה ָּטעות ֵהם ַח ִּייםַ ,עד ַכ ָּמה ַה ִּקנְּ ָּאה ַמ ְּט ָּעה ו ָּפ ְּר ָּחה נִּ ְּש ָּמ ָּתם (ב"ר ַו ִּי ַגש צג) ,וְּ ָּאז ֵהם ֵה ִּבינו

ְּב ִּל ָּבם ְּכרו ַח ָּק ִּדים ְּונִּ ְּש ָּדף ִּמתוֹ ָּכם ָּכל ָּהרו ַח

ֶּאת ָּה ָּא ָּדםֲ .א ָּבל ִּב ְּש ִּביל ֶּש ָּח ְּטאו ְּב ֵח ְּטא ַה ִּקנְּ ָּאה ַהכֹלַ ,הכֹל ִּה ְּת ַח ֵבר ָּל ֶּהם ָּברֹאש ְּל ִּמ ְּק ָּשה ֶּא ָּחת,
ָּע ִּתיד ַה ֶּמ ֶּל ְּך ַה ָּבא ַא ֲח ֶּר ָּ
יך ְּל ַב ֵטל ֶּאת ָּכל ַה ֻח ִּקים ְּכמ"ש " ְּסמו ִּכים ָּל ַעד ְּלעוֹ ָּלם ֲעשׂ ויִּ ים ֶּב ֱא ֶּמת

ַהטוֹ ָּבה ֶּש ַא ָּבא ִּהנְּ ִּחיל ָּלנו ְּונִּ ְּת ַא ֵבן ִּל ָּבם

יכים ֶּאת ַה ָּפ ָּר ִּשיוֹ ת ְּו ָּה ִּענְּ יָּ נִּ ים
ַהטוֹ ִּבים ֶּש ֲאנִּ י יְּ חוֹ ֵקק ְּב ִּמ ְּצ ַריִּ ם ְּלטוֹ ַבת ֶּא ָּחי ו ְּבנֵ י ְּויָּ ָּשר" ְּכ ֶּש ַמ ְּס ִּמ ִּ
ִּמ ְּש ַפ ְּח ִּתיְּ ,והוא יַ ֵחל ְּל ַש ְּע ֵבד אוֹ ָּתם ְּב ָּפ ֶּר ְּךַ ,הכֹל זֶּ ה ָּלזֶּ ה ְּמ ִּבינִּ ים ֶּאת ָּה ֱא ֶּמת ְּו ַהי ֶֹּשר ֶּשל ַהבוֹ ֵרא.

צונְּ ָּמא ֶּ -ס ַלע ָּק ֶּשה ַב ֲא ָּר ִּמית ַ(ר ִּש"י)] ִּכי

ִּכי ֵהם ל ֹא ִּת ְּקנו ָּכ ָּראוי ֶּאת ֵח ְּטא ַה ִּקנְּ ָּאה.

[צנומוֹ ת ִּמ ְּלשוֹ ן
ְּכצונְּ ָּמא ְּל ִּה ְּת ַא ְּכזֵ ר ָּע ַלי ְּ
ְּב ִּד ְּמיוֹ נָּ ם ָּהיָּ ה נִּ ְּד ֶּמה ָּל ֶּהם ֶּש ֲאנִּ י בוֹ ֵל ַע
ו ַמ ֲע ִּלים ָּל ֶּהם ֶּאת ָּכל ַהטוֹ ב ֶּש ָּל ֶּהם ִּבגְּ ַלל
ֶּש ַא ָּבא ָּא ַהב אוֹ ִּתי ְּו ָּעשָּׂ ה ִּלי ְּכתֹנֶּ ת ַפ ִּסים,
ו ִּב ְּש ִּביל זֶּ ה ֵהם ָּב ְּלעו אוֹ ִּתי ו ָּב ְּלעו זֶּ ה ֶּאת זֶּ ה
ית ַב ֲחלוֹ ְּמ ָּך ֶּש ֶּש ַבע ַה ִּש ֳּב ִּלים
[כמוֹ ֶּש ָּר ִּא ָּ
ְּ
ַה ְּשדופוֹ ת ֵאינָּ ם עוֹ לוֹ ת ְּב ָּקנֶּ ה ֶּא ָּחדִּ ,כי ֵהם
יהם ִּש ְּמעוֹ ן ָּס ַבר ֶּש ָּצ ִּר ְּ
יך
ָּהיו ְּמ ֻח ָּל ִּקים ֵבינֵ ֶּ
ַל ֲהרוֹ ג אוֹ ִּתיְּ ,ראו ֵבן ִּב ֵקש ְּל ַה ִּציל אוֹ ִּתי,
ִּויהו ָּדה ָּס ַבר ֶּש ָּצ ִּר ְּ
יך ִּל ְּמכוֹ ר אוֹ ִּתי ְּל ֶּע ֶּבד] ַעד
ֶּשנִּ ְּת ַג ְּל ֵגל ַה ָּד ָּבר ֶּש ֲאנִּ י עוֹ ֵמד ָּכ ֵעת פֹה ְּל ָּפנֶּ ָּ
יך.

