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ַמן ְּ ֶדֶרְך ַהז ּבְ

"ִמְצַות  ה:  ֲחֻנּכָ ִמְצַות  ַעל  ּכֹוֵתב  "ם  ָהַרְמּבַ נּו  ַרּבֵ
ֵאינֹו  ׁשֶ ּטּוי  ּבִ  – ְמאֹד"  ַעד  ִהיא  ֲחִביָבה  ה  ֲחֻנּכָ
ּכֹוֵתב ַעל ׁשּום ִמְצָוה ַאֶחֶרת. ָאֵכן, ֲחִביבוּת ְיֵתָרה 
ְוִתְקָוה,  עֹז  ָלנּו  ֲעִניִקים  ַהּמַ ה  ַהֲחֻנּכָ ִליֵמי  יֵׁש 
י  ַהִחּדּוׁשֵ נּו  ַרּבֵ רּוָחִנית.  ְוִהְתעֹוְררוּת  ִהְתַעּלוּת 
ה  ָעֵלינּו ְלהֹודֹות ַעל ְיֵמי ַהֲחֻנּכָ א ׁשֶ ּטֵ ָהִרי"ם ִמְתּבַ
י ָהִרי"ם  ִמים ָלנּו ֶאת ְיֵמי ַהחֶֹרף. ַהִחּדּוׁשֵ ַחּמְ ּמְ ׁשֶ
ְיֵמי  א ְלחֹם רּוָחִני.  ֶאּלָ ִמי,  ׁשְ ּגַ ְלחֹם  ן  ּוֵ ִמְתּכַ ֵאינֹו 
ִמים  ּוְמַחּמְ לוּת,  ַהּגָ ֲאֵפַלת  ּבַ ְמִאיִרים  ה  ַהֲחֻנּכָ
ָחָוה  ׁשֶ ִמי  ם  ּגַ ה,  ֵאּלֶ יִָמים  ּבְ ָהרּוָחִני.  ַהחֶֹרף  ֶאת 
ְלִהְתעֹוֵדד  יָכֹול  רּוָחִנית,  ִויִריָדה  'קֹר'  קּופֹות  ּתְ

ה. ְבׂשֹוַרת ְיֵמי ַהֲחֻנּכָ ּבִ
ִיְצָחק  ֵלִוי  נוּ  ַרּבֵ ל  ׁשֶ יָבתֹו  יׁשִ ּבִ ְצִעיִרים  חוִּרים  ּבַ
רוּ  ְוִדּבְ ָעְמדוּ  ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ַסּנֵגֹוָרן  ְרִדיְטׁשֹוב,  ִמּבַ

ָהיָה  ַראף ּפֹוטֹוְצִקי' ׁשֶ ל ַה'ּגְ ירוּתֹו ׁשֶ יֵניֶהם ַעל ֲעׁשִ ּבֵ
ַראף ֲאֻחזֹּות וְּכָפִרים  יר. "ַלּגְ ְגִביר ַאּדִ ְזַמּנָם ּכִ יָדוַּע ּבִ
ִמְליֹוִנים,  ּבְ ֶנֱאָמד  "הֹונֹו  ָהֶאָחד.  א  ּטֵ ִהְתּבַ ָלרֹב" 
ֵנהוּ.  ִמׁשְ ָאַמר  ֵאָליו!"  ִהְתָקֵרב  לֹא  ָהרוִּסי  אר  ַהּצַ
ְתַעּנֵג  ּמִ אי ׁשֶ ַוּדַ א ַאֲחֵריֶהם ְואֹוֵמר "ּבְ י ְמַמּלֵ ִליׁשִ ְ ַהּשׁ
דֹוׁש  ַהּקָ ם  ַרּבָ ְוִהּנֵה,  ָהעֹוָלם!"  ֲענוּגֹות  ּתַ ָכל  ּבְ הוּא 
י  ַרּבִ ֶהם. ֶנֱעַמד  ּלָ ׁשֶ ין  יַחת ַהֻחּלִ ַמע ֶאת ׂשִ ְוׁשָ ָעַבר, 
ַראף  ַהּגְ "ַהִאם  ְלִמיָדיו:   ּתַ ֶאת  ַאל  ְוׁשָ ִיְצָחק  ֵלִוי 
ּנֲַעָנה  ֶ ִמּשׁ ֲחֻנּכָה?"  נֵר  ַעם  ֵאי-ּפַ ִהְדִליק  ּפֹוטֹוְצִקי 
ן לֹוַמר  יק ְוָאַמר:  "ֵאיְך ִנּתָ ּדִ יְך ַהּצַ ִליָלה, ִהְמׁשִ ׁשְ ּבִ
הוּא  ׁשֶ ה,  ֲחֻנּכָ נֵרֹות  ִהְדִליק  לֹא  ַחּיָיו  ּבְ ׁשֶ ָאָדם  ַעל 

ֲענוּגֹות ָהעֹוָלם...?" ָזָכה ְלָכל ּתַ
ַהּנֵס  הוּא  ֲחֻנּכָה  נֵס  י  ִכּ ְמַצּיֵן  ֱאֶמת'  ַפת  ַה'ּשְׂ נוּ  ַרּבֵ
ָנה ִלְפֵני  ָמאַתִים ׁשָ ִָּכינוּ ִלְראֹות, ּכְ ז ַהּגָלוּי ָהַאֲחרֹון ׁשֶ



אֹוָתנוּ  ְמַלוֶּה  ָהאֹור,  נֵס   - ֶזה  נֵס  ִני.  ׁשֵ ִית  ּבַ ן  ֻחְרּבַ
ׁש וְּללֹא ּכֲֹהִנים  ית ִמְקּדָ ה. ּגַם ְללֹא ּבֵ ּגָלוּת ָהֲאֻרּכָ ּבַ
יְך  ַמְמׁשִ הוִּדי  ַהּיְ יצֹוץ  ְוַהּנִ ַקּיָם  ָהאֹור  ֲעבֹוָדָתם,  ּבַ
ׁשֹות  ַהּקָ קוּפֹות  ּתְ ּבַ ַהּגָלוּת.  ַכת  ֶחׁשְ ּבְ ְלִהְבִליַח 
ֵהִפיָחה  ה, ׁשֶ ִמְצַות ַהֲחֻנּכָ יֹוֵתר ֶהְחִזיקוּ ֲאבֹוֵתינוּ ּבְ ּבְ
ָלב,  ַהּצְ ַמְסֵעי  ְרִדיפֹות  ּבִ רוַּח.  ְועֹז  ִעּדוּד  ֶהם  ּבָ
ְבִריָחה  ָמד, ּבִ ְ ְגֵזרֹות ַהּשׁ ֵפי ָהִאיְנְקִויִזיְציָה, ּבִ ַמְרּתְ ּבְ
לֹא  אֹות,  וַּבֶגּּטָ ָמָדה  ַהַהׁשְ ַמֲחנֹות  ּבְ ֵמַהּפֹוְגרֹוִמים, 
ל  וְּלַהּלֵ ְלהֹודֹות  ה,  ֲחֻנּכָ נֵרֹות  ַהְדָלַקת  ַעל  רוּ  ִוּתְ

