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ׁש ּגַ ת ַוּיִ ָרׁשַ ּפָ

ִלְקנֹות  ִמְצַרְיָמה  יֹוְרִדים  יֹוֵסף  ֲאֵחי  ׁשֶ ְלַאַחר 
ם  ם ּגַ י יִָביאּו ִאּתָ יק ִכּ ּדִ ׁש יֹוֵסף ַהצַּ בּוָאה, ְמַבּקֵ ּתְ
י ָחִליָלה ָלנּו  "ן ְמָבֵאר ִכּ נּו ָהַרְמּבַ ְניִָמין. ַרּבֵ ֶאת ּבִ
ָזַכר  הּוא  ִמְתַנּכֵל.  אֹו  ם  ִמְתנַּקֵ יֹוֵסף  י  ִכּ ַלֲחׁשֹב 
ֲאֻלּמֹות  ֵרה  ֶעׂשְ ַאַחת  ּבֹו  ָהִראׁשֹון,  ֲחלֹומֹו  ֶאת 
ַהַחּיֶֶבת  'ְנבּוָאה'  זֹו  י  ִכּ יַָדע  הּוא  לֹו.  ֲחוֹות  ּתַ ִמׁשְ
ַאִחים,  ָרה  ֲעׂשָ לֹו  ֲחוּו  ּתַ ִהׁשְ ה  ְתִחּלָ ּבִ ְלִהְתַקּיֵם. 
ְמלֹואֹו,  ּבִ ַהֲחלֹום  ֶאת  ְלַקּיֵם  ְמָנת  ַעל  ְוָכֵעת, 
ַהֲחלֹום  ַלם  יֻׁשְ ְך  ּכָ ְניִָמין,  ּבִ ֲהָבַאת  ֶאת  ׁש  ְמַבּקֵ

ֲחוּו לֹו. ּתַ ר ֶאָחיו ִיׁשְ ְוַאַחד ָעׂשָ
ִמְבָחן  ִהיא  ְניִָמין,  ּבִ ֵאֶצל  ַהּכֶֶסף  ִביַע  ּגְ ַהְטָמנַת 
ָהַאִחים  ל  ׁשֶ נֱֶאָמנוָּתם  ֶאת  ִלְבּדֹק  יֹוֵסף  ָרָצה  ּבֹו  ׁשֶ
ִמְתָחְרִטים  ָאֵכן ֵהם  ׁשֶ יְַראוּ  ָכְך  ּבְ ְניִָמין.  ּבִ ַלֲאִחיֶהם, 
ַחת  ַאְמּתַ ִביַע יֹוֵסף ּבְ ר ָמְצאוּ ֶאת ּגְ ַעל ְמִכיָרתֹו. ּכֲַאׁשֶ
לֹום ֶאל ֲאִביֶהם,  ׁשָ ּלָם יֲַעלוּ ּבְ י ּכֻ יַע יֹוֵסף ִכּ ְניִָמין, ִהּצִ ּבִ

ִמְצַרִים ְלַבּדֹו ְוִיְהיֶה ֶעֶבד. ֵאר ּבְ ָ וִּבְניִָמין ִיּשׁ

ֶעֶבד  ּכְ אֹותֹו  ָלַקַחת  ּבֹו  וַּמְפִציר  ְליֹוֵסף  ִנּגָׁש  ְיהוָּדה 
לוּת  ְלׁשְ ּתַ ְניִָמין. הוּא ְמגֹוֵלל ֶאת ִהׁשְ ּבִ ְמקֹום ָאִחיו  ּבִ
ְניִָמין,  מֹר ֵהיֵטב ַעל ּבִ ּיִׁשְ ָבִרים – ּכֵיַצד ִהְבִטיַח ׁשֶ ַהּדְ
יב אֹותֹו  י, ִהְתַחּיֵב ְלָאִביו ְלָהׁשִ אֶֹפן ִאיׁשִ ְוֵכיַצד הוּא, ּבְ

לֹום. ׁשָ ּבְ
ִמּכָל  ׁש  ק. הוּא ְמַבּקֵ יק לֹא יָכֹול ְלִהְתַאּפֵ ּדִ ַהּצַ יֹוֵסף 
הוּא  ְצִרים ַהּנֹוְכִחים ָלֵצאת ִמן ַהֶחֶדר. ַלְמרֹות ׁשֶ ַהּמִ
ּיְׁשוּ  ֶאָחיו ִיְתּבַ דֹוָלה, הוּא לֹא רוֶֹצה ׁשֶ ַסּכָנָה ּגְ ָהיָה ּבְ
ִמְדַרׁש  ַחְדרֹו. ְוָכְך נֱֶאַמר ּבְ ִבים ּבְ ּצָ ְצִרּיִים ַהּנִ ְפנֵי ַהּמִ ּבִ
ַנְחָמן,  ר  ּבַ מוֵּאל  ׁשְ י  ַרּבִ ָאַמר  ֵתנוּ:  ָפָרׁשָ ּבְ ְנחוָּמא  ּתַ
ֵאין  ֶאָחיו,  ֲהָרגוּהוּ  ִאם  ׁשֶ יֹוֵסף,  יַָרד  ְגדֹוָלה  ְלַסּכָנָה 
ִאיׁש  ָכל  הוִֹציאוּ  ָאַמר  ה  ְוָלּמָ ירֹו.  ַמּכִ עֹוָלם  ּבָ ִרּיָה  ּבְ
ֵאָהֵרג ְולֹא  ִלּבֹו, מוָּטב ׁשֶ ְך ָאַמר יֹוֵסף ּבְ א ּכָ ֵמָעָלי. ֶאּלָ

ְצִרים. ְפנֵי ַהּמִ ֲאַבּיֵׁש ֶאת ַאַחי ּבִ
ָקם  הוּא  ֵמַהