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ַה ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדש ֶׁשל יַ ֲעקֹב ָּא ִּבינו
"ו ֵּי ֶׁשב יַ ֲעקֹב ְב ֶׁא ֶׁרץ ְמגו ֵּרי ָּא ִּביו" ְ -ב ָּמקוֹ ם
ַ
ֶׁש ָּא ִּביו יִּ ְצ ָּחק ָּגרְ ,ב ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדש ֶׁש ַא ָּבא
ֶׁשלוֹ יִּ ְצ ָּחק ָּבנָּ הָּ ,שם ַי ֲעקֹב ִּה ְק ִּריב ָּק ְר ָּבנוֹ ת.

ַה ַמ ֲחל ֶֹׁקת ֶׁשל יוֹ ֵּסף וְ ָּה ַא ִּחים

"א ֶׁלה ת ְֹלדוֹ ת יַ ֲעקֹב יוֹ ֵּסף" ִּ -מי ַמ ְמ ִּש ְ
יך
ֵּ
ַד ְרכוֹ ֶׁשל ַי ֲעקֹב? יוֹ ֵּסף! ו ַמדו ַע? ִּכי "יוֹ ֵּסף
ֶׁבן ְש ַבע ֶׁע ְש ֵּרה ָּשנָּ ה ָּהיָּ ה ר ֶֹׁעה ֶׁאת ֶׁא ָּחיו
ַבצֹאן" ֵּ -הם ִּה ְק ִּריבו ָּק ְר ָּבנוֹ ת ְביַ ַחדְ " ,והוא
נַ ַער ֶׁאת ְבנֵּ י ִּב ְל ָּהה ְו ֶׁאת ְבנֵּ י ִּז ְל ָּפה"  -הוא
ִּה ְתרוֹ ֵּע ַע ַי ַחד ִּעם ְבנֵּ י ַה ְש ָּפחוֹ ת ְו ֵּק ְר ָּבםַ ,מה
ֶׁש ֵּאין ֵּכן ָּה ַא ִּחים ָּהיו ְמ ַז ְל ְז ִּלים ָּב ֶׁהם
ְונוֹ ֲהגִּ ים ָּב ֶׁהם ִּמנְ ַהג ַע ְבדות ִּכ ְבנֵּ י ְש ָּפחוֹ ת,
ֲא ָּבל ל ֹא ֵּכן יוֹ ֵּסף ָּע ַבד ַבצֹאן ִּא ָּתם ְביַ ַחד
ָּש ֶׁוה ְב ָּש ֵּוהְ ,כמוֹ ַי ֲעקֹב ַע ְצמוֹ ֶׁש ִּש ְח ֵּרר ֶׁאת
ַה ְש ָּפחוֹ ת ְו ִּה ְת ַח ֵּתן ִּא ָּתם ְו ֶׁזהו ֶׁשאוֹ ֵּמר "נְ ֵּשי
ָּא ִּביו" ְול ֹא ְש ָּפחוֹ ת" .נְ ֵּשי ָּא ִּביו" ָּלשוֹ ן
יָּ ִּחידְ ,ב ֵּעינֵּ י יוֹ ֵּסף ָּהיו נֶׁ ְח ָּשבוֹ ת ְבתוֹ ר נְ ֵּשי
ָּא ִּביו ,ו ְב ֵּעינֵּ י ְש ָּאר ָּה ַא ִּחים ָּהיו נֶׁ ְח ָּשבוֹ ת
ִּכ ְש ָּפחוֹ ת.
יהם",
"ו ָּי ֵּבא יוֹ ֵּסף ֶׁאת ִּד ָּב ָּתם ָּר ָּעה ֶׁאל ֲא ִּב ֶׁ
ַ
יך ָּצ ִּריךְ
הוא ָּש ַאל ֶׁאת ָּה ַא ָּבא ִּמי צוֹ ֵּדק? ֵּא ְ
ֶׁב ֱא ֶׁמת ְל ִּה ְתנַ ֵּהג ִּעם ְבנֵּ י ַה ְש ָּפחוֹ ת?

ִּבגְ ֵּדי ְכהונָּ ה ֶׁשל יוֹ ֵּסף

"ויִּ ְש ָּר ֵּאל ָּא ַהב ֶׁאת
ְו ַה ְתשו ָּבה ֶׁשל ַי ֲעקֹב ְ -
יוֹ ֵּסף ִּמ ָּכל ָּבנָּ יו" ִּ -כי הוא ִּה ְכ ִּליל ֶׁאת ַע ְצמוֹ
ִּעם ָּכל ָּבנָּ יוָּ ,ל ֵּכן הוא ָּא ַהב אוֹ תוֹ ְביוֹ ֵּתר
"ו ָּע ָּשה לוֹ ְכתֹנֶׁ ת ַפ ִּסים" ְ -כתֹנֶׁ ת ֶׁשל כ ֵֹּהן
ְ
ָּגדֹל ,ו ַפ ִּסים ֶׁזה או ִּרים ְותו ִּמים ֶׁש ֲעשו ִּים
ַפ ִּסים ַ -היְ נו שורוֹ ת ֶׁשל ֲא ָּבנִּ יםְ ,כ ֵּדי ֶׁשהוא
יַ ֲעבֹד ְב ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדש ִּעם ֻּכ ָּלם.
ו ִּב ְש ַעת ַה ִּנ ָּסיוֹ ן ָּע ַמד לוֹ ָּד ָּבר ֶׁזה ְלנֶׁ גֶׁ ד ֵּעינָּ יו,
ְכמוֹ ֶׁש ֲח ַז"ל אוֹ ְמ ִּרים ' ְדמות ְדיוֹ ְקנוֹ ֶׁשל
ַא ָּבא נִּ ְר ֲא ָּתה לוֹ ַב ַחלוֹ ןְ ...רצוֹ נְ ָּך ֶׁשל ֹא יִּ ְהיֶׁ ה
ִּש ְמ ָּך ַבח ֶֹׁשן' .הוא נִּ ְז ָּכר ַבח ֶֹׁשן ֶׁש ָּא ִּביו
ָּע ָּשה לוֹ ַ ,ה ַחלוֹ ן ַה ֶׁזה ֶׁזה ַה ַחלוֹ ן ֶׁשלוֹ ֶׁשבוֹ
[א ְמנָּ ם ֶׁזה ל ֹא ָּהיָּ ה
ָּקבו ַע ַא ְבנוֹ ַבח ֶֹׁשןָּ ,
ַהח ֶֹׁשן ַמ ָּמשֶׁ ,זה ָּהיָּ ה ח ֶֹׁשן ֶׁש ָּהיָּ ה ָּעשוי
ִּב ְבגָּ ִּדים ֶׁשל אדה"ר ֶׁש ִּה ִּגיעו ְל ָּי ָּדיו ֶׁשל
נִּ ְמרוֹ דְ ,ו ֵּע ָּשו ֲה ָּרגוֹ ונְ ָּט ָּלם ִּמ ֶׁמנוְ ,ו ִּר ְב ָּקה

ְנ ַתנָּ ֲתם ְל ַי ֲעקֹבְ ,ו ַי ֲעקֹב ְליוֹ ֵּסף].
יהם ִּמ ָּכל
"ו ִּי ְראו ֶׁא ָּחיו ִּכי אֹתוֹ ָּא ַהב ֲא ִּב ֶׁ
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ַעל ֶׁזה ֶׁשהוא ְמ ָּק ֵּרב ֶׁאת ְבנֵּ י ַה ְש ָּפחוֹ ת,
יכ ְך ֵּהם ָּשנְ או ַגם אוֹ תוֹ ְכמוֹ ְבנֵּ י
ְל ִּפ ָּ
ַה ְש ָּפחוֹ ת.

ֲחלוֹ ם ַה ְמנוֹ ָּרה ֶׁש ְב ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדש

יתא
"ו ַי ֲחל ֹם יוֹ ֵּסף ֲחלוֹ ם ַו ַי ֵּגד ְל ֶׁא ָּחיו" ִּא ָּ
ַ
ַב ְמ ָּפ ְר ִּשים ֶׁשהוא ָּח ַלם ֶׁש ֵּהם ֲע ָּש ָּרה נֵּ רוֹ ת
ְוהוא נֵּ ר ֶׁא ָּחדַ ,היְ נו ֶׁשהוא ָּח ַלם ַעל
ַה ְמנוֹ ָּרה ְב ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדשֶׁ ,ש ְב ַי ַחד ֵּהם
ְמ ִּא ִּירים ֶׁאת אוֹ ר ַה ְמנוֹ ָּרה.
ְו ֶׁאת ַה ֲחלוֹ ם ַה ֶׁזה יוֹ ֵּסף ל ֹא ִּס ֵּפרִּ ,כי
ַה ֲחלוֹ ם ַה ֶׁזה ל ֹא ָּה ָּיה נוֹ גֵּ ַע ְלדוֹ רוֹ ֶׁא ָּלא
ְלדוֹ רוֹ ת ַה ָּב ִּאיםַ ,בדוֹ ר ֶׁש ְיהו ָּדה ָּהיָּ ה ֶׁמ ֶׁל ְך.
ַבדוֹ ר ַהנוֹ ְכ ִּחי יוֹ ֵּסף ָּהיָּ ה ַה ֶׁמ ֶׁל ְךֲ .א ָּבל
ְלדוֹ רוֹ ת ַ -ה ְמלו ָּכה ַש ֶׁי ֶׁכת ִּליהו ָּדה,
ו ְכ ֶׁש ְשלֹמֹה ִּי ְה ֶׁיה ֶׁמ ֶׁל ְך ,הוא ְב ַע ְצמוֹ יִּ ְהיֶׁ ה
" ְמ ַא ֵּלם ֲא ֻּל ִּמים"ִּ ,כי ְב ִּשיל ֹה ִּי ְהיֶׁ ה
ַה ִּמ ְש ָּכן ְב ֶׁח ְלקוֹ  ,הוא ַי ֲע ֶׁשה ֶׁאת ָּכל
ָּה ֲעבוֹ דוֹ ת ַה ָּללו ְב ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדש .הוא ִּי ַטע
יל ֵּמד ֶׁאת ָּכל
ָּשם ָּכל ִּמינֵּ י ְמגָּ ִּדיםִּ ,ו ַ
ַה ְש ָּב ִּטים ְלהוֹ דוֹ ת ַלה' ַעל ַה ֵּפרוֹ ת
ְו ַה ְתבו ָּאה.
ְו ָּאז ָּיקום ֶׁא ָּחד ִּמ ַז ְרעוֹ ֶׁשל יוֹ ֵּסף  -יָּ ָּר ְב ָּעם
ֹאמר לוֹ :
יח ֶׁאת ְשלֹמֹה ְוי ַ
ֶׁבן נְ ָּבט ְויוֹ ִּכ ַ
ַמדו ַע ַא ָּתה ל ֹא הוֹ ֵּל ְך ְב ַד ְר ֵּכי ָּא ִּב ָּ
יך? ַמה
ָּד ִּוד ָּא ִּב ָּ
יך ָּע ָּשה? ְכ ֶׁש ְמ ַא ְל ִּמים ֲאגֻּ דוֹ ת
ְמ ַס ְל ִּקים ֵּאת ַהקוֹ ִּצים ,והוא ָּפ ַרץ ְפ ָּרצוֹ ת
ִּבירו ָּש ַל ִּים ,י"ב ְפ ָּרצוֹ ת ְ -ל ָּכל ֵּש ֶׁבט
ְו ֵּש ֶׁבטֶׁ ,ש ֻּכ ָּלם יו ְכלו ְל ִּה ָּכנֵּ ס ִּלירו ָּש ַליִּ ם
ְב ִּלי ד ַֹחק ְו ַל ַחץ ְו ִּאי נְ ִּעימות .ו ָּב ֶׁזה ָּה ַל ְך
ְב ַד ְרכוֹ ֶׁשל ַי ֲעקֹב ֶׁש ָּא ַמר ְל ָּבנָּ יוֶׁ ,ש ָּכל ֶׁא ָּחד
[א ָּבל ַה ִּח ָּסרוֹ ן
יִּ ָּכנֵּ ס ְב ַש ַער ַא ֵּחר ְל ִּמ ְצ ַר ִּיםֲ ,
ָּהיָּ ה ֶׁשהוֹ ִּכיחוֹ ְב ַר ִּביםְ ,ו ַה ָּק ָּב"ה ָּא ַמרִּ :אם
ַא ָּתה ְמ ֻּס ָּגל ְלהוֹ ִּכ ַ
יח ָּא ָּדם ָּב ַר ִּבים ְבסוֹ פוֹ
יע ַגם ַל ֲעבוֹ ָּדה ָּז ָּרה].
ֶׁשל ָּד ָּבר ַת ִּג ַ
ְוגַ ם ְב ַח ָּייו יִּ ְה ֶׁיה ֶׁאת ַא ְש ְמ ַדאיֶׁ ,ש ִּנ ְק ָּרא ֵּכן
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ֵּמ ֲח ַמת ֶׁש ָּהיָּ ה ' ָּז ֵּקן ַא ְש ַמאי' ( ִּקדו ִּשין לב):
[ ְונוֹ ְס ָּפה ָּהאוֹ ת ד' ִּב ְשמוֹ ְ ,להוֹ רוֹ ת ֶׁש ָּהיָּ ה
ִּמ ְתנַ ֵּהג ְכ ֵּשד]ְ ,והוא ִּמ ֶׁז ַרע יוֹ ֵּסף ְוהוא
ֵּה ִּשיב ִּל ְשלֹמֹה ֶׁאת ַמה ֶׁש ָּע ָּשה ְיהו ָּדה
ִּל ְז ֵּקנוֹ יוֹ ֵּסף ,הוא הוֹ ִּרידוֹ ֵּמ ַה ְמלו ָּכה ְו ָּי ַשב
ַעל ִּכ ְסאוֹ ְו ָּאז ָּהיָּ ה ְשלֹמֹה ְב ַת ְכ ִּלית ַה ִּב ָּזיוֹ ן,
ְכמוֹ ֶׁש ָּק ָּרה ְליוֹ ֵּסף.
יטין סח:
יתא ְבגִּ ִּ
ְו ָּכ ְך ָּהיָּ ה ַמ ֲע ֶׁשהִּ ,כ ְד ִּא ָּ
ַא ְש ְמ ַדאי ָּהיָּ ה ָּאסור ְב ֵּבית ַהס ַֹהר ֵּא ֶׁצל
ְשלֹמֹה .יוֹ ם ֶׁא ָּחד ָּע ַבר ְשלֹמֹה ַעל ֶׁפ ַתח ֵּבית
ַהסוֹ ֵּהרָּ .א ַמר ְשלֹמֹה ְל ַא ְש ְמ ַדאיַ :ה ְר ֵּאה ִּלי
ֶׁאת כ ֲֹח ָּך! ָּא ַמר לוֹ ַא ְש ְמ ַדאי :הוֹ ֵּרד ֶׁאת
ָּה ֲא ִּז ִּ
עת ָּך,
יקים ִּמ ָּי ַדיְ ,ו ֵּתן ִּלי ֶׁאת ַט ַב ְ
ָּ
יה ֵּשם ַה ְמפ ָֹּרש ְו ַא ְר ֶׁאה ְלך ֶׁאת
ֶׁש ָּחקוק ָּע ֶׁל ָּ
כ ִֹּחי! הוֹ ִּריד ִּמ ֶׁמנו ַה ַש ְל ְש ָּלאוֹ ת ְונָּ ַתן לוֹ
ַט ַב ְעתוֹ ִּ .מ ַיד ֵּה ִּעיף ַא ְש ְמ ַדאי ֶׁאת ְשלֹמֹה
ַא ְר ַבע ֵּמאוֹ ת ַפ ְר ָּסהְ .באוֹ ָּתה ָּש ָּעה ָּא ַמר
ְשלֹמֹהְ " :ו ֶׁזה ָּהיָּ ה ֶׁח ְל ִּקי ִּמ ָּכל ֲע ָּמ ִּלי" .ו ַמהו
ֶׁח ְלקוֹ ֶׁזה? ַרב ו ְשמו ֵּאלַ ,חד ָּא ַמר ַמ ְקלוֹ ְו ַחד
ָּא ַמר ֻּגנְ דֹו [ ַט ִּליתוֹ  ,וי"א כוֹ ס ֶׁשל ֶׁח ֶׁרס
ִּל ְשתוֹ ת ַמ ִּים].
ָּהיָּ ה ְשלֹמֹה ִּמ ְסתוֹ ֵּבב ו ְמ ַח ֵּזר ַעל ַה ְפ ָּת ִּחים,
יתי ֶׁמ ֶׁל ְך ַעל ִּי ְש ָּר ֵּאל
ְואוֹ ֵּמרֲ " :אנִּ י ק ֶֹׁה ֶׁלת ָּהיִּ ִּ
ִּבירו ָּש ַל ִּים"ֱ .ה ִּביאוהו ְל ַסנְ ֶׁה ְד ִּרין ְו ַסנְ ֶׁה ְד ִּרין
ָּש ְלחו ְל ֵּבית ַה ֶׁמ ֶׁל ְך ְוגִּ לו ֶׁש ַהיוֹ ֵּשב ַעל
ַה ִּכ ֵּסא ֵּאינוֹ ְשלֹמֹהַ .מה ָּע ָּשה ְשלֹמֹה?
יה ָּשם
נִּ ְכנַ ס ֵּא ָּליו ְב ַט ַב ַעת ֶׁש ָּחקוק ָּע ֶׁל ָּ
ָּב ַרח
ִּמ ַיד
ו ְב ַש ְל ְש ָּלאוֹ ת,
ַה ְמפ ָֹּרש
ַא ְש ְמ ַדאיַ .ו ֲע ַד ִּין ָּה ָּיה ְשלֹמֹה ְמ ַפ ֵּחד ִּמ ֶׁמנו,
"ה ֵּנה ִּמ ָּטתוֹ ֶׁש ִּל ְשלֹמֹה ִּש ִּשים
ֶׁש ֶׁנ ֱא ַמרִּ :
ִּגבוֹ ִּרים ָּס ִּביב ָּלהִּ ...מ ַפ ַחד ַב ֵּלילוֹ ת".
ְונֶׁ ְח ְלקו ַרב ו ְשמו ֵּאלַ ,חד ָּא ַמר ֶׁמ ֶׁל ְך
ְו ֶׁה ְדיוֹ טְ ,ו ַחד ָּא ַמר ֶׁמ ֶׁל ְך ְו ֶׁה ְדיוֹ ט ו ֶׁמ ֶׁל ְך..
ַא ְש ְמ ַדאי ָּה ָּיה ְב ֵּבית ַהס ַֹהר ֶׁשל ְשלֹמֹה,
ַמדו ַע? ִּכי הוא ָּהיָּ ה ֶׁמ ַה ֶׁח ְב ַר ָּיא ֶׁשל ְבנֵּ י
יחים ֶׁאת
יוֹ ֵּסף ְכיָּ ָּר ְב ָּעם ַו ֲח ֵּב ָּריו ֶׁש ָּהיו מוֹ ִּכ ִּ
ְשלֹמֹה ,ו ְל ִּפי ֶׁשהוֹ ִּכיחוֹ ָּב ַר ִּבים נָּ ְתנו אוֹ תוֹ
ְב ֵּבית ַהס ַֹהר ,ו ְשלֹמֹה ִּה ִּג ַ
יע ֵּא ָּליו ְוהוֹ ִּציאוֹ
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ִרבש"ע ַר ֵחם ָע ַלי ְו ַאל ָתבוא ְב ִמ ְש ָפט ֶאת ַע ְב ֶד ָך ִכי ָאנו ַח ְס ֵרי ַד ַעת ְמאדְ ,ו ֵאינֶ ִני

"ויְ ִהי ִלי שור
ֶש ִי ְהיֶ ה לו ֶמ ְמ ָש ָלה ַעל ַה ַמ ְל ָא ִכיםְ ,ו ָא ַמר ְל ֵע ָשו ַ

זו ֶכה ְל ַה ְב ִחין ַב ֲח ָס ִדים ָה ַר ִבים ָש ַא ָתה עו ֶשה ִע ָמ ִדי ,ו ֶב ֱא ֶמת ַגם ָא ָדם ַה ָש ֵלם
ְל ָפנֶ ָ
יך ֵאין ַד ְעתו נֶ ְח ֶש ֶבת ְכ ָלל ְלשום ָד ָברְ ,ו ֵאינו יָ כול ִל ְראות ֶב ֱא ֶמת ֶאת ְג ֻד ַלת

ַו ֲחמור" – זַ ֵכנִ י ְל ַה ְק ִריב ָק ְר ָבנות ִמשור ְוצאןֶ ,ש ַעי"כ ִק ַב ְל ִתי

ֲח ָס ֶד ָ
יך ָה ַר ִבים ֶש ַעל ָה ָא ָדם ְב ָכל ֵעת ְו ֶרגַ עֲ ,ח ָס ִדים ַר ִבים ְמאדַ ,מה ֶש ִנ ַצל ָה ָא ָדם
ִמ ָכל ִמינֵ י ָצרות ו ְמצוקות ו ַמ ֲחלות ָרעות ו ִמ ָכל ַרע ,ו ַמה ֶש ְמ ַק ֵבל ָה ָא ָדם ֲח ָס ִדים
ַר ִבים ִב ְפ ֻעלות ָכל ֵא ֶבר ְוגִ ֵידי ַהגוף ,ו ִב ְפ ֻע ַלת ַה ְנ ִשימות ְו ָה ֵראותִ ,אלו ֵלי ֲח ָס ֶד ָ
יך
ָה ַר ִבים ָש ַא ָתה ִמ ְתנַ ֵהג ִע ָמנו ְב ַר ֲח ִמים ִל ְפנִ ים ִמשו ַרת ַה ִדיןֵ ,אין ָל ֶהם שום ִקיום
ַאף ְל ֶר ַגע ֶא ָחדְ ,ועוד ַה ְר ֵבה ֲח ָס ִדים ַר ִבים ֵאין ְספר ֶש ַא ָתה ִמ ְת ַח ֵסד ִע ָמנו ְב ָכל

ֵעת ְו ֵעת ֶש ֵאין ָה ָא ָדם ַמ ְב ִחין ָב ֶהם ,ו ְכמו ֶש ָא ַמר יַ ֲעקב ָא ִבינו ֶש ָהיָ ה ָא ָדם ַה ָש ֵלם
– ְב ִחיר ָהאבות ָ
ית ֶאת ַע ְב ֶד ָך" –
"קטנְ ִתי ִמ ָכל ַה ֲח ָס ִדים ו ִמכל ָה ֱא ֶמת ֲא ֶשר ָע ִש ָ