יו ְוַעל ִנְפְלאֹוָתיו. דֹול ַעל ִנּסָ מֹו ַהּגָ ִלׁשְ
יְך  ַמְמׁשִ ַהּיְהוִּדי  יצֹוץ  ְוַהּנִ ַקּיָם  ָהאֹור  ֲעבֹוָדָתם,  ּבַ
יֹוֵתר  ׁשֹות ּבְ קוּפֹות ַהּקָ ּתְ ַכת ַהּגָלוּת. ּבַ ֶחׁשְ ְלִהְבִליַח ּבְ
ֶהם  ּבָ ֵהִפיָחה  ׁשֶ ה,  ַהֲחֻנּכָ ִמְצַות  ּבְ ֲאבֹוֵתינוּ  ֶהְחִזיקוּ 
ֵפי  ַמְרּתְ ָלב, ּבְ ְרִדיפֹות ַמְסֵעי ַהּצְ ִעדּוּד ְועֹז רוַּח. ּבִ
ְבִריָחה  ּבִ ָמד,  ְ ַהּשׁ ְגֵזרֹות  ּבִ ָהִאיְנְקִויִזיְציָה, 
אֹות, לֹא  ָמָדה וַּבֶגּּטָ ַמֲחנֹות ַהַהׁשְ ֵמַהּפֹוְגרֹוִמים, ּבְ
ל  וְּלַהּלֵ ְלהֹודֹות  ה,  ֲחֻנּכָ ֵנרֹות  ַהְדָלַקת  ַעל  רוּ  ִוּתְ

יו ְוַעל ִנְפְלאֹוָתיו. דֹול ַעל ִנּסָ מֹו ַהּגָ ִלׁשְ

י ְיהוָּדה ַצְדָקה ַזַצ"ל ֶאת ַהּנֱֶאָמר  ּדֹוֵרׁש ָהיָה ַהּגָאֹון ַרּבִ
ל  לּו קֶֹדׁש ֵהם" - ֶרֶמז ְלָבָניו ׁשֶ ּיוּט: "ַהּנֵרֹות ַהּלָ ּפִ ּבַ

ֲעֵליֶהם ִלְהיֹות קֶֹדׁש ַלּתֹוָרה ְוַלֲעבֹוַדת ה'.  ָאָדם, ׁשֶ
ָלנוּ  ָאסוּר   - ֶהם"  ּבָ ׁש  ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ ְרׁשוּת  ָלנּו  "...ֵאין 
ֶהם  ּבָ ׁש  ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ ֵדי  ּכְ ַהּתֹוָרה  ּמוּד  ִמּלִ אֹוָתם  ִלְמנַֹע 

ִלְצָרֵכינוּ...
עֹוְסִקים  ִלְראֹוָתם   - ְלַבד"  ּבִ ִלְראֹוָתם  א  "ֶאּלָ
ֶהם  מוּן ּבָ דֹוׁש ַהּטָ יצֹוץ ַהּקָ תֹוַרת ה', ְלַגּלֹות ֶאת ַהּנִ ּבְ

וְּלַהֲעלֹותֹו.
ה  ֲאָמָרם. ַרּבֹות ָהיָה עֹוׂשֶ ָבִרים ְלִמי ׁשֶ  ָנִאים ֵהם ַהּדְ
כוּ  ְתַחּנְ ּיִ ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַיְלֵדי  ְלַמַען  ַזַצ"ל  ַצְדָקה  ָהַרב 

ַמִים. לוּ ְלתֹוָרה וְּלִיְרַאת ׁשָ ִחּנוְּך ָטהֹור ְוִיְגּדְ ּבְ
ַעת ֶעֶרב, ָהַלְך ָהַרב ַצְדָקה  ׁשְ ַעם ַאַחת, ּבִ י ּפַ ר ִכּ ְמֻסּפָ
ַצְדָקה",  ְיהוָּדה  ִמי  "ׁשְ ּכֵֹהן.  ַחת  ּפַ ִמׁשְ ְלֵבית  ַזַצ"ל 
י  ַמְעּתִ טוּת ַמְדִהיָמה, ְוָאַמר: "ׁשָ ַפׁשְ יג ֶאת ַעְצמֹו ּבְ ִהּצִ
ְוִכי  א',  ה  ִכּתָ ּבְ ִלְלמֹד  ֵהֵחל  ׁשֶ יֶֶלד  ֵביְתָך  ּבְ יֵׁש  י  ִכּ
ּתֹוָרה  ׁשֹוְמֵרי  ל  ׁשֶ ֵאינֹו  ׁשֶ ֵסֶפר  ְלֵבית  אֹותֹו  ַלְחּתָ  ׁשָ
ֲעִבירֹו  י ּתַ ךָ, ְלטֹוַבת ַהּיֶֶלד, ִכּ ׁש ִמּמְ וִּמְצוֹות. ֲאִני ְמַבּקֵ
מֹוָסד ּתֹוָרִני". ַמר ּכֵֹהן ִנְדַהם, ַוֲאִפּלוּ ְקָצת  ִלְלמֹד ּבְ
ַעס. ָאְמָנם ָהיָה ׁשֹוֵמר ָמסֶֹרת, ַאְך ִמּכָאן ְוַעד ִחּנוְּך  ּכָ
ע  ְרָחק ַרב. ָהַרב ַצְדָקה לֹא ִנְרּתַ ַתְלמוּד ּתֹוָרה - ַהּמֶ ּבְ
ף מֹאְזַנִים!  ל יֶֶלד ְיהוִּדי ֻמּנָח ַעל ּכַ ר. ּגֹוָרלֹו ׁשֶ ְולֹא ִוּתֵ
ל ּדֹורֹוָתיו ַאֲחָריו, עֹוֵמד  ל ָכּ ּלֹו ְוׁשֶ ֲעִתידֹו ָהרוָּחִני - ׁשֶ

ִלְהיֹות ֻמְכָרע, ְוהוּא ִיּסֹוג? לֹא ָולֹא .
ְכֵנַע, ִהְתַחּנֵן וָּבָכה,  יר ְוׁשִ ב ִעם ָהָאב. ִהְסּבִ עֹות יָׁשַ ׁשָ
מוָּכן  הוּא  י  ִכּ ָהָאב  ִהְכִריז  ַלְיָלה  ֲחצֹות  ַאַחר  ׁשֶ ַעד 
ָבר  י ּכְ ן ְלַתְלמוּד ּתֹוָרה. הוּא ִהְבִטיַח ִכּ לַֹח ֶאת ַהּבֵ ִלׁשְ
ֲעבֹור יִָמים ֲאָחִדים,  ְלָמֳחָרת הוּא ִיְרׁשֹם ֶאת ַהּיֶֶלד .ּכַ
ֵדי  ּכְ ּתֹוָרה  ְלמוּד  ּתַ ּבַ ַהּמֹוֶרה  ֶאל  ַצְדָקה  ָהַרב  ן  ִטְלּפֵ
ֶהָחָדׁש  ְלִמיד  ַהּתַ ל  ׁשֶ ִהְתַאְקְלמוּתֹו  ּבְ ְלִהְתַעְניֵן 