סוֹ דוֹ ת ֵמ ַה ֶּח ֶּדר...
ג.

ִּש ְּעבו ָּדם ֶּשל יִּ שְּׂ ָּר ֵאל ְּב ִּמ ְּצ ַריִּ םֶּ " .את

ְּכמוֹ ֶּש ַהח"ח ְּכ ֶּש ָּר ָּאה ֶּאת זֶּ ה ֶּש ָּז ַרק ֶּאת
ָּה ַא ְּל ָּמנָּ ה ְּב ֶּא ְּמ ַצע ַהח ֶֹּרף ֵמ ַה ִּד ָּירה ֶּש ִּהשְּׂ ִּכיר
ָּלה ֵמ ֲח ַמת ֶּש ֵא ֲח ָּרה ְּל ַש ֵלם לוֹ ָּ ,א ַמר ַהח"ח
ְּל ַת ְּל ִּמ ָּידיוַ ,ה ְּמ ִּתינו ַל ֻפ ְּר ָּענות ֶּשעוֹ ד ָּתבוֹ א

ֲא ֶּשר ָּה ֱאל ִֹּהים עוֹ שֶּׂ ה ִּה ִּגיד ְּל ַפ ְּרעֹה" ,ה' ְּמגַ ֶּלה
ָּע ָּליוְּ ,ו ָּא ֵכן ְּל ַא ַחר ְּשל ִֹּשים ָּשנָּ ה נֶּ ֱענַ ש ְּב ַמ ֲח ַלת
ְּל ָּך ִּמ ְּסתוֹ ִּרין ֶּשלוֹ ֶּ .ש ֲע ִּת ִּידים ַא ֶּתם ִּל ְּהיוֹ ת
ַה ַכ ֶּל ֶּבת ,ו ֵמת ְּביִּ סו ִּרים ו ְּב ִּבזְּ יוֹ נוֹ תְּ ,ו ָּאז ָּד ַרש
ַא ְּכ ַסנְּ יָּ ה ְּלזַ ְּרעוֹ ֶּשל יַ ֲעקֹב ֶּש ָּי ְּרדו ְּל ִּמ ְּצ ַריִּ ם.
ַהח"ח – זֶּ ה ַה ֵפרוש ְּב ַמה ֶּש ָּא ְּמרו ֲחזַ "ל
ְּו ַה ְּב ִּח ָּירה ְּביָּ ְּד ָּך ֵא ְּ
יך ַל ֲעשׂ וֹ ת זֹאת ,יֵ ש ְּביָּ ְּד ָּך
( ְּב ָּרכוֹ ת יְּ ).סמו ִּכים ִּמן ַהתוֹ ָּרה ִּמ ַניִּ ן –
ילם
ְּל ַה ֲענִּ יק ָּל ֶּהם ֶּאת טוב ִּמ ְּצ ַריִּ ם ו ְּל ַה ֲא ִּכ ָּ
" ְּסמו ִּכים ָּל ַעד ְּלעוֹ ָּלם ֲעשׂ ויִּ ים ֶּב ֱא ֶּמת ְּויָּ ָּשר",
ה
ימ
ֵמ ֵח ֶּלב ָּה ָּא ֶּרץֲ .א ָּבל ה' רוֹ ֶּאה ֶּש ְּב ִּל ְּב ָּך ְּפנִּ ָּ
ִּאם ָּא ָּדם ַמשְּׂ ִּכיל ְּל ַה ְּס ִּמ ְּ
יך ו ְּל ָּצ ֵרף ִּענְּ יָּ נִּ ים ֶּזה
צוֹ ְּמחוֹ ת " ֶּש ַבע ִּש ֳּב ִּלים ַדקוֹ ת ו ְּשדופֹת ָּק ִּדים"
ָּלזֶּ ה ָּאז הוא רוֹ ֶּאה ֶּאת ַהי ֶֹּשר ֶּשל ַהבוֹ ֵרא.
ילם ֶּל ֶּחם עֹנִּ יֶּ ,שהוא
ֶּש ָּע ִּתיד ַא ָּתה ְּל ַה ֲא ִּכ ָּ