ַה ָכ ַרת ַהטוב ַלה'ֶ ,ש ִה ְתבונַ נְ ִתי ְב ֵעת ַה ְק ָר ַבת ַה ָק ְר ָבנות ְב ֵא ְב ֵרי
אתי ֶאת ַה ָדם ְו ִה ְר ַג ְש ִתי ֶאת ַה ֶח ֶסד ֶה ָעצום ְב ָכ ְך ֶש ֵיש
ַה ָק ְר ָבןְ ,ו ֵהזֵ ִ
ילת ְב ַשר ַה ָק ְר ָבן
ִלי ָדם ְב ִק ְר ִביֶ ,שהוא ְמ ַח ֵיב ֶאת נַ ְפ ִשי ,ו ְב ֵעת ֲא ִכ ַ
"ו ֶע ֶבד ְו ִש ְפ ָחה" – ִק ַב ְל ִתי ֶאת ִמ ַדת ָה ֶע ֶבד
אתי ַעל ְב ָש ִריְ ,
הו ֵד ִ
ָ
ָ
"אנִ י ַע ְב ֶדך ֶבן ֲא ָמ ֶתך".
ַלה'ֲ ,
ו ָב ֵעת ֶש ָשבו ַה ַמ ְל ָא ִכים ְליַ ֲעקבֵ ,הם ָהיו ְכ ָבר ַת ְל ִמ ָידיו ַו ֲע ָב ָדיו
את ָך ְו ַא ְר ַבע
"וגַ ם הו ֵל ְך ִל ְק ָר ְ
ֶשל ֵע ָשוְ ,ו ִא ְימו ַעל יַ ֲעקבְ ,ו ָא ְמרו ְ
"ו ִי ָירא יַ ֲעקב ְמאד ַו ִי ֶצר
ֵמאות ִאיש ִעמו" ִאיש ַהיְ נו ַה ַמ ְל ָא ִכיםַ ,

ַד ְע ִתי ְק ַט ָנה ִמ ִל ְראות ֶאת ְג ֻד ַלת ֲח ָס ֶד ָ
ית ִע ָמ ִדיְ ,וגַ ם ַמה ֶש ַע ָתה
יך ָה ַר ִבים ֶש ָע ִש ָ

לו" ו ְכ ֶש ָראוהו ַה ַמ ְל ָא ִכים ֶאת יַ ֲעקב ְב ַצ ַער ְש ָאלוהו ַה ִאם הוא

ֲאנִ י ִמ ְתיָ ֵרא ֵמ ֵע ָשו ַה ְמ ַב ֵקש ְל ָה ְרגֵ נִ יַ ,גם זֶ ה ֱא ֶמת ֶש ַאע"פ ֶש ֵאינֶ ִני רו ֶאה ָכ ֵעת
ַמדו ַע זֶ ה טו ָבה ֵמ ִע ְמ ָךַ ,א ְך ֲאנִ י ַמ ֲא ִמין ֶש ֶזהו ְלטו ָבה ְגמו ָרהָ ,כ ְך ֶב ֱא ֶמת ָכל ָד ָבר

"ו ַי ַחץ ֶאת ָה ָעםִ ...ל ְשנֵ י ַמ ֲחנות" ו ִב ֵקש
רו ֶצה ֶאת ֶעזְ ָר ָתם – ַ

ֲהנַ ֲע ֶשה ִע ָמנוֲ ,א ִפלו ִאם הוא נִ ְר ָאה ְכ ָר ָעה ח"וֲ ,ה ֵרי ֶשהוא ֱא ֶמת ָו ֶצ ֶדק ֵמ ִע ְמ ָך
ו ְלטו ָבה ְגמו ָרה ִהיא ,ע"כ בוש ֲאנִ י ְונִ ְכ ָלם ְל ָפנֶ ָ
יך ה'ֲ ,א ָבל ְכ ִפיות ַהטו ָבה ֶש ִבי
ֶשלא ַדי ֶש ֵאינִ י ַמ ִכיר ַב ֲח ָס ֶד ָ
יהם ַאף ֲאנִ י ִמ ְתלונֵ ן ,ו ְב ִל ִבי יֵ ש
יךְ ,ו ֵאינֶ ִני מו ֶדה ֲע ֵל ֶ
ְטרונְ יָ א ֶשלא טוב ִליְ ,ו ִל ְפ ָע ִמים ַאף ֲאנִ י מו ִציא ְתלונות ֵאלו ִמ ִפי.
יבנִ י ה' ֵא ֶל ָ
יך ְו ָאשו ָבהְ ,וזַ ֵכנִ י
ָא ָנא ַמ ְל ִכי ָה ַר ֲח ָמן ַאל ְת ִדינֵ נִ י ְכ ִמ ְפ ָע ַלי ָה ָר ִעיםֲ ,ה ִש ֵ
ֵמ ַע ָתה ֶש ִת ְפ ַתח ֶאת ִל ִבי ומ ִחי ְל ַה ִכיר ַב ֲח ָס ֶד ָ
יך ָה ַר ִביםְ ,ו ַא ַעפ"כ ֵא ַדע ָת ִמיד ִכי
"קטנְ ִתי ִמ ָכל ַה ֲח ָס ִדים ו ִמכל ָה ֱא ֶמת" ֶש ֲע ַדיִ ן ַד ְע ִתי ָק ְצ ָרה ִמ ְל ַה ִכיר ַב ֲח ָס ֶד ָ
ָ
יך

יך ַו ֲח ָס ֶד ָ
ָה ַר ִביםְ ,ו ָכל ַמה ֶש ֲאנִ י יו ֵד ַע ו ַמ ִכיר ֵאינו ְכלום ְל ֻע ַמת ַמ ֲע ֶש ָ
יך ַה ִנ ְפ ָל ִאים
יך"ְ ,ונו ֶדה ְל ָפנֶ ָ
"אין ָכמו ָך ֵבאל ִקים ה' ְו ֵאין ְכ ַמ ֲע ֶש ָ
יך ְב ָכל ִל ֵבנו ְונַ ְפ ֵשנו ַעל
ִכי ֵ
ְג ֻד ַלת ֲח ָס ֶד ָ
יך ֶש ָע ֵלינו ,ו ְב ָכל ִמ ָדה ֶש ִת ְמדד ִע ָמנו נו ֶדה ְל ָך ִב ְמאד ְמאדְ ,ונו ֶדה

ַעל ָה ָר ָעה ְכ ֵשם ֶש ָאנו מו ִדים ַעל ַהטו ָבהִ ,כי נֵ ַדע ֶש ַאף זֶ ה ֱא ֶמת ו ְלטו ָבה ַא ָתה
עו ֶשה זאת ,ו ְל ָפחות לא נִ ְכ ֶפה ְל ָך טו ָבה ח"ו ְל ִה ְתלונֵ ן ו ְל ַר ֵנן ַא ַחר ַמ ֲע ֶש ָ
יך ח"ו.
ָא ָנא ה' יֶ ֱהמו ֵמ ֶע ָ
יך ְויִ ְכ ְמרו ֲחנִ ינו ֶתיך ָע ֵלינוְ ,וזַ ֵכנו ְל ִהזְ ַד ֵכ ְך ו ְל ִה ְת ַעלות ְל ַד ְר ַגת

יהם –
ֵמ ַה ַמ ְל ָא ִכים ֶש ֵי ְלכו ִמ ֶמנו ְל ַמ ֲחנֶ ה ַא ֵחרְ ,ו ֵע ָשו יִ ְרדף ַא ֲח ֵר ֶ
ַא ֲח ֵרי ַה ַמ ְל ָא ִכיםְ ,ויַ ֲעקב יִ ָנ ֵצלֲ ,א ָבל לא ָר ָצה ַגם ַע ָתה ֶאת
"אל ֵקי ַא ְב ָר ָהם ְויִ ְצ ָחק
ֶעזְ ָר ָתםְ ,ו ָכל זֶ ה ִמ ְפנֵ י ַמה ֶש ֵב ֵאר ִב ְת ִפ ָלתו ֱ
"אנ ִכי ֶא ְהיֶ ה
ה' ָהאו ֵמר ֵא ַליֶ "...ש ַא ָתה ְב ַע ְצ ְמ ָך ִה ְב ַט ְח ָת לו ְו ָ

ִע ָמ ְךֲ "...א ָבל ָא ַמר או ַלי ָקטנְ ִתי ִמ ָכל ַה ֲח ָס ִדיםֶ ,ש ֶא ְצ ָט ֵר ְך ַע ָתה
"כי ְב ַמ ְק ִלי
ח"ו ְל ַד ְר ָגה נְ מו ָכה ָכזאת ְל ִה ְש ַת ֵמש ַב ַמ ְל ָא ִכיםֲ ,א ָבל ִ
יתי בו
ָע ַב ְר ִתי ֶאת ַה ַי ְר ֵדן ַה ֶזה" – ָע ַב ְר ִתי ִעם ַה ַמ ֵקל ֶש ָע ִש ִ
ימנִ ים ֶשל ְש ָערות ִג ִידים ְועו ְר ִקיםִ ,ב ְכ ֵדי
ִפצו ִלים ,נְ ֻק ִדים ְו ִס ָ
"מ ְב ָש ִרי ֶא ֱחזֶ ה ֱאל ַקי",
ִלזְ כר ֶאת ַח ְס ֵדי ה' ֶשעו ֶשה ְבגו ִפיַ ,ו ֲא ַק ֵים ִ
ְו ַה ַמ ֵקל ַה ֶזה ִהזְ ִכיר לו ֶאת ֲח ָס ֶד ָ
יך ה'ְ ,וזֶ ה ָהיָ ה ַה ְת ִפ ִלין ֶשלו,
יטיב ִע ָמ ְך" ֲא ִפלו ֵמ ָאה ְפ ָע ִמיםְ ,ו ַא ָתה
יטב ֵא ִ
"ו ַא ָתה ָא ַמ ְר ָת ֵה ֵ
ְ
ָ
ָ
"ו ָי ֶלן ָשם ַב ַליְ ָלה ַההוא"
יטיבָ ,ל ֵכן ָהיָ ה ָבטו ַח ְבךַ ,
ְב ַע ְצ ְמך ֵת ִ
ְב ָע ְמ ָקה ֶשל ֲה ָל ָכהְ ,ו ָש ַלח ְל ֵע ָשו עוד ַמ ָתנָ ה ְבנו ָסף ַעל
יל ָך
ַה ַמ ְל ָא ִכים ֶאת ַה ְב ֵהמותְ ,ו ָא ַמר לו ֲאנִ י מו ָכן ְל ַה ְק ִריב ִב ְש ִב ְ

ַה ַצ ִד ִ
יקים ַה ְגדו ִלים ֵמ ַה ַמ ְל ָא ִכים ְכיַ ֲעקב ָא ִבינו ֶשלא ָר ָצה ְל ִה ְש ַת ֵמש ַב ַמ ְל ָא ִכים,

אתיִ םְ "...כ ִש ְב ִעים ַה ָפ ִרים ֶש ִה ְק ִריב ְל ָכל ִש ְב ִעים
"ע ִזים ָמ ַ
ִ

ְו ָל ֵכן ִש ְל ָחם ְל ֵע ָשו ְל ַמ ָתנָ ה ְכמו ֶשמו ָכח ִמ ֶזה ֶש ֵהם לא נִ ְל ֲחמו ְב ֵע ָשו ְכ ִפי

ָה ֻאמותְ ,והו ִסיף לו ַחיות ְט ֵמאות ִכגְ ַמ ִלים ְוכו'ִ ,ב ְכ ֵדי ֶש ַי ִכיר לו

ֶש ָה ְפכו ֶאת ְסדוםֶ ,ש ֶזה ִמ ְפנֵ י ֶש ִש ְל ָחם לו ְל ַמ ָתנָ הִ ,כי ָה ִאיש ַה ִי ְש ְר ֵא ִלי נִ ְב ָרא