ַנֵהל ֵסֵרב  י ַהּמְ ה, ִכּ מוּתֹו. ְלגֶֹדל ֶחְרָדתֹו ִגּּלָ וְּבִהְתַקּדְ
ַלח ָהַרב ַצְדָקה  ָנה. ׁשָ ָ ֶאְמַצע ַהּשׁ ל ֶאת ַהּיֶֶלד ּבְ ְלַקּבֵ
ַנֵהל  ב ָחתוּם ַעל ְיֵדי ָהַרב, ַאְך ַהּמְ ִליַח וְּביָדֹו ִמְכּתָ ׁשָ

ֵסרוּבֹו. יְך ַלֲעמֹד ּבְ ִהְמׁשִ
ב ָהַרב ַצְדָקה  ֶמת, ִהְתַיּצֵ ַעת ּבֶֹקר ֻמְקּדֶ ׁשְ  יֹום ֶאָחד, ּבִ
ָלֵצאת  ָעְמדוּ  ָבר  ּכְ ַהְיָלִדים  ּכֵֹהן.  ַחת  ּפַ ִמׁשְ ֵבית  ּבְ
ׁש,  ֵ ַהּשׁ ן  ּבֶ ַהּיֶֶלד  ָטן,  ַהּקָ מוִּליק  ׁשְ ּגַם  ֶפר.  ַהּסֵ ְלֵבית 
ֶרְך. ַאְך ָהַרב ַצְדָקה ֲעָצרֹו,  ָבר ָהיָה מוָּכן ָלֵצאת ַלּדֶ ּכְ
י הוּא לֹוֵקַח ֶאת ַהּיֶֶלד ִעּמֹו,  יר ָלָאב ִכּ הוּא ַמְסּבִ ׁשֶ ּכְ
ַנִים  ְ ְך יְָצאוּ ַהׁשּ ְלמוּד ּתֹוָרה. ּכָ ְלֵבית ֵסֶפר ּתֹוָרִני - ּתַ
"ּפֹוָרת  יַבת  ְיׁשִ רֹאׁש  ַצְדָקה,  ְיהוָּדה  י  ַרּבִ ַהּגָאֹון   -
ְלמוּד ּתֹוָרה. ָטן - ְוָהְלכוּ ַיַחד ַלּתַ מוִּליק ַהּקָ יֹוֵסף", וּׁשְ
הוּא  ַחְדרֹו.  ְלַחּלֹון  ַעד  ִמּבַ ַנִים,  ְ ּשׁ ּבַ ִהְבִחין  ַנֵהל  ַהּמְ

ֶדֶרְך ַהִחּנּוְך ּבְ

ַע ְצָדָקה זצ"ל ָהַרב ְיהוָּדה ְיהוֹׁשֻ



ְצָוה ֶדֶרְך ַהּמִ ּבְ

ִכְסֵלו  ה, כ"ה ּבְ ֹוָאה ָהֲאיֻּמָ נוֹת ַהּשׁ ן ּבְֶלזֶן, ׁשְ ְרּגֶ ַמֲחנֵה ּבֶ
ם  ּגַ ָהיָה  ֲחנֶה  ּמַ ּבַ ֹוִהים  ַהּשׁ ּבֵין  ְלֵהי 1944.  ׁשִ תש"ה, 
עֹוד  ּבְ לֹוז'ֹוב.  ִמּבְ ָהַאְדמֹו"ר  יָרא,  ּפִ ׁשַ ָרֵאל  ִיׂשְ ר'  ָהַרב 
יּוּם ַהָחְמִרי,  ֵאַלת ַהּקִ ֲחנֶה ַמֲעִסיָקה ׁשְ ֶאת רֹב ּבֵָאי ַהּמַ ׁשֶ
יג עֹוד ְמַעט ָמזֹון  ָעה, ֵמֵהיָכן נַּשִׂ ָ רֹד ֶאת ַהּשׁ ּכֵיַצד ִלׂשְ
י עֹוְמִדים ִעְניִָנים ֲאֵחִרים  ֵאֶצל ָהַרּבִ ֶקה, ֲהֵרי ׁשֶ אֹו ַמׁשְ
נֵרוֹת  ֶאת  נָה  ָ ַהּשׁ יְַדִליקוּ  ּכֵיַצד   - עֹוָלם  ל  ׁשֶ רוּמֹו  ּבְ
ֶמן וְּפִתילוֹת?  ּכֵָאּלֶה ׁשֶ יִָמים ׁשֶ יג ּבְ ַהֲחנֻּכָה? ֵמֵהיָכן יַּשִׂ
ִסים  ְלּגָ ַהּקַ ְמרוֹת  ִמׁשְ ַעל  ּבֵר  ְלִהְתּגַ נְַצִליַח  ְוֵכיַצד 

ַהנָּאִצים?
ְיהוִּדי  ֵאָליו  ִנּגַׁש  בוֹת,  וַּמֲחׁשָ ִהְרהוִּרים  ּבְ ֲאפוּף  עוֶֹדּנוּ 
ׁשוּט. ַאְך ַהּלָה  יהוִּדי ּפָ ַהּנְִרֶאה ֵמאַֹרח ֲהִליכוָֹתיו ְוִדּבוָּריו ּכִ
נוּ ָטרוּד ַעד  י ַרּבֵ י, ְוָאַמר: רוֶֹאה ֲאִני ִכּ חֹם ְיהוִּדי ָלַרּבִ ִנּגַׁש ּבְ
אוַּלי ִיְהיֶה  מִֹחי ַרְעיוֹן ׁשֶ ִעְניַן ַהֲחנֻּכָה, ְוִהּנֵה ָצץ ּבְ ִלְמאֹד ּבְ
ִציִנים  ְפִקיִדי הוּא ְלַצְחֵצַח ֶאת נֲַעֵלי ַהּקְ ָלֶכם ְלתוֶֹעֶלת. ּתַ
ְמנוִּנית  ַחת ַהּנֲַעַלִים ׁשַ י ִמׁשְ ִכּ ְויָדוַּע  ל ּבֶֹקר,  ַהגְֶּרָמִנים ָכּ
ֵעָרה, ַאְך ֵאינֶּנִי יוֵֹדַע  חֶֹמר ּבְ ּה ּכְ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ן ְלִהׁשְ ִהיא, ְוִנּתָ
י  ִאם יְַכִריַע ָהַרּבִ ָרה ִהיא ְלַהְדָלַקת ַהנֵּרוֹת? ּבְ ׁשֵ ַהִאם ּכְ
ן ָלַקַחת ַעל ַעְצִמי  ָבר, ֲהֵריִני מוָּכן וְּמזֻּמָ ר ַהּדָ י ָאֵכן ּכָׁשֵ ִכּ

ִיְהיֶה  ּה  ּבָ נֲַעַלִים,  ַחת  ִמׁשְ פוֶֹפֶרת  ׁשְ יג  ְלַהּשִׂ זוֹ  יָמה  ְמׂשִ
ֲעבוּר  ְצלוִֹחית  ּכִ  - פוֶֹפֶרת  ְ ּשׁ ּבַ ֵהן  ׁש,  ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ ר  ֶאְפׁשָ