ֲחנֻ ָכה ַחל ָת ִּמיד ְּב ָפ ָר ַשת ִּמ ֵקץִּ ,כי ֲחנֻ ָכה ִּהיא ַה ֵה ֶּפ ְּך ִּמ ַפ ְּרעֹהֵ ,א ֶּצל ַפ ְּרעֹה ֶּש ַבע ַה ָפרוֹ ת ְּו ַה ִּש ֳב ִּלים ַה ַדקוֹ ת ָב ְּלעו ֶּאת ַה ְּמ ֵלאוֹ ת ְּו ַה ְּש ֵמנוֹ תְּ ,ו ִּאלו
ַב ֲחנֻ ָכה נַ ֲע ָשׂ ה ְּל ֵה ֶּפ ְּךַ ,פ ְּך ֶּא ָחד ָק ָטן ֶּשל ֶּש ֶּמן נִּ ְּת ַר ָבה ְּל ִּפי ֶּש ַבעְּ ,ו ָד ַלק ח' יָ ִּמיםְּ ,ונִּ ְּת ַק ֵים בוֹ 'נֵ ר ְּל ֶּא ָחד נֵ ר ְּל ֵמ ָאה'ִּ ,כי ַפ ְּרעֹה ָהיָ ה ַב ַעל ַעיִּ ן ָר ָעה