"ו ִי ָו ֵתר
טו ָבה ְויִ ְר ֶאה ֶש ִמ ְתנַ ֵהג ִעם ַה ְבכו ָרה ֶש ַמ ְק ִריב ָק ְר ָבנותַ ,

המשך 'יערב עליו שיחי'>>>

"ל ַבדו" ֶא ָלא ְ'ל ַכדו'ֶ ,ש ָש ַכח ַפ ִחים ְק ַט ִנים
יַ ֲעקב ְל ַבדו" ֶאל ִת ְק ֵרי ְ
יבת ַמיִ ם
יעית יַ יִ ן ְו ֶש ֶמן ו ְלבונָ ה ,ו ְב ִע ָקר ִל ְש ִא ַ
ַה ְמי ָע ִדים ִל ְר ִב ִ
ְ
ֵמ ַה ַי ְר ֵדן ִלנְ ָס ִכיםְ ,ולא נו ַתר ִעמו שום ַמ ְל ָאך ְל ָש ְלחו ְל ַה ְחזִ יר ֶאת
ַפ ִחים ֵאלוִ ,כי ָש ַלח ֶאת ֻכ ָלם ֵמ ָע ָליוְ ,ו ָל ֵכן ָשב יַ ֲעקב ְב ַע ְצמו
(ב ַעל ַהטו ִרים
יכ ֵאל ַ
"ו ֵי ָא ֵבק ִאיש ִעמו" זֶ ה ַמ ְל ָא ְך ִמ ָ
יבםַ ,
ַל ֲה ִש ָ
ָפ ָר ַשת תו ְלדות ְב ֵשם בר"ר) ֶש ִנ ְד ֶמה לו ְכת"ח ֶש ִה ְת ַפ ְל ֵפל ִעמו
ְב ִענְ יַ ן ִגיד ַה ָנ ֶשהְ ,ו ֶה ְר ָאה ֶאת ְמקומו ְבגופו ֶשל יַ ֲעקב ְו ָאז ִה ָכהו
ְו ָע ָשהו ַב ַעל מוםְ ,ו ָר ָצה ְל ַה ִזיק ְל ִבנְ יָ ִמין ֶשלא יִ ָו ֵלדִ ,כנְ ָק ָמה ַעל
יכ ֵאל ֶאת ְבשו ַרת ֵל ַידת
ָכ ְך ֶש ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינו לא ָר ָצה ִל ְשמו ַע ִמ ִמ ָ
יִ ְצ ָחקְ ,ו ָא ַמר ֶש ְכ ָבר נִ ְת ַב ֵשר ַעל זֶ ה ִמ ִפיו יִ ְת ָב ַר ְך ְב ַע ְצמו ,ו ְכ ָבר
ָש ַמח ַעל ָכ ְך ְונָ ַפל ַעל ָפנָ יו ִמ ִש ְמ ָחהַ ,ו ֲא ִפלו ָת ַבע ֶאת ָש ָרה ַעל

ָכ ְך ֶש ָצ ֲח ָקה ְב ֵעת ְבשו ַרת ַה ַמ ְל ָא ְךִ ,כי ְכ ָבר ָש ַמ ְענו זאת ֵמה'
ְו ָש ַמ ְח ִתיְ ,ו ַעל זאת ָר ָצה ַע ָתה ַה ַמ ְל ָא ְך ְל ִה ְתנַ ֵקם ְבנֶ ְכדו יַ ֲעקב

יוֹ ֵּסף ָּר ָּאה ַב ֲחלוֹ מוֹ ֶׁאת ָּה ֵּעץ ַה ְכ ָּל ִּלי ֵּ -עץ ַה ַד ַעתֶׁ ,שבוֹ ֵּיש ֶׁאת ָּכל סוגֵּ י ַה ֵּפרוֹ תְ ,כנֶׁ גֶׁ ד
ַ 12ה ְש ָּב ִּטיםֶׁ ,ש ָּכל ֶׁא ָּחד ֵּמ ֶׁהם ֵּיש לוֹ ְפ ִּרי ְכנֶׁ גְ דוֹ ְ ,ו ָּה ֵּעץ ַה ְכ ָּל ִּלי ַה ֶׁזה ִּה ְש ַת ַח ְו ָּתה ְליוֹ ֵּסף
ְכ ִּמ ְצ ַט ֵּער ַעל ֶׁשלא ִּק ֵּים ִּמ ְצוֹת ַה'ֶׁ ,ש ִּי ְה ֶׁיה ַט ַעם ָּה ֵּעץ ְו ֶׁצ ַבע ָּה ֵּעץ ְכ ַט ַעם ְו ֶׁצ ַבע ַה ְפ ִּריִּ ,כי
ֹאכל ַאף ִּמן ָּה ֵּעץ ְויו ְכ ַפל ֶׁח ְטאוֹ ֶׁ ,ש ַעל
ָּא ְמנָּ ם ָּע ָּשה זֹאת ְלטוֹ ַבת ָּא ָּדם ָּה ִּראשוֹ ן ֶׁשלא י ַ
ַר ְח ָּמנותוֹ ַהזֹאת ָּזכו ָּה ֵּע ִּצים ְל ִּמ ְצ ַות ָּע ְר ָּלה ְבל ֹא ַת ֲע ֶׁשה ו ְל ִּמ ְצ ַות ֻּס ָּכה ְב ַע ֵּשהְ ,ואומוֹ ת
ָּהעוֹ ָּלם ֻּי ְש ְפלו ְל ָּע ִּתיד ָּלבוֹ א ע''י ַה ֻּס ָּכה ְו ָּה ָּמן נִּ ְת ָּלה ַעל ָּה ֵּעץֲ ,א ָּבל ִּב ְש ִּביל יוֹ ֵּסף
ַה ַצ ִּדיק ֶׁשלא ָּח ָּטא ְכ ָּללָּ ,ראוי ָּהיָּ ה ָּה ֵּעץ ִּל ְהיוֹ ת ְכ ַט ַעם ָּו ֶׁצ ַבע ַה ְפ ִּרי.
(מתוך הספר "מתיקות הפרשה לילדים").
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ִל ְמנו ַע ִמ ֶמנו ֶאת ִבנְ יָ ִמיןְ ,ולא יָ ַכל ְו ָת ַקע ַכף יֶ ֶר ְך יַ ֲעקב.
ָא ָנא ַרחום ְו ַחנון זַ ֵכנו ְל ִמ ָדתו ֶשל יַ ֲעקב ָא ִבינו ֶש ָס ַמ ְך ָע ֶל ָ
יך ְל ַבד,
ְונָ ַתן ֶאת ָכל ַה ַג ְש ִמיות ְל ֵע ָשוְ ,וגַ ם ֶאת ַה ַמ ְל ָא ִכיםֶ ,ש ֶזה ַמה
"עד ִג ְשתו ַעד ָא ִחיו" ֶש ִה ִגיש ְונָ ַתן ְל ֵע ָשו ָא ִחיו ֶאת ָכל
ֶש ָכתוב ַ
ַה ַג ְש ִמיות ְוגַ ם ֶאת ַה ַמ ְל ָא ִכיםְ ,ונִ ְש ַאר ַרק ְב ַמ ְקלו ֶב ֱאמונָ תוֵ ,כן
נִ זְ ֶכה ָאנו ִל ְהיות ְמ ֵל ִאים ֶב ֱאמונָ ה ְש ֵל ָמה ְב ָךְ ,ונִ ְפנֶ ה ְב ָכל ֵעת
ִב ְת ִפ ָלה ְו ַת ֲחנונִ ים ַרק ֵא ֶל ָ
יךְ ,ולא נִ ְת ַפ ֵלל ְולא נִ ְסמ ְך ַעל שום

יח ַרק ְב ָך ְל ַבדָ ,א ֵמן.
ַמ ְל ָא ְך ְו ָש ִל ַ

(מתוך הספר 'יערב עליו שיחי').
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ְו ָּא ַמר לוֹ בֹא ְו ַא ְח ִּזיר אוֹ ְת ָּך ִּב ְתשו ָּבה ,ו ַמה
ָּע ָּשה ַא ְש ְמ ַדאי? נָּ ַטל ִּמ ְשלֹמֹה ֶׁאת ַט ַב ְעתוֹ
ֶׁש ָּהיָּ ה ָּחקוק ָּע ֶׁל ָּ
יה ֵּשם ַה ְמפ ָֹּרשְ ,ו ָּל ַקח לוֹ
יליןִּ ,כי ַט ַב ַעת זוֹ ִּה ְז ִּכ ָּירה
ֶׁאת ַה ְת ִּפ ִּ
ִּל ְשלֹמֹה ֶׁש ָּכל ְתנו ָּעה ו ְתנו ָּעהָּ ,כל ֲה ָּז ַזת
ֶׁא ְצ ַבע ְו ָּכל ַצ ַעד ְו ַש ַעל ַהכֹל ֵּמה'.
ְו ַא ְש ְמ ַדאי נָּ ַטל ֶׁאת ֶׁזה ִּמ ֶׁמנוְ ,ו ִּס ֵּלק אוֹ תוֹ
ֵּמ ַה ְמלו ָּכה.
ו ַמה ֶׁשסוֹ ֵּבב ַעל ַה ְפ ָּת ִּחים ְכ ֶׁע ֶׁבד ְמ ַת ֵּקן
ַמה ֶׁש ָּמ ְכרו ֶׁאת יוֹ ֵּסף ְל ֶׁע ֶׁבדְ .ול ֹא נוֹ ַתר לוֹ
ְכלום חוץ ִּמ ַמ ְקלוֹ ַכ ַנ"לֶׁ ,ש ֶׁזה ַה ַמ ֶׁטה ֶׁשל
מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנו ְוי ֵֹּסף ַה ַצ ִּדיקֶׁ ,ש ָּה ָּיה ִּמ ְסתוֹ ֵּבב
'את ַה ַמ ֶׁטה ַה ֶׁזה נָּ ַט ְע ִּתי
ִּעמוֹ ְואוֹ ֵּמרֶׁ :
בביהמ"ק'ַ .ה ַמ ֶׁטה ְמ ַס ֵּמל ַעל ַה ַכ ְל ָּכ ָּלה
ֶׁש ֶׁזה ָּהיָּ ה ְב ַיד יוֹ ֵּסף ֶׁש ִּכ ְל ֵּכל ֶׁאת ָּכל
ָּהעוֹ ָּלם ְ'ו ַס ָּבא ֶׁש ִּלי ְיהו ָּדה ְמ ָּכרוֹ ְ ,ו ַע ְכ ָּשיו
ַג ְל ַגל הוא ֶׁשחוֹ ֵּזר ָּבעוֹ ָּלם ַו ֲאנִּ י סוֹ ֵּבל ֶׁאת
אוֹ תוֹ ָּד ָּבר'.
ילה ְל ֻּכ ָּלם
ו ְל ַבסוֹ ף ְכ ֶׁש ְשלֹמֹה ָּח ַזר הוא ִּג ָּ
ֶׁאת ַה ֲחלוֹ ם ֶׁשל יוֹ ֵּסףְ ,והוא ִּח ֵּדש ֲע ָּש ָּרה
ְמנוֹ רוֹ ת ְב ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדש ְל ַה ְראוֹ ת ֶׁש ְל ָּכל
ֵּש ֶׁבט ֵּיש ֶׁאת ָּהאוֹ ר ְו ֶׁאת ַה ָּג ֶׁון ֶׁשלוֹ .
יהם ֵּיש ְמנוֹ ָּרה ַא ַחת ֶׁשל מ ֶֹׁשה ֶׁשהוא
ו ֵּבינֵּ ֶׁ
ַה ַמ ְמ ִּש ְ
יך ֶׁשל יוֹ ֵּסף ַה ַצ ִּדיק ו ְס ִּביבוֹ י'
ְמנוֹ רוֹ ת ְל ָּכל ַה ְש ָּב ִּטים ,ו ָּפ ַרץ י' ִּפ ְרצוֹ ת
ְבחוֹ ַמת יְ רו ָּש ַל ִּיםֶׁ ,ש ָּכל ֵּש ֶׁבט יו ַכל ְל ִּה ָּכנֵּ ס
ַב ְש ִּביל ֶׁשלוֹ ַל ְמנוֹ ָּרה ֶׁשלוֹ ְ ,ו ֶׁזה ָּהיָּ ה ִּתקון
ַעל ְמ ִּכ ַירת יוֹ ֵּסףְ .שלֹמֹה ָּא ַמר ְ'יהו ָּדה
ְז ֵּקנִּ יְ ...וגַ ם ִּמ ְז ֵּקנִּ י יְ הו ָּדה נִּ ְת ַג ְל ֵּגל ִּביוש
ְל ָּת ָּמר ֶׁש ְז ֵּקנִּ י נָּ ַתן ָּלה ֶׁאת ַה ַט ַב ַעת ְו ַה ַמ ֶׁטה
ְו ַה ִּש ְמ ָּלהָּ ,ל ֵּכן ַע ָּתה נָּ ְטלו ִּמ ֶׁמ ִּני ֶׁאת
ַה ַט ַב ַעתְ ,ונִּ ְש ַא ְר ִּתי ָּב ָּדד ִּעם ַמ ְק ִּלי
יתי'.
ְו ַט ִּל ִּ