ֶמן ְלַהְדָלָקה. ׁשֶ ָחה - ּכְ ׁשְ ּמִ ֶמן, ְוֵהן ּבַ ֶ ַהּשׁ
הוֹר  ֶמן ַהּטָ ֶ ְך ַהּשׁ ְמָחה ֲעצוָּמה ַעל נֵס ּפַ ַמח ׂשִ ּשָׂ י ׁשֶ ָהַרּבִ
יְַצִליַח  י  ִכּ ַהּלָה  ַהּיְהוִּדי  ֶאת  חֹם  ּבְ ֵרְך  ּבֵ ֵאָליו,  ַהּנְִגֶלה 
י  עוֹת ֻמָעטוֹת ִנּגַׁש ַהּלָה ֶאל ָהַרּבִ ַדְרּכוֹ, ְוָאֵכן ְלַאַחר ׁשָ ּבְ

יָדוֹ. ַחת נֲַעַלִים ּבְ פוֶֹפֶרת ִמׁשְ וּׁשְ
לוֹז'וֹב  י ִמּבְ ל ָהַרּבִ ְצִריפוֹ ׁשֶ י ּבִ ֲחנֶה, ִכּ ּמַ מוָּעה ָעְבָרה ּבַ ְ ַהּשׁ
ל ֲחנֻּכָה. ַלְמרוֹת ָהֲעיֵפוּת  ְיָלה נֵר ִראׁשוֹן ׁשֶ ַמְדִליִקים ַהּלַ
ְמאוֹת  ִריף  ַהּצְ ֶאל  ִהְתּגַּנְבוּ  ּפֶֶרךְ,  ֲעבוַֹדת  ִמיּוֹם  ה  ׁשָ ַהּקָ
ׁשוּת ְלַהְדָלַקת  ִהְתַרּגְ ינוּ ּבְ ֲאִסיִרים, ְמֻעּנִים וְּדווִּיים, ְוִהְמּתִ
אוֹר  ּבְ ּבוֲֹהקוֹת  נָיו  ּפָ ַמְלַאְך ה',  ּכְ ַהּנְִרֶאה  י  ָהַרּבִ ַהנֵּרוֹת. 
ׁשוּת  ִהְתַרּגְ יָדוֹ ַהּגְרוָּמה ּגְַפרוּר, וּפוֵֹתַח ּבְ ֵמיִמי, אוֵֹחז ּבְ ׁשְ
'ְלַהְדִליק  ית ְמָבֵרְך הוּא  ִבְרכוֹת ַהנֵּרוֹת, ֵראׁשִ ּבְ ֲעצוָּמה 
ים  ִנּסִ ה  ָעׂשָ 'ׁשֶ ִניָּה  ְ ַהּשׁ ָרָכה  ַלּבְ עוֵֹבר  ֲחנֻּכָה',  ל  ׁשֶ נֵר 
ה ה'  יֲַעׂשֶ ּדוְֹמעוֹת... ֵאיָמַתי  ְוָכל ָהֵעינִַים  ַלֲאבוֵֹתינוּ...', 
ְַּמן ַהזֶּה',  ז יִָּמים ָהֵהם' ֶאּלָא ּגַם 'ּבַ ים ְלָבנָיו, לֹא ַרק 'ּבַ ִנּסִ
ָבר לֹא ַרק 'ַלֲאבוֵֹתינוּ' ֶאּלָא ּגַם 'ָלנוּ'?  ֵאיָמַתי ִיְהיֶה ַהּדָ
ְמַעט ְולֹא  ֶהֱחיָנוּ...' נֱֶעַצר. ּכֹחוָֹתיו ּכִ יַע ְלִבְרּכַת 'ׁשֶ ִהּגִ ֶ ִמּשׁ

וְּבַעְצמֹו.  ְכבֹודֹו  ּבִ ָהַרב  יַע  ִהּגִ ַמּדוַּע  ֵהיֵטב  ֵהִבין 
ַאַחד  ָרדֹו ְוֶנֱעַלם ּבְ ּיֵׁש ְמאֹד, ָעַזב ֶאת ִמׂשְ ִנְבַהל ְוִהְתּבַ
ֵאיֶנּנוּ  ַנֵהל  ַהּמְ י  ִכּ ַצְדָקה  ָהַרב  ָרָאה  ׁשֶ ּכְ ַהֲחָדִרים... 
וְּפָתָחּה.  ַפק  ּדָ א',  ה  ּתָ ּכִ ֶלת  ּדֶ ֶאת  ׂש  ִחּפֵ ַחְדרֹו,  ּבְ
ְוֶזהוּ  ַצְדָקה,  ְיהוָּדה  ִמי  "ׁשְ ְוָאַמר:  ַהּמֹוֶרה  ֶאל  ׁש  ִנּגַ
ְלִמיְדךָ. ִאם  ּתַ ִיְהיֶה  י. ֵמַהּיֹום הוּא  ּלִ ׁשֶ ן  מוִּליק ַהּבֵ ׁשְ
ָהַרב  לֹו  ׂש  ִחּפֵ ְוָאז  ֵאַלי".  ֵנה  ּפְ ָעיֹות,  ּבְ ְתעֹוֵרְרָנה  ּתִ
ׁש  ּקֵ ָאב ַרחוּם, ּבִ ק לֹו ּכְ ָמקֹום נֹוַח, ָקרֹוב ַלּמֹוֶרה, ָנׁשַ

ה. ּתָ ים ִלּבֹו ַלּיֶֶלד, ְוָעַזב ֶאת ַהּכִ ּיָׂשִ ׁשוּב ֵמַהּמֹוֶרה ׁשֶ
הוּא  ׁשֶ ּכְ ּתֹוָרִני,  ֵסֶפר  ֵבית  ּבְ מוִּליק  ׁשְ ָלַמד  ֶזה  ִמּיֹום 
ָָּכה  ז ה, ַעד ׁשֶ דֹוׁשָ ֲהָבַנת ַהּתֹוָרה ַהּקְ ה ּבַ עֹוֶלה וִּמְתַעּלֶ
ָחָכם  ְלַתְלִמיד  ְוִלְצמַֹח  ּתֹוָרִנית  יָבה  ִליׁשִ נֵס  ְלִהּכָ

ל הוּא ְוַזְרעֹו ַאֲחָריו. ֻמְפָלג, ְוָכְך ִנּצַ
זָרֹות  רוּחֹות  ֵדנוּ:  ְמַלּמְ ּגָדֹול  וֶּמֶסר  ִנְפָלא  ִסּפוּר   
ל  ׁשֶ ָרָתּה  ַמּטְ וָּמה  יָָון.  ל  ׁשֶ רוּחֹות  חוּץ,  ּבַ בֹות  ְ ְמַנּשׁ
ְרצֹונֶָך".  י  ֵמֻחּקֵ וְּלַהֲעִביָרם  ּתֹוָרֶתָך  יָחם  ּכִ "ְלַהׁשְ יָָון? 
הֹור,  ֶמן" ַהּטָ ֶ ְך ַהּשׁ מֹר ַעל "ּפַ ֶרץ, ִלׁשְ ּפֶ ְפִקיֵדנוּ ַלֲעמֹד ּבַ ּתַ
ִהיא  ְיהוִּדית  ָמה  ְנׁשָ ל  ָכּ וְּמֻסּגָר.  ָסגוּר  ָחתוּם,  ּיְִהיֶה  ׁשֶ
ָעֶליָה  ׁש, ְוַהִחּנוְּך ׁשֶ ְקּדָ ּמִ ּבַ נֹוָרה ׁשֶ ּמְ ְלֶהֶבת ָהעֹוָלה ּבַ ׁשַ