יכ ְּך זָ ָכה ֶּש ֵה ִּריקו
ֶּשרוֹ ֶּאה ֶּאת ָכל ַמה ֶּש ֵיש לוֹ ְּכ ִּאלו ֲע ַדיִּ ן ל ֹא ַדי לוֹ  .ו ַב ֲחנֻ ָכה זָ ִּכינו ְּל ַעיִּ ן טוֹ ָבה ְּכ ַא ֲהרֹן ַהכ ֵֹהן ֶּש ָז ָכה ְּל " ְּו ָר ֲא ָך ְּו ָשׂ ַמח ְּב ִּלבוֹ " ו ְּל ִּפ ָ
ָע ָליו ֶּש ֶּמן ַה ִּמ ְּש ָחה.
ְּוזֶּ הו ֶּש ָכתוב " ַכ ֶּש ֶּמן ַהטוֹ ב יוֹ ֵרד ַעל ַה ָז ָקן זְּ ַקן ַא ֲהרֹן" ַמ ְּס ִּב ִּירים ֲח ַז"ל (הוֹ ָריוֹ ת יבְּ ).כ ִּמין ְּש ֵתי ִּט ֵפי ַמ ְּר ָג ִּליוֹ ת ָהיו ְּתלויוֹ ת ְּל ַא ֲהרֹן ִּבזְּ ָקנוֹ  ,ו ְּכ ֶּשהוא
ְּמ ַס ֵפר עוֹ לוֹ ת ְּויוֹ ְּשבוֹ ת לוֹ ְּב ִּע ָק ֵרי זְּ ָקנוֹ ָ .כל ָא ָדם ֶּש ַא ֲהרֹן ָר ָאהָ ,היָ ה ַמ ִּביט ָע ָליו ְּב ַעיִּ ן טוֹ ָבהְּ ,ו ָהיָ ה ְּמ ַס ֵפר ִּעמוֹ ו ִּפיו ַמ ִּפיק ַמ ְּר ָג ִּליוֹ ת ֶּשל ִּחזו ִּקים,
ו ְּב ִּצ ֵדי ִּפיו ְּתלויִּ ים ְּש ֵתי ִּטפוֹ ת ַה ֶּש ֶּמןִּ .כי הוא ָהיָ ה כוֹ ֵפל ֶּאת ַהטוֹ ב ֶּשל ָכל ָא ָדם ֶּשהוא ִּד ֵבר ִּאתוֹ  ,הוא ָמ ָצא ָב ֶּהם עוֹ ד ִּט ַפת טוֹ בְּ ,ועוֹ ד ִּט ָפהַ ,עד
ֶּש ֵק ְּר ָבן ְּלתוֹ ָרה.
יע טו ְּב ָך ִּל ְּב ִּריוֹ ֶּת ָך'ִּ ,כי זֶּ ה ַה ַת ְּכ ִּלית ֶּשל ִּמ ְּצ ַות ְּת ִּפ ִּליןִּ .ל ְּמצֹא
ְּוזֶּ הו ֶּשאוֹ ְּמ ִּרים ַב ֲהנָ ַחת ְּת ִּפ ִּליןְּ ' ,ו ֶּש ֶּמן ַהטוֹ ב ָת ִּריק ַעל ִּש ְּב ָעה ְּקנֵ י ַה ְּמנוֹ ָרה ְּל ַה ְּש ִּפ ַ
ילין ֶּשל רֹאש ֶּש ְּכנֶּ גֶּ ד ַהמ ַֹחֶּ ,שבוֹ ָכתוב חוֹ ַבת
ֶּאת ַפ ְּך ַה ֶּש ֶּמן ַה ָטהוֹ ר ֶּש ַבמ ַֹח ,ו ְּל ַה ְּד ִּליק ו ְּל ַה ְּל ִּהיב אוֹ תוֹ ְּב ָכל ַה ְּד ָב ִּרים ֶּש ְּכתו ִּבים ְּב ָפ ָר ִּשיוֹ ת ַה ְּת ִּפ ִּ
יחים
ַה ָכ ַרת ַהטוֹ ב ַלה' ַעל ָכל ַה ָדגָ ן ְּו ַה ִּתירוֹ ש ְּו ַה ִּי ְּצ ָהר ֶּשאוֹ ֵסףְּ ,ו ַאף ַעל ָה ֵע ֶּשׂ ב ֶּש ְּב ָשׂ ֵדהוְּ ,ו ַעל ְּב ַשׂ ר ַה ְּב ֵהמוֹ ת ֶּשא ֶֹּכל ְּו ָשׂ ֵב ַעְּ ,ו ַא ַחר ָכ ְּך ַמ ִּנ ִּ
ְּת ִּפ ִּלין ֶּשל יָ ד ְּכנֶּ גֶּ ד ַה ֵלבִּ ,ב ְּכ ֵדי ְּל ָה ִּריק ֶּאת ַה ֶּש ֶּמן ַהטוֹ ב ִּמן ַהמ ַֹח ֶּאל ַה ֵלב ,ו ְּל ַהכוֹ ת ָש ָר ִּשים ֲעמו ִּקים ֶּשל ַה ָכ ַרת ַהטוֹ ב ַב ֵלב.
יכים ְּל ָצ ֵרף ֶּאת ַה ָפ ָר ִּשיוֹ ת ְּו ָה ִּענְּ יָ נִּ ים זֶּ ה ָלזֶּ הְּ ,ו ִּל ְּראוֹ ת ֵא ְּ
יך ַהכֹל ְּלטוֹ ָבה,
ְּויֵ ש ד' ָב ִּתים ִּב ְּת ִּפ ִּלין של ראשִּ ,כי ִּב ְּש ִּביל ְּל ַה ִּכיר טוֹ ָבה ֶּב ֱא ֶּמת ַלה'ְּ ,צ ִּר ִּ
ְּו ַרק ָאז נַ ֲע ָשׂ ה ָב ָא ָדם נֵ ס ְּכנֵ ס
ֲחנֻ ָכה ְּו ַה ֶּש ֶּמן ִּמ ְּת ַר ֶּבה ְּושוֹ ֵפ ַע
ְּל ֵלב ו ְּמ ַשׂ ְּמחוֹ ִּשׂ ְּמ ָחה ְּש ֵל ָמה,
ילין ֶּשל יָ ד
ו ְּכנֶּ גֶּ ד זֶּ ה הוא ַה ְּת ִּפ ִּ
ֶּשבוֹ ַהכֹל ְּב ָפ ָר ָשה ַא ַחת -
ַהכֹל ִּמ ְּס ַת ֵדר ְּביַ ַחד ֶּש ַהכֹל
ְּלטוֹ ָבהְּ .ו ֵכן ַא ֲהרֹן ָהיָ ה לוֹ
ְּש ֵתי ִּטפוֹ ת ְּב ִּצ ֵדי זְּ ָקנוֹ ְּ ,ל ַר ֵמז
ֶּש ַגם הוא ָר ָאה ְּש ֵתי ְּצ ָד ִּדים
טוֹ ב ְּו ַרעֲ ,א ָבל הוא ָד ַרש
ְּסמו ִּכין ְּו ָר ָאה ֶּש ַהכֹל ְּלטוֹ ָבה.
ו ְּל ָכ ְּך ָהיָ ה ְּל ַא ֲהרֹן ִּציץ ַעל
ִּמ ְּצחוֹ ,