יוֹ ֵּסף חוֹ ֵּלם עוֹ ד ב' ֲחלוֹ מוֹ תַ ,מדו ַע?

יהם ִּש ְמעו נָּ א ַה ֲחלוֹ ם ַה ֶׁזה
ֹאמר ֲא ֵּל ֶׁ
"וי ֶׁ
ַ
ֲא ֶׁשר ָּח ָּל ְמ ִּתיְ ,ו ִּה ֵּנה ֲאנַ ְחנו ְמ ַא ְל ִּמים
יבים
ֲא ֻּל ִּמים ְבתוֹ ְך ַה ָּש ֶׁדה" ֲ -אנַ ְחנו ַמ ְק ִּר ִּ
ְמנָּ חוֹ ת ֻּכ ָּלם ְב ַי ַחד ִּעם ְבנֵּ י ַה ְש ָּפחוֹ ת,
"בתוֹ ְך ַה ָּש ֶׁדה" ֵּ -א ֶׁיזה ָּש ֶׁדה? ֶׁשל ִּי ְצ ָּחק
ְ
ָּא ִּבינו ֶׁש ָּי ָּצא ָּלשו ַח ְב ָּש ֶׁדה ַעל ִּענְ ַין
"ו ַי ֲחלוֹ ם עוֹ ד ֲחלוֹ ם ַא ֵּחר...
ַה ְמנָּ חוֹ תַ ,
ְו ִּה ֵּנה ַה ֶׁש ֶׁמש ְו ַה ָּי ֵּר ַחֶׁ "...ש ֵּהם ְמ ַב ְש ִּלים
"מ ְש ַת ֲח ִּוים
ֶׁאת ַה ְתבו ָּאהְ ,וגַ ם ָּב ֶׁזה ַא ֶׁתם ִּ
ִּלי"ַ ,א ֶׁתם ְמ ַק ְב ִּלים ִּמ ֶׁמ ִּני ְלהוֹ דוֹ ת ַלה' ַעל
ַה ֶׁש ֶׁמש ְו ַה ָּי ֵּר ַח ' -יוֹ ֵּצר אוֹ ר ובוֹ ֵּרא ח ֶֹׁש ְך'.
ַו ֲחלוֹ ם ָּה ֲא ֻּל ִּמים קוֹ ֵּדם ַלכוֹ ָּכ ִּביםִּ :כי ֲח ַז"ל
אוֹ ְמ ִּרים 'יִּ ְש ָּר ֵּאל ְכ ֶׁש ֵּהם עוֹ ִּלים עוֹ ִּלים ַעד
ַל ָּש ַמ ִּים ְכ ֶׁש ֵּהם יוֹ ְר ִּדים יוֹ ְר ִּדים ַעד ְל ָּע ָּפר',
ַהיְ נו ְל ִּי ְש ָּר ֵּאל ֵּיש ב' ַמ ֲעלוֹ תַ ,מ ֲע ַלת
ַהכוֹ ָּכ ִּבים ַב ָּש ַמ ִּים ו ַמ ֲע ַלת ָּה ֲא ֻּל ִּמים
ָּב ֲא ָּד ָּמהֲ ,א ָּבל ַמה יוֹ ֵּתר ַמ ֲע ָּלה? ִּמ ַמה ֵּיש
יוֹ ֵּתר ֲהנָּ ָּאה? ֵּמ ַהכוֹ ָּכ ִּבים ֵּאין ָּכל ָּכ ְך ַה ְר ֵּבה
תוֹ ֶׁע ֶׁלתְ ,ו ִּאלו ֵּמ ָּה ֲא ָּד ָּמה ו ֵּמ ָּה ֲא ֻּל ִּמים ֵּיש
תוֹ ֶׁע ֶׁלת ַר ָּבהֶׁ ,זה ַה ָּמזוֹ ן ֶׁשל ָּכל ַה ְברו ִּאים,

ְל ַל ְמ ֵּדנו ֶׁש ַה ִּש ְפלות ֶׁזה ֲה ִּכי ָּחשוב.

יוֹ ֵּסף ָּקם ו ִּמ ְתעוֹ ֵּדד

יתי ָּכפוף
"ו ִּה ֵּנה ָּק ָּמה ֲא ֻּל ָּמ ִּתי" ִּל ְפנֵּ י ֵּכן ָּהיִּ ִּ
ְ
יכםֲ ,א ָּבל ָּא ִּבי ֵּה ִּקים אוֹ ִּתי ְו ָּע ָּשה ִּלי
ִּב ְפנֵּ ֶׁ
יתי ֶׁאת ֲעבוֹ ַדת ַה ְמנָּ חוֹ ת
ְכתֹנֶׁ ת ַפ ִּסים ִּכי ָּע ִּש ִּ
ָּכ ָּראוי ְב ַא ְחדות ִּעם ֻּכ ָּלם ַו ֲא ַזי " ַק ְמנו
יתם ִּמ ְש ָּת ְר ִּרים ָּע ַלי,
ַו ִּנ ְתעוֹ ָּדד"ְ ,ו ַא ֶׁתם ֶׁש ֱהיִּ ֶׁ
יכם ַו ִּת ְש ַת ֲח ֶׁוינָּ ה
"ו ִּה ֵּנה ְת ֻּס ֶׁבינָּ ה ֲא ֻּלמ ֵֹּת ֶׁ
ְ
ַל ֲא ֻּל ָּמ ִּתי" ְוגַ ם ִּל ְבנֵּ י ַה ְש ָּפחוֹ ת עוֹ ד ִּת ְצ ָּט ְרכו
ְל ִּה ָּכנַ ע ְבל ֹא ֶׁש ִּת ְרצוְ ,ו ַכ ָּונָּ תוֹ ָּהיְ ָּתה לוֹ ַמר
ָּל ֶׁהם ֶׁשל ֹא ָּצ ִּר ְ
יך ְל ַק ְנאוֹ ת אוֹ ְל ִּה ְש ָּת ֵּרר
ָּצ ִּר ְ
יך ְל ִּה ְס ַת ֵּכל ַעל ַה ַת ְכ ִּליתְ ,ו ַל ֲעבֹד ֶׁאת ה'
ֻּכ ָּלם ְב ַי ַחד.
"ויוֹ ִּספו עוֹ ד ְשנֹא אֹתוֹ ַעל ֲחלֹמ ָֹּתיו ְו ַעל
ַ
ְד ָּב ָּריו"  -אַ .על ַה ֲחלוֹ ם בַ .על ַה ֵּפרוש
ֶׁשהוא נָּ ַתן ַל ֲחלוֹ ם.

ַה ְש ָּב ִּטים כוֹ ָּכ ִּבים ַה ְמ ִּא ִּירים ְליוֹ ֵּסף

"ו ַי ֲחל ֹם עוֹ ד ֲחלוֹ ם ַא ֵּחרְ ,ו ִּה ֵּנה ַה ֶׁש ֶׁמש" -
ַ
ֶׁזה ָּה ַא ָּבאְ " ,ו ַה ָּי ֵּר ַח"  -זוֹ ָּה ִּא ָּמאְ " ,ו ַא ַחד
ָּע ָּשר כוֹ ָּכ ִּבים ִּמ ְש ַת ֲח ִּוים ִּלי" ִּ -ב ְזכות
ֶׁש ַא ֶׁתם ִּמ ְש ַת ֲח ִּוים ִּלי ַא ֶׁתם ְמ ִּא ִּירים
ְככוֹ ָּכ ִּבים ְו ַה ַכ ָּונָּ ה ֶׁשל יוֹ ֵּסף ל ֹא ָּהיְ ָּתה ֶׁשהוא
ילהֶׁ ,א ָּלא ֶׁש ֵּהם יוֹ ְר ִּדים
יהם ָּח ִּל ָּ
ִּמ ְש ָּת ֵּרר ֲא ֵּל ֶׁ
ֵּא ָּליו ַל ֲעזֹר לוֹ ֶׁ ,ש ֲה ֵּרי ֵּאין ְל ָּך ָּכל ֵּע ֶׁשב ֶׁש ֵּאין
לוֹ כוֹ ָּכב ֶׁש ַמ ֶׁכה בוֹ ְואוֹ ֵּמר לוֹ ְג ַדלָּ ,כ ְך ַא ֶׁתם
ַמ ְח ִּז ִּ
יקים אוֹ ִּתי ו ְמגַ ְד ִּלים אוֹ ִּתי.

י ֲעקֹב ָּש ֵּמ ַח ְב ַמ ֲע ָּשיו ֶׁשל יוֹ ֵּסף

ְ'וגַ ם ַא ָּבא ִּמ ְש ַת ֲח ֶׁוה ִּלי הוא עוֹ ֵּזר ִּלי
ו ִּמ ְש ַת ֶׁוה ִּא ִּתיִּ ,כי ִּאם יוֹ ֵּסף ל ֹא ָּהיָּ ה ְמ ָּק ֵּרב
ֶׁאת ְבנֵּ י ַה ְש ָּפחוֹ ת ֲא ַזי ַה ְש ָּב ִּטים ֶׁש ִּבזו אוֹ ָּתם
ילה נִּ ָּד ִּחיםָּ ,ל ֵּכן ַא ָּבא ְב ַע ְצמוֹ ָּש ַמח
ָּהיו ָּח ִּל ָּ
ְב ַמ ֲע ַשי ,ל ֹא ֶׁש ֲאנִּ י ָּע ִּדיף ֵּמ ָּא ִּבי ֶׁא ָּלא ְכ ָּאב
ֶׁש ִּמ ְתכוֹ ֵּפף ִּל ְבנוֹ ַהחוֹ ֶׁלה ְל ָּת ְמכוֹ ו ְל ַס ֲעדוֹ '.
ְו ָּא ֵּכן ְבסוֹ פוֹ ֶׁשל ָּד ָּבר ַא ֲח ֵּרי ֶׁשיוֹ ֵּסף ִּה ְת ַג ָּלה
"ו ִּי ְש ַתחו ִּי ְש ָּר ֵּאל ַעל רֹאש
ָּל ַא ִּחים ֲא ַזי ַ
ַה ִּמ ָּטה" ,הוא הוֹ ָּדה ְליוֹ ֵּסף ַעל ָּכ ְך.