ִלי ׁשוּם ִסיג וְּפָגם.  ְהיֶה ָטהֹור ּבְ ּיִ ל, ָצִריְך ׁשֶ ְלַקּבֵ
ַהּגָדֹול,  יָבה  ַהְיׁשִ רֹאׁש  ַזַצ"ל,  ַצְדָקה  ְיהוָּדה  ָהַרב 

יׁש  ס ְלַהְקּדִ יו, ֵאיֶנּנוּ ְמַהּסֵ ֲאָלִפים ֲחֵרִדים ְלמֹוָצא ּפִ ׁשֶ
ַמּנֹו ַהּיָָקר, ְלָהִביא יֶֶלד ְיהוִּדי ַלִחּנוְּך  ְּ עֹות ַרּבֹות ִמז ׁשָ
מֹר  ְוִנׁשְ ֶזה,  ִחּנוְּך  ל  ׁשֶ ֶעְרּכֹו  ּבְ יר  ַנּכִ ָהָבה  הֹור.  ַהּטָ
לוּ  "ַהּנֵרֹות ַהּלָ יָון ׁשֶ ָרֵאל, ּכֵ ל ַיְלֵדי ִיׂשְ ַעל ָטֳהָרָתם ׁשֶ

קֶֹדׁש ֵהם"...
בֹות,  ְ ַנּשׁ ַהְמּ ָּרֹות  ַהז רוּחֹות  ּבָ ֶנֱאֶבֶקת  עֹות'  ַהּסָ 'ֶקֶרן 
נֵיֶהם ְלַתְלמוֵּדי ּתֹוָרה.  וּם ּבְ ִרּשׁ חֹות ּבְ ּפָ ׁשְ ּמִ ְותֹוֶמֶכת ּבַ
חֹוְסִכים  לֹא  ֲענָק.  עֹות  ַהּסָ ַמֲעַרְך  ּבְ ָקע  ֻמׁשְ ָעֵתק  הֹון 
ב  ִמּמֹוׁשָ ְלִמיִדים  ּתַ הוָֹצאֹות.  ּבְ ִצים  ְמַקּמְ לֹא  ֲעֻליֹּות,  ּבַ
ְלִמידֹות נֹוָספֹות  מֹוִנית יֹום יֹום. ּתַ ְמֻרָחק מוָּסִעים ּבְ
ר, ְיָלִדים ִויָלדֹות  ֶטְנּדֵ ֶפר ַהּתֹוָרִני ּבְ יעֹות ְלֵבית ַהּסֵ ַמּגִ
ה  דֹוׁשָ ַמּיָא ַאְרֵצנוּ ַהּקְ ׁשְ א ּדִ ִסּיְַעּתָ ִמיִניּבוּס, ּבְ ִאים ּבְ ּבָ

ָקע. עֹות ֻמׁשְ ַמֲעַרְך ַהּסָ ּה ּבְ ּה וְּלָרְחּבָ ֶתת ְלָאְרּכָ ֶ ְמֻרׁשּ
ְכִנית  ּתָ ן  ְמַמּמֵ וִּמי  ָמעֹו.  ַמׁשְ ּכְ ׁשוּטֹו  ּפְ ָקִלים.  ׁשְ יֹונֵי  ִמּלְ
ִמְצָטְרפֹות;  רוּמֹוֵתיֶכם  ּתְ ה!  ַאּתָ ּגַם  ה!  ַאּתָ זֹו?  ֲענֵָפה 
חֹוְברֹות  נָה,  ָ ַהּשׁ ַמֲהַלְך  ּבְ נֹוָספֹות  וְּתרוּמֹות  הו"ק 
ֶמן  ל ׁשֶ ְך ָקָטן ׁשֶ ִעילוּת ַהּקֶֹדׁש. ּפַ ְלִבּסוּס וְּלַהְרָחַבת ּפְ
ַהּיֹום.  ְתנֹוֵסס ַעד  ַהּמִ ה  ֲחֻנּכָ ְלִסּפוּר נֵס  ְוָהַפְך  ֵהִאיר 
ה ְלִגּלוּי! ָעִתיד הוּא  ַצּפֶ ֶמן ַהּמְ ְך ׁשֶ ְלִמיד הוּא ּפַ ל ּתַ ָכּ
ָרֵאל.  ִיׂשְ ּבְ ִית  ּבַ וְּלַהֲעִמיד  ן-ּתֹוָרה'  'ּבֶ ְלָהִאיר, ִלְצמַֹח 

ָכה!  ְהּפֵ ּמַ ַקח ֵחֶלק ּבַ



ֶהֱחיָנוּ  'ׁשֶ ְלָבֵרְך  ְיכוִֹלים  ּכֵָאּלוּ  יִָמים  ַעל  ְוִכי  לוֹ.   ָעְמדוּ 
ְַּמן ַהזֶּה'? ַאְך ְלַאַחר ְרגִָעים ּבוְֹדִדים ָאזַר עֹז,   יָענוּ ַלז ְוִהּגִ
ֵבית ִמְדָרׁשוֹ מוּל  לוֹז'וֹב ּבְ ּבְ ִאּלוּ ָהיָה עוֵֹמד ּבְ וְּבקוֹל ָרם ּכְ

ֶהֱחיָנוּ'. ְרּכַת 'ׁשֶ ֵרְך ֶאת ּבִ ַאְלֵפי ֲחִסיָדיו, ּבֵ
יּוּט "ָמעוֹז צוּר ְיׁשוָּעִתי",  ִרים ֶאת ַהּפִ ָהֲאִסיִרים ֵהֵחּלוּ ׁשָ
ְזרוַֹע  "ֲחשֹׂף  ל  ׁשֶ ַהיִָּמים  ָבר  ּכְ יעוּ  יַּגִ י  ִכּ ִלּבָם  ּבְ ים  וְּמַקוִּ
ָעה ְוֵאין ֵקץ  ָ י ָאְרָכה ָלנוּ ַהּשׁ ָך ְוָקֵרב ֵקץ ַהְיׁשוָּעה ִכּ ָקְדׁשְ