ְּמ ַב ֵטא

ַה ִּציץ

ֶּאת

ָה ַא ֲה ָבה ָה ַא ִּד ָירה ֶּש ַא ֲהרֹן ָא ַהב
ֶּאת ה'ְּ ,ו ָכל ַמ ְּח ְּשבוֹ ָתיו ָהיו
ְּב ַה ָכ ַרת ַהטוֹ ב ו ְּב ַא ֲה ַבת ה'ַ ,עד
ֶּש ִּמ ְּצחוֹ זוֹ ֵעק "קוֹ ֶּדש ַלה'".
ְּו ָה ַא ֲה ָבה ַה ְּגדוֹ ָלה ַהזוֹ נִּ ְּש ַפע
ִּממֹחוֹ ְּל ִּלבוֹ ֶּש ַנ ֲע ָשׂ ה ֵלב ֵמ ִּבין
יחת ַה ֶּש ֶּמש ִּל ְּשׂ ַפת
ַפ ְּרעֹה רוֹ ֶּאה ֶּאת ַע ְּצמוֹ ַב ֲחלוֹ מוֹ עוֹ ֵמד ְּב ַמ ָצג ָה ֱא ִּליל ֶּשלוֹ ַכ ֲא ֶּשר הוא יוֹ ֵצא ַבב ֶֹּקר ִּבזְּ ִּר ַ
ַהיְּ אוֹ רְּ ,ו ַק ְּרנֵ י ַה ֶּש ֶּמש ִּמ ְּש ַת ְּב ִּרים ַעל יְּ ֵדי ַע ְּקמו ִּמיות ַה ִּפ ָיר ִּמידוֹ ת ַעל ָפנָ יוְּ ,ו ָכ ְּך ְּכ ֶּש ָפנָ יו ְּמ ִּפ ִּ
יקים אוֹ ר ְּו ִּה ָלה,
יע ִּכ ְּביָ כוֹ ל ֶּש ַפע ַעל ָכל ַה ְּתבו ָאה ֶּשצוֹ ַמ ַחת ַעל ְּשׂ ַפת ַהיְּ אוֹ רְּ ,ו ַעל ַה ְּב ֵהמוֹ ת ָהרוֹ עוֹ ת
הוא ַמ ִּביט ו ְּמ ָב ֵר ְּך ו ַמ ְּש ִּפ ַ
ָב ָאחו ֶּש ְּליַ ד ַהיְּ אוֹ ר.

יע ְּל ַכף זְּ כות ִּב ְּד ַבר
ְּל ַה ְּכ ִּר ַ
ְּ
ח ֶּשׁן
ַה ִּמ ְּש ָפטְּ ,ל ִּפ ָ
יכך זָ ָכה ְּל ֹ
ַה ִּמ ְּש ָפט ַעל ִּלבוֹ  ,ובוֹ או ִּרים
ימים
ְּותו ִּמים ֶּש ְּמ ִּא ִּירים ו ַמ ְּש ִּל ִּ
ֶּאת

(מתוך הספר "מתיקות הפרשה לילדים").
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יע ָכל ְּש ֵא ָלה ַל ֲאשו ָרה
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ַו ֲה ָל ָכה
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