ִּג ְדעוֹ ן ִּויהוֹ שו ַע

ו ְשנֵּ י ַה ֲחלוֹ מוֹ ת ֶׁשל יוֹ ֵּסף ֵּהם ַגם ְכנֶׁ גֶׁ ד
ְמנַ ֶׁשה ְו ֶׁא ְפ ָּר ִּיםֲ :חלוֹ ם ָּה ֲאלומוֹ ת ְכנֶׁ גֶׁ ד
ִּג ְדעוֹ ן ֶׁש ַנ ֲע ָּשה לוֹ נֵּ ס ַעל ְי ֵּדי ְצ ִּליל ְשעוֹ ִּרים
ֶׁש ָּהיָּ ה ִּמ ְת ַה ֵּפ ְך ְב ַמ ֲחנֵּ ה ִּמ ְד ָּיןַ ,עד ֶׁש ָּקם ְונִּ ָּצב
ְב ָּא ֳהלוֹ ֶׁשל ִּג ְדעוֹ ןַ .ו ֲחלוֹ ם ַה ֶׁש ֶׁמש ְכנֶׁ גֶׁ ד
יְ הוֹ ֻּש ַע ֶׁש ָּע ְצ ָּרה לוֹ ַה ֶׁש ֶׁמש.

ל ֹא ְל ַס ֵּפר ְד ָּב ִּרים ַה ְמעוֹ ְר ִּרים ִּקנְ ָּאה

" ַו ְי ַס ֵּפר ֶׁאל ָּא ִּביו ְו ַאל ֶׁא ָּחיו ַו ִּיגְ ַער בוֹ ָּא ִּביו"
 ַמדו ַע ַא ָּתה ְמ ַס ֵּפר ֶׁאת ֶׁזה ָּל ַא ִּחיםֲ ,ה ֵּרי ֵּהםֹאמר לוֹ ַמה ַה ֲחלוֹ ם
"וי ֶׁ
ל ֹא יְ ַק ְבלו ֶׁאת ֶׁזהַ ,
ַה ֶׁזה ֲא ֶׁשר ָּח ָּל ְמ ָּת" ַ -ה ֲחלוֹ ם ַה ִּנ ְס ָּתר ֶׁשל ֹא
ִּס ַפ ְר ָּת ָּל ַא ִּחים ֶׁאת ֶׁזה ִּת ְשמוֹ ר ְבסוֹ דִּ ,כי ִּאם
ְתגַ ֶׁלה ֶׁאת ֶׁזה ָּל ַא ִּחים ֶׁזה ַי ְפ ִּחיד אוֹ ָּתם יוֹ ֵּתר
יהם ַב ֲח ָּז ָּרה,
ֵּמ ַהכֹלֶׁ ,ש ַהכֹל ָּע ִּתיד ַל ֲחזוֹ ר ֲא ֵּל ֶׁ
"ו ָּא ִּביו ָּש ַמר
ֶׁאת ֶׁזה ִּת ְשמוֹ ר ֵּבינִּ י ו ֵּבינְ ָּך ְ -
ֶׁאת ַה ָּד ָּבר" הוא ָּש ַמר א"ז ְבסוֹ דֶׁ ,ש ֶׁזה ְי ִּהי
ְב ַא ֲח ִּרית ַה ָּי ִּמים.

><3

" ַויְ ַקנְ או בוֹ ֶׁא ָּחיו" ַה ִּדבור ַה ֶׁזה ַע ְצמוֹ
הוֹ ִּסיף ָּל ֶׁהם ִּקנְ ָּאה ִּכי ֵּהם ֵּה ִּבינו ֶׁאת ַכ ָּונַ ת
"ו ָּא ִּביו
יַ ֲעקֹב ֶׁשהוא ַמ ְס ִּכים ִּעם יוֹ ֵּסףְ ,
ָּש ַמר ֶׁאת ַה ָּד ָּבר" ֲאנִּ י ִּא ְת ָּךֲ ,א ָּבל ַרק ֲאנִּ י
ְל ַבד ִּא ְת ָּך נְ ַס ֵּדר ֶׁאת ֶׁזהַ ,ו ֲאנִּ י ֶׁב ֱא ֶׁמת
יִּ ְש ַת ֲח ֶׁוה ֵּא ֶׁל ָּ
יך ָּב ֶׁרגַ ע ַה ָּנכוֹ ן.

ַה ְש ָּב ִּטים בוֹ נִּ ים ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדש ְל ַע ְצ ָּמם,
ְויַ ֲעקֹב ַמה הוא אוֹ ֵּמר???

יהם
"ו ֵּי ְלכו ֶׁא ָּחיו ִּל ְרעוֹ ת ֶׁאת צֹאן ֲא ִּב ֶׁ
ַ
ִּב ְש ֶׁכם" ֵּ -הם ָּרצו ַגם ְל ַה ְק ִּריב ָּק ְר ָּבנוֹ ת
ו ְל ַה ְמ ִּש ְ
יהם ֲא ָּבל ְל ָּאן ֵּהם
יך ֶׁאת ֶׁד ֶׁר ְך ֲא ִּב ֶׁ
ָּה ְלכו? ִּל ְש ֶׁכםֶׁ ,ש ָּשם נֶׁ ְח ְל ָּקה ַמ ְלכות ֵּבית
ָּד ִּוד ְו ָּשם ִּענו ֶׁאת ִּדינָּ ה ( ַר ִּש"י) ִּכי ֶׁזה ֵּמ ִּביא
ֶׁאת ֶׁזהִּ ,אם ל ֹא ַמ ֲא ִּמינִּ ים ַב ַצ ִּד ִּ
יקים
נִּ ְכ ָּש ִּלים ַגם ִּב ְזנות רח"ל [ ְו ֵּהם ל ֹא ָּה ְלכו
ִּלירו ָּש ַליִּ ם ְו ַהר ַהמוֹ ִּר ָּיה].

יח ַעל ָּה ַא ִּחים
יוֹ ֵּסף ַה ַמ ְש ִּג ַ

ֹאמר לוֹ ֶׁל ְך
ֹאמר יִּ ְש ָּר ֵּאל ֶׁאל יוֹ ֵּסףַ ...וי ֶׁ
"וי ֶׁ
ַ
ָּ
נָּ א ְר ֵּאה ֶׁאת ְשלוֹ ם ַא ֶׁחיך ְו ֶׁאת ְשלוֹ ם
ַהצֹאן" ַה ִּאם ֵּיש ְל ַא ֶׁח ָּ
יך ְש ֵּלמותַ ,ה ִּאם ֵּיש
ְ
ָּל ֶׁהם ָּשלוֹ ם ִּעם ָּה ַא ִּחיםֵּ ,איך ְב ִּדיוק ֵּהם
יבים ָּק ְר ָּבנוֹ תְ .ו ָּא ֵּכן ֶׁאת ִּמי ֵּהם
ַמ ְק ִּר ִּ
ִּה ְק ִּריבו ְל ָּק ְר ַבן? ֶׁאת יוֹ ֵּסף.
ֶׁה' ָּח ֵּפץ ַח ִּיים' אוֹ ֵּמרֶׁ :ש ִּאם ָּה ָּיה מוֹ ֵּצא ֶׁאת
ָּה ַא ִּחים ִּב ְש ֶׁכם ל ֹא ָּה ָּיה נִּ ְמ ַכרִּ ,כי ָּה ָּיה ָּב ֶׁזה
ִּמ ְצ ַות ִּכבוד ָּאב ָּו ֵּאם ,ו ְשלו ֵּחי ִּמ ְצ ָּוה ֵּאינָּ ם
נִּ זוֹ ִּקיםְ .ו ָּה ִּענְ ָּיןִּ ,כי ָּא ִּביו ְש ָּלחוֹ ְב ַד ְו ָּקא
ִּל ְש ֶׁכם ְל ַת ֵּקן ֶׁאת ַעזות ְש ֶׁכםֶׁ ,ש ִּש ְמעוֹ ן
ְו ֵּל ִּוי ָּה ְרגו ֶׁאת ָּכל ָּה ִּעיר ְבל ֹא ְל ִּה ְת ַי ֵּעץ ִּעם
יַ ֲעקֹב ,ו ִּב ְש ֶׁכם ָּהיָּ ה ָּצ ִּר ְ
יך ְל ַת ֵּקן ֶׁאת ַה ֵּח ְטא
ַה ָּקדוםִּ .אם ָּהיו ִּמ ְת ַג ְב ִּרים ֶׁשל ֹא ִּל ְמכוֹ ר
ֶׁאת יוֹ ֵּסף ָּהיָּ ה נִּ ְת ַקן ָּב ֶׁזה ַה ֵּח ְטא ַהקוֹ ֵּדם ֶׁשל
ְש ֶׁכם.

ִּל ְחיוֹ ת ִּעם ַא ְב ָּר ָּהם ָּא ִּבינו

"ו ִּי ְש ָּל ֵּחהו ֵּמ ֵּע ֶׁמק ֶׁח ְברוֹ ן" ֶׁש ָּשם ְקבו ִּרים
ַ
ָּה ָּאבוֹ תְ ,כמוֹ ֶׁש ְב ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדש ָּהיו אוֹ ְמ ִּרים
' ַעד ֶׁש ְב ֶׁח ְברוֹ ן' ְל ַה ְז ִּכיר ְזכות ָּאבוֹ ת ָּכ ְך
ָּש ַלח אוֹ תוֹ ַי ֲעקֹבֶׁ ,ש ֵּי ֵּל ְך ִּעם ַה ַמ ְח ָּשבוֹ ת
ֶׁשל ַא ְב ָּר ָּהם ֶׁ -של ָּה ָּאבוֹ ת.
ְוי ֵֹּסף ל ֹא ְמ ָּצ ָּאם ו ַמדו ַע? " ִּכי ָּש ַמ ְע ִּתי
אוֹ ְמ ִּרים נֵּ ְל ָּכה דוֹ ָּתיְ נָּ ה" ֵּהם יָּ ָּצאו חוץ
ִּל ְמקוֹ מוֹ ֵּ ,הם ָּעשו ָּק ְר ָּבנוֹ ת ִּב ְש ֶׁכם ַו ֲא ָּכלום
ְבדוֹ ָּתן ,יוֹ ֵּסף ָּר ָּאה ֶׁש ֵּאין ָּל ֶׁהם ְש ֵּלמותֵּ ,הם
ָּסטו ִּמ ֶׁד ֶׁר ְך ָּה ָּאבוֹ תַ [ .כמו ָּבן ֶׁש ָּאז ל ֹא ָּהיו
ֲה ָּלכוֹ ת ֶׁש ַא ַחר ַמ ָּתן תוֹ ָּרהֲ ,א ָּבל ַגם ָּאז
ָּהיְ ָּתה ָּמס ֶֹׁרתְ ,ו ַי ֲעקֹב ִּצ ָּוה ְליוֹ ֵּסף ְל ַל ֵּמד ֶׁאת
ֶׁא ָּחיו ָּמס ֶֹׁרת זוֹ ].