ִליֵמי ָהָרָעה".
ִאיׁש  זֵּר  ְלִהְתּפַ ֵהֵחּלוּ  רוָֹמם,  ַהּמְ ֲעָמד  ַהּמַ ֶאת  ּיְמוּ  ּסִ ֶ ִמּשׁ
ִאיׁש ֲחזָָרה ְלַדְרגָּׁשוֹ ְוִלְצִריפוֹ, ְוִהּנֵה ִנּגַׁש ְיהוִּדי ַמר-נֶֶפׁש 
ַרְכּתָ ֶאת  ּבֵ ׁשֶ י", ּכְָך ָאַמר "ּכְ ִפיו: "ַרּבִ י, ְוַטֲענָה ּבְ ֶאל ָהַרּבִ
ל ֲחנֻּכָה', ָהִייָת ֲאפוּף הוֹד, ְוַאף ּכֵן  ְרּכַת 'ְלַהְדִליק נֵר ׁשֶ ּבִ
ים, ַאְך ּכֵיַצד זֶה יָכְֹלּתָ ְלָבֵרְך  ה ִנּסִ ָעׂשָ ִבְרּכַת ׁשֶ ָבר ּבְ ַהּדָ
ְוַאֵחינוּ  ָאנוּ  ּבוֹ  ְזַמן  ַהזֶּה?  ְַּמן  ַלז יָענוּ  ְוִהּגִ ְוִקּיְָמנוּ  ֶהֱחיָנוּ  ׁשֶ
ֵאין ִקְלָלתֹו  ָעה ְוֵאין ְלָך ֶרַגע ׁשֶ ָכל ׁשָ ִחים ּבְ ִמְתַעּנִים ְוִנְטּבָ
ְמֻרּבָה ִמּקוְֹדמוֹ. ַהִאם ַעל ְזַמּנִים ּכֵָאּלוּ ָאנוּ מוִֹדים? ַהִאם 
ְיָלַדי  יֹאְמרוּ  וָּמה  ֶהֱחיָנוּ?  ׁשֶ ְמָבְרִכים  ּכֵָאּלֶה  ׁשֶ ְזַמּנִים  ּבִ
ֵאינָם וָּמה יֲַענוּ הוַֹרי, ַהִאם ַעל ֵהָרְצָחם ֲאִני מוֶֹדה?"  ׁשֶ
ִהְנֲהנוּ  ֵאָלתוֹ,  ׁשְ ֶאת  ְמעוּ  ְוׁשָ ָעְמדוּ  ׁשֶ ֲאֵחִרים  ְיהוִּדים 

ם ַאף ֵהם ּכְאוֹת ַהְסּכָָמה... רֹאׁשָ ּבְ
יָדוֹ ָהרוֶֹעֶדת ֶאת יָדֹו  נָיו ְטהוֹרוֹת ְוטוֹבוֹת, אוֵֹחז ּבְ י, ּפָ הַָרּבִ
י  ִהּגְַעּתִ ׁשֶ י ּכֵן. ּכְ ְבּתִ רְֹך: "ַאף ֲאִני ָחׁשַ יב ּבְ ל ַהּיְהוִּדי, וֵּמׁשִ ׁשֶ
ֵאּלוּ  יִָמים  ְראוִּיים  ַהִאם  י  ְקּתִ ּפַ ִהְסּתַ ֶהֱחיָנוּ',  'ׁשֶ ְלִבְרּכַת 
ר  ּכֲַאׁשֶ ֶהֱחיָנוּ'  'ׁשֶ ְלָבֵרְך  אוַּכל  ֲהֵכיַצד  ֶהֱחיָנוּ?  ׁשֶ ְלִבְרּכַת 
יַּן ָהֱאֶמת". ְרּכַת "ּדַ ַמְתִאיָמה יוֵֹתר ִהיא ּבִ ָרָכה ַהּנְִרֵאית ּכְ ַהּבְ
ְמאוֹת  ֶאת  ְוָרִאיִתי  ְלָאחוֹר,  י  רֹאׁשִ ֶאת  ִהְפנֵיִתי  ֶ ִמּשׁ ַאְך 
יִטים  ְצִפיפוּת וַּמּבִ סוִּעים עוְֹמִדים ּבִ ְ ווִּיים ְוַהׁשּ ַהּיְהוִּדים ַהּדְ
יג  ּכֵן ֶאת ַחיָּיו ְלַהּשִׂ ּסִ ּיְהוִּדי ׁשֶ י ּבַ ְרּתִ ְזּכַ ּנִ ׁשֶ נֵר ַהֲחנֻּכָה, ּכְ ּבְ
מוֵֹתינוּ  ִנׁשְ ֶאת  ָלנוּ  ְלָהִאיר  ֵדי  ּכְ נֲַעַלִים  ַחת  ִמׁשְ ְמַעט 
ֵרי  ּכָָכה לוֹ", ַאׁשְ ֵרי ָהָעם ׁשֶ י: "ַאׁשְ ִלּבִ י ּבְ ֻעּנוֹת, ָאַמְרּתִ ַהּמְ
ְלִהְתַעּלוֹת  ּכֵָאּלוּ  ׁשֶ וְּזַמּנִים  ְרגִָעים  ּבִ ּגַם  ֻסגִָּלים  ַהּמְ ָהָעם 

ַמִים. ָ ּשׁ ְרַקע ְוָלַגַעת ּבַ ֵמַעל ַהּקַ
ְלזֶן,  ְרגֶּן-ּבֶ ֶבּ ֶמן ַקיָּם ּגַם ַהיּוֹם, ּכָאן ּבְ ֶ ְך ַהּשׁ נֵּס ּפַ ָרִאיִתי ׁשֶ
ן  ר! לֹא ִנּתָ ּקֵ ָרֵאל לֹא ְיׁשַ ְלטוֹן ָהֲעָמֵלִקי. נֶַצח ִיׂשְ ִ ַחת ַהּשׁ ּתַ
ל ְמאוֹת  ְלַכּבוֹת ֶאת ַהּנִיצוֹץ ַהּיְהוִּדי! ֶעֶצם ַהגָָּעָתם ֵהּנָה ׁשֶ
נָה ְיָקרוֹת ְוִסּכוּן ַעְצִמי,  עוֹת ׁשֵ ֲאִסיִרים, ּתוְֹך ִוּתוּר ַעל ׁשְ
ְרָכִתי  ֵאר! ַעל ּכְָך ּבִ ָ ָרֵאל ַחי ְוַקיָּם ְוָכְך ִיּשׁ ַעם ִיׂשְ מוִֹכיַח ׁשֶ

ְַּמן ַהזֶּה!" יָענוּ ַלז ֶהֱחיָנוּ ְוִקּיְָמנוּ ְוִהּגִ "ׁשֶ

ה ָרׁשָ ֶדֶרְך ַהּפָ ּבְ

ֶמֶלְך  ְרעֹה,  ּפַ ֲחלֹומֹות  ַעל  קֹוְרִאים  ָאנוּ  בוַּע  ָ ַהּשׁ ת  ָפָרׁשַ ּבְ
ּלֹו  ׁשֶ ָהֲעִתידֹות  יֵדי  וַּמּגִ ֶלְך  ַהּמֶ י  ַחְרֻטּמֵ ׁשֶ ְלַאַחר  ִמְצַרִים. 
ַהּמוָּזִרים,  ַהֲחלֹומֹות  ְתרֹון  ּפִ ֶאת  ְלַפֲענֵַח  ִהְצִליחוּ  לֹא 
ּפַָתר ֶאת  ּכֶֶלא ׁשֶ ב ּבַ נַַער ְיהוִּדי ַהיֹּוׁשֵ ִקים ּבְ ׁשְ ר ַהּמַ ִנְזּכַר ׂשַ
ַסּפֵר  ְרעֹה, ַהּמְ צוָּרה ְמֻדּיֶֶקת. יֹוֵסף מוָּבא ִלְפנֵי ּפַ ֲחלֹומֹו ּבְ
ַבע  ַבע ּפָרֹות ָרזֹות ָהאֹוְכלֹות ׁשֶ נֵי ֲחלֹומֹוָתיו: ׁשֶ לֹו ֶאת ׁשְ
ַהּבֹוְלעֹות  ְמֵלאֹות  בוָּאה  ּתְ ּבֳֵלי  ׁשִ ַבע  ְוׁשֶ ֵמנֹות,  ׁשְ ּפָרֹות 