נִּ ְכ ָּש ִּלים ִּב ְמ ִּכ ַירת יוֹ ֵּסף

ְו ָּאז ָּה ָּיה ָּכל ַה ַמ ֲע ֶׁשה ֶׁש ִּש ְמעוֹ ן ָּי ַעץ ְל ֵּל ִּוי
ַל ֲהרוֹ ג ֶׁאת יוֹ ֵּסףְ ,ו ֵּל ִּוי ִּק ֵּבל ֶׁאת ְד ָּב ָּריו,
ו ְראו ֵּבן ִּה ִּציל אוֹ תוֹ ְב ֵּע ָּצה ל ֹא טוֹ ָּבה ֶׁש ָּא ַמר
ִּל ְזרֹק אוֹ תוֹ ְלבוֹ ר ָּמ ֵּלא נְ ָּח ִּשים ְו ַע ְק ַר ִּבים,
ַעד ֶׁש ְמ ָּכרוהו ְו ָּה ָּיה ָּכל ַה ַמ ֲע ֶׁשה.

יהם ִׁש ְמעו נָ א ַה ֲחלוֹ ם ַה ֶזה ֲא ֶשר ָח ָל ְמ ִׁתי- "...
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
"ו ַי ֲחל ֹם יוֹ ֵסף ֲחלוֹ םַ ...וי ֶ
ַ
נִ ְכ ָפל ַפ ֲע ָמיִ ם ַה ֲחלום ַב ְפסו ִקיםַ ,ה ֲחלום ָה ִראשון ָהיָ ה ֲחלום סו ִדי נו ָראֶ ,ש ָכלול בו
יהם ִש ְמעו נָ אַ - "...א ִחים
אמר ֲא ֵל ֶ
"וי ֶ
ָכל ַהסודות ַהתו ָרהְ ,ו ָכל ַמה ֶש ָע ִתיד ִל ְהיותַ ,
ְ
יְ ָק ִרים ַו ֲאהו ִבים! בואו ַו ֲא ָפ ֵרש ָל ֶכם ֶאת ֲחלו ִמיֵ ,איך נְ ַת ֵקן יַ ַחד ֶאת ֵח ְטא ָא ָדם

ַב ְג ָּמ ָּרא ִּב ְמנָּ חוֹ ת (צט ):נֶׁ ְח ְלקו ר' יוֹ ֵּסי ֶׁבן ר' יְ הו ָּדה ְו ַר ָּבנָּ ן
ְב ִּענְ יַ ן ֲע ֶׁש ֶׁרת ַה ְמנוֹ רוֹ ת ֶׁש ָּע ָּשה ְשלֹמֹהִּ ,אם ָּהיו ַמ ְד ִּל ִּ
יקים
אוֹ ָּתם אוֹ ל ֹאְ ,ו ֶׁא ְפ ָּשר ְל ָּב ֵּאר ָּב ֶׁזה ֶׁשר' יוֹ ֵּסי ֶׁבן ר' יְ הו ָּדה
ְס ִּב ָּירא ֵּליה ֶׁש ָּכל ֶׁא ָּחד ְו ֶׁא ָּחד ָּצ ִּר ְ
יך ְל ַה ְד ִּליק ֶׁאת ַהטוֹ ב
ֶׁש ַה ָּק ָּב"ה נוֹ ֵּתן לוֹ ְ ,ו ֵּכן ְל ָּה ִּאיר ֶׁאת ַהטוֹ ב ֶׁש ֵּא ֶׁצל ַה ֵּשנִּ י ְו ַעל ֵּכן
ְשלֹמֹה ל ֹא ִּה ְד ִּליק ֶׁאת ֲע ֶׁש ֶׁרת ַה ְמנוֹ רוֹ ת ֶׁש ָּע ָּשהִּ ,ב ְכ ֵּדי ֶׁש ְכ ָּלל

ָה ִראשון.

יִּ ְש ָּר ֵּאל יַ ְש ִּכילוֶׁ ,ש ַמ ְט ַרת ַה ְמנוֹ רוֹ ת זֶׁ ה ל ֹא ְל ָּה ִּאיר ֶׁאת ֵּבית

"עץ ְפ ִרי" ֶש ְי ֵהא ַט ַעם ָה ֵעץ
אשית א) ֵ
ֶא ָלא ֲח ַז"ל או ְמ ִרים (ב"ר ,הו ָבא ְב ַר ִש"י ְב ֵר ִ
"ותו ֵצא ָה ָא ֶרץ ְוגו' ְו ֵעץ עו ֶשה ְפ ִרי" ְולא
ְכ ַט ַעם ַה ְפ ִריְ ,ו ִהיא לא ָע ְש ָתה ֵכןֶ ,א ָלא ַ
יכ ְך ְכ ֶש ִנ ְת ַק ֵלל ָא ָדם ַעל ֲעונו נִ ְפ ְק ָדה ַגם ִהיא ַעל ֲעונָ ה ְונִ ְת ַק ְל ָלהַ .מה
ֵעץ ְפ ִריְ ,ל ִפ ָ
ַה ֶק ֶשר ֵבין ֵעץ ַה ַד ַעת ְל ֵח ְטא ָה ֲא ָד ָמה? ֶא ָלא ֶש ָה ֲא ָד ָמה ְב ַע ְצ ָמה ָח ְט ָאה ִב ְש ִביל
ָה ָא ָדםֶ ,ש ִא ְל ָמ ֵלא ָהיָ ה ַט ַעם ָה ֵעץ ְכ ַט ַעם ַה ְפ ִרי ְו ָהיָ ה ָא ָדם טו ֵעם ַגם ֵמ ָה ֵעץ ֶש ָמא
ית ֵקן
לא ָהיְ ָתה לו ְתקו ָמהֲ ,א ָבל ַע ְכ ָשו ֶש ָח ָטא ַרק ַב ְפ ִרי ,יָ בא ָה ֵעץ ֶשלא ָח ְטאו בו ִו ַ
ֶאת ַה ֵח ְטאְ ,ב ַה ְר ֵבה ִמ ְצות ֶש ְי ַק ְימו בו ִ -מ ְצ ַות ִסכו ְך ַל ֻס ָכהֶ ,ש ַנ ֲע ָשה ַד ְו ָקא ִמ ָתלוש
ִמן ַה ַק ְר ַקעְ ,ל ַה ְז ִכיר ֲע ֵלי ַה ְת ֵאנָ ה ֶש ָת ְלשו ַל ֲעשות ָל ֶהם ֲחגורותְ ,ו ִא ְל ָמ ֵלא ָהיָ ה
ַט ַעם ָב ֵעץ ַו ֲע ֵלי ַה ְת ֵאנָ ה ְכ ַט ַעם ַה ְפ ִרי ,לא יָ ְכלו ְל ַת ֵקן ֶאת ַע ְצ ָמם ָב ֶזה.
ְו ֵכן ֲע ֵצי ַה ַמ ֲע ָר ָכה הוא ִתקון ְל ֵח ְטא ֵעץ ַה ַד ַעתִ ,כי רוב ָה ֵע ִצים ֶש ִבירו ָש ַליִ ם ָהיו
(ש ָבת סגֲ ).ע ֵצי יְ רו ָש ַליִ ם ֶשל ִק ָנמון ָהיו ,ו ְב ָש ָעה
ֲע ֵצי ִק ָנמוןְ ,כמו ֶש ָא ְמרו ֲח ַז"ל ַ
ֶש ַמ ִס ִ
יחן נו ֵדף ְב ָכל ֶא ֶרץ יִ ְש ָר ֵאלְ ,ו ַה ִק ָנמון ַט ַעם ֵעצו ו ִפ ְריו ָש ֶוהֶ ,ש ֲה ֵרי
יקין ֵמ ֵהן ֵר ָ
יאים ַל ֲע ֵצי ַה ַמ ֲע ָר ָכהְ ,כ ֵדי ְל ַת ֵקן
ְב ֵעץ ַה ִק ָנמון ְמ ַת ְב ִלים ֶאת ַה ַמ ֲא ָכלְ ,ו ֶאת ֶזה ְמ ִב ִ
ֶאת ֵח ְטא ָא ָדם ָה ִראשון ֶש ִב ְש ִבילו נִ ְש ַת ְנ ָתה ָה ֲא ָד ָמה ֶשלא יְ ֵהא ַט ַעם ָה ֵעץ ְכ ַט ַעם

ַה ִּמ ְק ָּדשֶׁ ,א ָּלא ִּב ְכ ֵּדי ֶׁש ָּכל ֶׁא ָּחד ְו ֶׁא ָּחד יָּ ִּאיר ְב ַע ְצמוֹ ֶׁאת אוֹ ר
ַח ְס ֵּדי ה'ְ ,ו ֶׁזה ִּענְ יָּ ן נֵּ רוֹ ת ֲחנֻּ ָּכה ֶׁש ָּכל ֶׁא ָּחד ְו ֶׁא ָּחד ַמ ְד ִּליק ֶׁאת
אוֹ ר ה' ֶׁש ִּאתוֹ ָּת ִּמידַ ,ו ֲא ִּפלו ַב ְז ַמ ִּנים ַה ֲחשו ִּכיםְ ,ו ֶׁזה ִּענְ יָּ ן
"ל ַל ֵּמד ֶׁאת ְבנֵּ י יְ הו ָּדה ֶׁק ֶׁשת" ֶׁש ֶׁזה ִּענְ יָּ ן
ַה ֶׁק ֶׁשת ו ְכמוֹ ֶׁש ָּכתוב ְ
יסא ֶׁשל נֵּ רוֹ ת
ַה ַה ָּכ ָּרה ְב ַח ְס ֵּדי ה'ְ ,ו ֵּכן ֶׁזה ִּענְ יָּ ן ַה ִּפ ְרסו ֵּמי נִּ ָּ
יטת ָּה ַר ְמ ָּב"ן
ֲחנֻּ ָּכה ַהדוֹ ִּמים ִּל ְג ַונֵּ י ַה ֶׁק ֶׁשתְ ,וזֶׁ ה ְכ ִּש ַ
'מ ְל ָּחמוֹ ת' ֶׁ -ש ֵּנרוֹ ת ֲחנֻּ ָּכה ֶׁזה ל ֹא ְכנֶׁ גֶׁ ד ַה ְמנוֹ ָּרה ֶׁש ְב ֵּבית
ְב ִּ
ַה ִּמ ְק ָּדשֶׁ ,א ָּלא ְכנֶׁ גֶׁ ד ֲע ֶׁש ֶׁרת ַה ְמנוֹ רוֹ ת ֶׁשל ֹא ָּהיו ַמ ְד ִּל ִּ
יקים,
ו ִּמ ֵּכ ָּיון ֶׁש ָּכל ֶׁא ָּחד ְו ֶׁא ָּחד ִּמ ִּי ְש ָּר ֵּאל ָּר ָּצה ְל ַה ְד ִּליק ְב ַע ְצמוֹ ֶׁאת
ַה ֵּנרוֹ ת ְב ֵּביתוֹ  ,נָּ ַתן ָּל ֶׁהם ַה ָּק ָּב"ה ֶׁאת נֵּ רוֹ ת ֲחנֻּ ָּכה ,ו ֵּמ ִּא ָּיד ְך
יטת ר' ֶׁא ְל ָּע ָּזר ֶׁבן ַשמו ַע ֶׁש ָּהיו ַמ ְד ִּל ִּ
יקים ֶׁאת ָּכל ַה ְמנוֹ רוֹ ת,
ִּש ַ
ְו ֶׁזה ִּב ְכ ֵּדי ְל ַה ְראוֹ ת ִּל ְכ ָּלל יִּ ְש ָּר ֵּאל ֶׁאת ג ֶֹׁדל ַמ ֲע ָּל ָּתם ֶׁש ְכ ֶׁש ֵּהם
ַמ ְד ִּל ִּ
יקים אוֹ ר ַל ֵּשנִּ י ֶׁזה מוֹ ִּסיף אוֹ ר ְו ַא ְחדות ְביִּ ְש ָּר ֵּאלְ ,ו ֶׁזה
ְכ ַד ַעת ַה ַב ַעל ַה ָּמאוֹ ר ֶׁש ֵּנרוֹ ת ֲחנֻּ ָּכה ֵּהם ֵּז ֶׁכר ַל ְמנוֹ ָּרה ֶׁש ְב ֵּבית
ַה ִּמ ְק ָּדשִּ ,מ ֵּכ ָּיון ֶׁש ָּהיו ַמ ְד ִּל ִּ
יקים ְב ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדש ֶׁאת ָּכל
[ועוֹ ד ֶׁא ְפ ָּשר לוֹ ַמר ֶׁש ַב ְז ַמ ִּנים ַהטוֹ ִּבים ָּהיו
ַה ְמנוֹ רוֹ תְ ,
יקים ְב ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדש ֶׁאת ָּכל ַה ְמנוֹ רוֹ ת ,ו ִּב ְז ַמ ֵּני ַהח ֶֹׁשךְ
ַמ ְד ִּל ִּ
ָּהיו ַמ ְד ִּל ִּ
יקים ַרק ֶׁאת ֶׁשל מ ֶֹׁשה].

ַה ְפ ִרי.
"ו ִה ֵנה ֲאנַ ְחנו ְמ ַא ְל ִמים ֲא ֻל ִמים"ָ ,כל ַה ְש ָב ִטים ָה ְלכו
ְו ֶזהו ֶשיו ֵסף או ֵמר ְל ַא ִחים ְ
ִל ְרעות ַב ָש ֶדהָ ,כל ֶא ָחד ֶאת ִפ ְריוֶ ,ש ֲה ֵרי ָכל ֵש ֶבט הוא ְכנֶ ֶגד ְפ ִרי ַא ֵחרְ ,ו ֶזה ְמ ֻר ָמז
ַב ְד ָג ִלים ו ְב ַא ְבנֵ י ָהח ֶשן ( ַר ֵבנו ְב ַח ֵייָ ,שם ְת ַצ ֶוה) יְ הו ָדה – "או ְס ִרי ַל ֶג ֶפן ִעירה – ...ו ְל ֵבן
ִש ַניִ ם ֵמ ָח ָלבָ ;"...א ֵשר – " ְוטו ֵבל ַב ֶש ֶמן ַר ְגלו"ֶ ,ש ֶזה ַזיִ ת; ְראו ֵבן – דו ָד ִאים; ֵל ִוי –
ְש ֵק ִדים ( ַא ֲהרן ַהכ ֵהן); ְוכו'.

יתי ְמ ֻר ָכז ָכל ָכ ְך ִב ְג ַלל
ָצ ַע ְד ִתי ָב ְרחוב ְולא ָהיִ ִ
יתי ְמ ַעט ְמסו ְח ָרר,
ֶשלא ִה ְר ַג ְש ִתי ָכל ָכ ְך טוב ְו ָהיִ ִ
יתי ַל ֲחצות ֶאת ַה ְכ ִביש ָח ַש ְב ִתי ָל ֶל ֶכת
ְו ָאז ָר ִצ ִ
ְל ַמ ֲע ַבר ַה ֲח ִצ ָיהַ ,א ְך ֵכ ָיון ֶש ַה ְכ ִביש ָה ָיה ָפקוק
ֶה ְח ַל ְט ִתי ַל ֲעבור ֵבין ָה ְר ָכ ִביםִ ,ה ְת ַח ְל ִתי ַל ֲחצות

ְוהוא כו ֵלל ֶאת ֻכ ָלםִ ,כי יו ֵסף הוא ַה ַה ְש ָמ ָטה ֶשל ַא ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק ְויַ ֲעקבְ ,והוא א ֵהב
ֶאת ָכל ֶא ָחיו ַגם ֶאת ְבנֵ י ַה ְש ָפחות ,כמ''ש " ַו ִי ְשנְ או אותו"ֵ ,הם ָשנְ או אותוֲ ,א ָבל
יהם" ִב ְכ ֵדי ְל ַת ְקנָ םְ ,ו ָכל
הוא ֲא ָה ָבםְ ,ו ָל ֵכן " ַו ָי ֵבא יו ֵסף ֶאת ִד ָב ָתם ָר ָעה ֶאל ֲא ִב ֶ ֶֽ
"מ ַא ְל ִמים ֲא ֻל ִמיםַ ...ו ִת ְש ַת ֲח ֶו ָ
ין ַל ֲא ֻל ָמ ִתי" ִ -כי ֻכ ָלם ְכלו ִלים ִבי ַו ֲאנִ י
ַה ְש ָב ִטים ְ

ֶאת ַה ְכ ִביש ֵבין ַה ְמכונִ יות ְולא ָב ַד ְק ִתי ִב ְג ַלל ֶשלא
יתי ְמ ֻר ָכזְ ,ו ָאז ְל ֶפ ַתע ָש ַמ ְע ִתי ֲח ִר ָ
יקה ֲח ָז ָקה
ָהיִ ִ
ְמאדַ ,עד ֶש ִה ְב ַחנְ ִתי ֶש ְשנֵ י או ַפנו ִעים נָ ְסעו
ִב ְמ ִהירות ֵבין ָה ְר ָכ ִבים ְו ֵהם ִכ ְמ ַעט ִה ְתנַ ְגשו ִבי
ימ ְט ִרים ְל ָי ִדי ,ו ָברו ְך ה'
ְו ָה ִראשון ָב ַלם ֶע ֶשר ַסנְ ִט ֶ

ַמ ְש ֶקה ֶאת ֻכ ָלם.

לא נִ זו ְק ִתי ְכ ָלל.

ו ְכ ֶש ָה ֵע ִצים ְו ָה ֲאלומות ִה ְש ַת ֲחוו ְליו ֵסףֵ ,הם ְכאו ְמ ִרים לוֲ ' :אנַ ְחנו ִמ ְתכו ְפ ִפים
ֵא ֶל ָ
יך' ,לו ַמר ֶש ִמ ְצ ַט ֲע ִרים ֲאנַ ְחנו ֶש ֵאין ֵע ֵצינו ְכ ַט ַעם ִפ ְר ֵיינוְ ,ו ֶזה ָע ִשינו ְלטו ַבת

אתי ַב ְקבוק ִמיץ ֲענָ ִבים ְולא
ְב ֵליל ַש ָבת הו ֵצ ִ

ילית.
יתר ִע ִ
מ .קֵ .ב ָ

אכל ֶאת ָה ֵעץ ַע ְצמו,
ישא ָא ָדם ָה ִראשוןְ ,כ ֵדי ֶשלא יִ ְג ַדל ֶח ְטאו ְב ֵעת ֶשי ַ
ַה ַס ָבאַ -ק ִד ָ

ִה ְב ַחנְ ִתי ֶשהוא ְמ ֻק ְל ָקל ,ו ְל ֶפ ַתע ִמ ַיד ַכ ֲא ֶשר

ֶשהוא ָה ֵעץ ַה ְכ ָל ִליֶ ,שכו ֵלל ִח ָטהֶ ,ג ֶפן ו ְת ֵאנָ ה ( ֵעין ְב ָרכות מאֶ ,).ש ֶזה ֵעץ ַה ַד ַעת

ָפ ַת ְח ִתי ֶאת ַה ַב ְקבוק ֻה ַתז ָכל ַה ְתכו ָלה ֵמ ַה ַב ְקבוק

ֶשכו ֵלל ָכל ַמ ֲע ָב ֵרי ָה ָא ָדםְ ,ו ָל ֵכן ֵס ַר ְבנו ְלהו ִציא ָב ֵעץ ו ָב ֲענָ ִפים ֶאת ַט ַעם ַה ְפ ִריְ ,ולא
ֶאת ָה ַרכות ְולא ֶאת ַהנוי ְו ַה ֶצ ַבע ֶשל ַה ְפ ִריְ ,ו ָכ ְך ֵה ָמה ִמ ְתכו ְפ ִפים ו ְמסו ְכ ִכים

יע ַאף ְל ֶמ ְר ָחק ֶשל
ְל ָכל ֵע ֶבר ְב ָע ְצ ָמה ַא ִד ָירה ְו ִה ִג ַ

יע ֶאת ַהגויִ ם
ְונַ ֲע ִשים ֻס ָכה ַל ַצ ִדיקְ ,ו ֶזה ַה ִתקון ַעל ֶח ְט ָאםְ ,ו ַה ֻס ָכה ַהזו ַמ ְכנִ ַ
ֶשבו ֲע ִטים ַב ֻס ָכה ְויו ְצ ִאיםְ ,ל ִפי ֶש ֵאינָ ם רו ִצים ְל ִה ְתכו ֵפף ַל ַצ ִדיקְ .ו ֶזה ַגם ָה ִענְ יָ ן ֶשל
ֵת ַבת נ ַח ֶש ֲעשויָ ה ְכ ֻס ָכה ֵמ ֵע ִצים ְתלו ִשים ,ו ִמ ֶמ ָנה ָהיָ ה ַמ ָפ ָלה ְל ָה ָמן ָה ָר ָשע,
ֶש ִנ ְת ָלה ַעל ֵעץ ֵמ ֲע ֵצי ַה ֵת ָבה.

ִמ ְס ַפר ֶמ ְט ִרים (לא ָה ָיה ִקיר ַב ִמ ְט ָבח ֶשלא
ִה ְת ַל ְכ ֵל ְך כו ֵלל ַה ִת ְק ָרה ַכמו ָבן)ְ ,ו ַה ֵנס ַה ָגדול הוא
ֶש ַה ַב ְקבוק נִ ְש ַאר ָש ֵלם ַאף ֶש ִל ְפנֵ י ֶש ָפ ַת ְח ִתי
אותו הוא נִ ְש ָמט ִלי ֵמ ַה ָיד ְונָ ַפל ַעל ָה ִר ְצ ָפהְ ,ועוד
ִעם ַל ַחץ ָכ ֶזה ְבתו ְך ַה ַב ְקבוק ַו ַדאי ֶזה יָ ַכל
יסים
ְל ִה ְתפו ֵצץ ִלי ַב ָיד או ַעל ָה ִר ְצ ָפה ְו ָכל ָה ְר ִס ִ
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יתי
ָהיו ָע ִפים ְל ָכל ֵע ֶבר ו ִמי יו ֵד ַע ַעד ַכ ָמה ָהיִ ִ
נִ ְפ ַגע ִמ ֶזה ְו ַגם ְש ָאר ָה ֲאנָ ִשים ֶש ָהיו ְבאו ָתה ָש ָעה
ַב ִמ ְט ָבחְ ,ו ַגם ַה ֵנס ֶש ֲא ִפלו ַה ִמיץ ֶש ֻה ַתז ַהחו ָצה
לא ִה ִתיז ָע ַלי ַאף ִט ָפהֶ ,זה יָ ַכל ְל ִה ְת ָפ ֵרץ ְל ֵע ֶבר
יתי נִ זוקַ ,ח ְס ֵדי ה' ָע ַלי.
ֵעינַ י ְו ָאז ַו ַדאי ָהיִ ִ
נ .י .קֵ .בית ֶש ֶמש.