קֹות. ּבֳִלים ָרזֹות וְּמֻצּמָ ַבע ׁשִ ׁשֶ
נֹות  ַבע ׁשְ ְרעֹה: ׁשֶ ִביעוּת ְרצֹון ּפַ יֹוֵסף ּפֹוֵתר ֶאת ַהֲחלֹום ִלׂשְ
ָרָעב  נֹות  ׁשְ ַבע  ׁשֶ יעוּ  יַּגִ ְלַאֲחֵריֶהם  ַאְך  ָלָאֶרץ,  יעוּ  יַּגִ ׂשַֹבע 
ְתרֹון  ֶלְך נֱֶהנָה ִמּפִ ַדם לֹו. ַהּמֶ ּקָ יחוּ ֶאת ַהּשַֹׂבע ׁשֶ ּכִ ּיַׁשְ ּכֵָבד ׁשֶ
ְלַמּנֹות  לֹו  ְמיֵַעץ  הוּא  ָכךְ.  ּבְ ק  ּפֵ ִמְסּתַ לֹא  יֹוֵסף  ַאְך  ַהֲחלֹום 
ל ָהָאֶרץ:  ְלּכִָלית ׁשֶ ְכִנית ַהּכַ ַאֲחַראי ַעל ַהּתָ ִאיׁש נָבֹון ְוָחָכם ּכְ
נֹות ַהּשַֹׂבע, ֵמֶהם  ְך ׁשְ ֶמׁשֶ בוָּאה ּבְ ל ּתְ ֲהָקַמת ַמֲאָגֵרי ֲענָק ׁשֶ
נֹות ָהָרָעב  ְך ׁשְ ֶמׁשֶ ֵבי ֶאֶרץ ִמְצַרִים ּבְ ְלּכֵל ּתֹוׁשָ ְלִהְתּכַ יוְּכלוּ 

ּיָבֹואוּ ְלַאַחר ִמּכֵן. ׁשֶ
ִמן  ְחַרר  ׁשֻ ה  ַעּתָ זֶּה  ׁשֶ ָצִעיר  ַנַער  ּכֵיַצד  ֵאָלה:  ְ ַהּשׁ ֶאֶלת  ִנׁשְ
וְּבַעְצמֹו?  ְכבֹודֹו  ּבִ ֶלְך  ַלּמֶ ְליֹוֵעץ  ַלֲהפְֹך  אֶֹמץ  אֹוזֵר  ַהּכֶֶלא 
י ִנְפָרד  ְלּתִ ה ָהֵעָצה ָהְיָתה ֵחֶלק ּבִ ַמֲעׂשֶ ּלְ ירוּ ׁשֶ יִקים ִהְסּבִ ַצּדִ
רֹות  ַהּפָ ְליַד  ָהָרזֹות  רֹות  ַהּפָ ָעְמדוּ  ַמּדוַּע  ַהֲחלֹום.  ְתרֹון  ִמּפִ
ְרעֹה ַאֲחֵרי  ּפַ ַמּדוַּע ִהְתעֹוֵרר  אֹוָתן?  ְלעוּ  ּבָ ֶטֶרם  ּבְ ֵמנֹות  ְ ַהּשׁ

ַהֲחלֹום ָהִראׁשֹון, ָחַזר ִליׁשֹן, ְוַרק ָאז ָחַלם ֲחלֹום נֹוָסף?
ה. ַהֲחלֹום  ָמעוּת ַרּבָ יק, ְלָכל זֶה ָהְיָתה ַמׁשְ ּדִ ְלִדְבֵרי יֹוֵסף ַהּצַ
ָקרֹוב, ְוָלֵכן ֵאין  ָבר עֹוֵמד ְלִהְתַרֵחׁש ּבְ ַהּדָ יָון ׁשֶ ָחַזר ַעל ַעְצמֹו ּכֵ
ּגְַענָה.  ּתַ ׁשֶ ְוָהָרָעב  ּצֶֹרת  נֹות ַהּבַ ֲהָכנֹות ִלׁשְ ּבַ ז ַאף ֶרַגע  ְלַבְזּבֵ
יַע ַעל  ֵדי ְלַהְצּבִ בוּ ֵאּלוּ ְלַצד ֵאּלוּ ּכְ רֹות ִנּצְ י ְקבוּצֹות ַהּפָ ּתֵ ׁשְ
ִנים ַהּטֹובֹות  ָ ה, ַהּשׁ ַמֲעׂשֶ ּלְ ינֵיֶהן – ׁשֶ ר ָחׁשוּב ּבֵ ּיָם ֶקׁשֶ ּקַ ְך ׁשֶ ּכָ
ָהָרעֹות,  ִנים  ָ ַהּשׁ ִעם  ַאַחת  וְּבעֹונָה  ֵעת  ּבְ ְלִהְתַקּיֵם  ְיכֹולֹות 
ְלַכְלּכֵל ֶאת  ֵדי  ּכְ ְויֵָאְגרוּ  ְמרוּ  ָ ִיּשׁ בוָּאה  ַהּתְ ְוזֹאת ִאם עֹוְדֵפי 
ין  ְרעֹה ִהְתעֹוֵרר ּבֵ מֹו ֵכן, ּפַ נֹות ָהָרָעב. ּכְ ְך ׁשְ ֶמׁשֶ ים ּבְ ָהֲאנָׁשִ
נֵי ַהֲחלֹומֹות ּכֵיָון שהקב"ה ָאַמר לֹו: "ִהְתעֹוֵרר ְוַהּצֵל ֶאת  ׁשְ
ים ֲאֵחרֹות, ַהֲחלֹומֹות  ִמּלִ ּיְִהיֶה ְמֻאָחר!" ּבְ ָך ִלְפנֵי ׁשֶ נֵי ַעּמְ ּבְ
ֵמׁש ָלבֹוא.  ַמׁשְ ֻעּלָה נֶֶגד ָהָרָעב ַהּמְ ְכִנית ּפְ ַעְצָמם ָרְמזוּ ַעל ּתָ
ָהיָה  הוּא  ֲעָצתֹו,  ֶאת  ְלַפְרעֹה  ַמֲעִניק  ָהיָה  לֹא  יֹוֵסף  ִאם 
ל  ָמעוָּתם ׁשֶ ׁשְ ִמיט ֲחָלִקים ִנּכִָרים וַּמהוִּתּיִים ִמּמַ נֱֶאָלץ ְלַהׁשְ
ְתרֹון ַהֲחלֹומֹות. יֹוֵסף  ן ָהֵעצֹות ָהיָה ֵחֶלק ִמּפִ ַהֲחלֹומֹות. ַמּתַ
ְפִקיד  ְרעֹה, ְוהוּא נַָתן לֹו ֶאת ַהּתַ ֵעיֵני ּפַ יק ָמָצא ֵחן ּבְ ּדִ ַהּצַ

ַלת ִמְצַרִים. ְלּכָ ֻמּנֶה ַעל ּכַ ל ַהּמְ ִכיר ׁשֶ ַהּבָ
יִָמים  "ִהּנֵה  ָעמֹוס:  ַהּנִָביא  ָאַמר  ַרּבוֹת  ִנים  ׁשָ ִלְפֵני 
ֶחם  ַלּלֶ ָרָעב  ָאֶרץ. לֹא  ּבָ ָרָעב  י  ַלְחּתִ ְנֻאם ה' ְוִהׁשְ ִאים  ּבָ

ְבֵרי ה'. " מַֹע ֵאת ּדִ י ִאם ִלׁשְ ִים ּכִ ְולֹא ָצָמא ַלּמַ
קוָּפֵתנוּ  ְדָבִרים ֵאּלֶה לֹא ִנּבֵא ָעמֹוס ֶאת יֵָמינוּ ְוֶאת ּתְ ַהִאם ּבִ



ֵתנוּ.  ָפָרׁשָ ֵרט ֶאת ַהֲחלֹומֹות ַהּמֹוִפיִעים ּבְ • ּפָ
ֲחִוים לֹו. ּתַ ַמִים ִמׁשְ ֲחוֹות לֹו, ְוַגְרֵמי ׁשָ ּתַ בוָּאה ִמׁשְ ִרים ַוֲחלֹומֹות יֹוֵסף – ֲאֻלּמֹות ּתְ ֲחלֹומֹות ַהּשָׂ

ְמִכיַרת יֹוֵסף?  •ַמּדוַּע לֹא ָהיָה ְראוֵּבן ּבִ
ׁש ֶאת ָאִביו יֲַעקֹב. ּמֵ אֹותֹו יֹום ׁשִ ּבְ

ֵבית ָהֲאסוִּרים?  ה ְזַמן ָהיָה יֹוֵסף ּבְ ּמָ •ּכַ
ִנים י"ב ׁשָ
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ה ְוֶאְפָרִים'. ֶ ַמּדּוַע ָקָרא יֹוֵסף ְלָבָניו 'ְמַנּשׁ

ֵאיְך לֹא ִזהּו ֲאֵחי יֹוֵסף ֶאת יֹוֵסף ֲאִחיֶהם?

ה? ּיָה ַאֲחֵרי ֲחֻנּכָ ֶמן ֵמַהֲחֻנּכִ ֶ ה יֵׁש ִעם מֹוַתר ַהּשׁ ֵאיזֹו ְסֻגּלָ

ל  ׁשֶ עֹוָלם  ּבְ ָלֱאֶמת  ָלָרָעב  ֵעִדים  ָאנוּ  ֵאין  ַהִאם  ַהּנֹוְכִחית? 
אֹון  ְוִצּמָ ָרָעב  ּבְ ים  ָחׁשִ לֹא  ָאנוּ  ַהִאם  ְוִזיּוּף?  ְמָלאכוִּתיּוּת 
ָעתֹו,  ׁשְ ּבִ ַפְרעֹה  ּכְ ים  עֹוׂשִ ָאנוּ  ַהִאם  ה'?  ִלְדַבר  יִרים  ַאּדִ
ים  ׂשִ ְמַחּפְ ָאנוּ  ׁשֶ אֹו  ִליׁשֹן,  ְוחֹוְזִרים  ִני  ֵ ַהּשׁ ד  ַלּצַ ִמְסּתֹוְבִבים 
ינוּ  ֲאנָׁשֵ ֶאת  ְלַהְנחֹות  ּיָכֹול  ׁשֶ וְּנבֹון"  "ָחָכם  ֵמִאיׁש  ַהְדָרָכה 

ֶרְך ַהּנְכֹונָה – ֶאל ַהּתֹוָרה? ִעיִרים ֶאל ַהּדֶ ַהּצְ
יק, נַָהג  ּדִ ל יֹוֵסף ַהּצַ ְרעֹה ִציֵּת ַלֲעָצתֹו ׁשֶ ּפַ ָבר  ּדָ ל  סֹופֹו ׁשֶ ּבְ
ל  ְקדוּ ֶאת ָכּ ּפָ נֵי ַעּמֹו ִמּיִּסוֵּרי ָרָעב ׁשֶ יל ֶאת ּבְ ַאֲחָריוּת ְוִהּצִ ּבְ
ְרָעבֹות  מֹוֵתינוּ ַהּמֻ יֹּום, ְמִזיִנים ֶאת ִנׁשְ ָהעֹוָלם. ַהִאם ָאנוּ, ּכַ
ֵהן  ּלֹו  ׁשֶ זֹון  ַהּמָ ֶאת  ָלֶהן  וַּמֲעִניִקים  רוָּחִנית  ִחינָה  ִמּבְ

ּגַם  דֹות' ׁשֶ ּשָׂ ּבַ ּתֹוְקקֹות? ַהִאם ֲאַנְחנוּ עֹוְזִרים ְל'ַאֵחינוּ ׁשֶ ִמׁשְ
ַעת ְלַהְרוֹות ְנָפׁשֹות ְיֵבׁשֹות,  יַע ָמזֹון רוָּחִני? ֵמי ּדַ ֲאֵליֶהם יַּגִ
ִרי'? ַמּה ְלָך ְבׂשָ י, ּכָ ם 'ָצְמָאה ְלָך ַנְפׁשִ י ִלּבָ ֲעַמּקֵ ַהזֹּוֲעִקים ִמּמַ

'ֶקֶרן  וְּפִעיֵלי  נֵי  ַרּבָ ל  ׁשֶ ַהּקֶֹדׁש  ְפִעילוּת  ּבִ ף  ּתֵ ּתַ ְוִהׁשְ יְָדָך  ן  ּתֵ
וּם  ֶפר ַהּתֹוָרִנּיִים ְלִרּשׁ י ַהּסֵ ּתֵ ים ֶאת ּבֹוְגֵרי ּבָ ַלוִּ עֹות', ַהּמְ ַהַהּסָ
לֹא  ְלַמַען  וְּבהֹוֵריֶהם,  ֶהם  ּבָ ּתֹוְמִכים  דֹוׁשֹות,  ַהּקְ יבֹות  ּיְׁשִ ּבַ

ָרָעב ְלָמזֹון רוָּחִני. ִיְגְועוּ ָחִליָלה ּבְ
קֹום ַהּנָכֹון! ָהֵרם  ּמָ ִקיַע ּבַ ה 'ִאיׁש נָבֹון ְוָחָכם' ְוַתׁשְ ֱהיֵה ּגַם ַאּתָ
עֹות',  ַהַהּסָ 'ֶקֶרן   – ָרֵאל  ִיׂשְ דֹוֵלי  ּגְ ל  ׁשֶ ְלִמְפָעָלם  רוָּמְתָך  ּתְ

ל ְזַמּנֵנוּ! ָלה ׁשֶ ּגְַלּגַל ַהַהּצָ

ֶדֶרְך ַהִחיָדה: ּבְ


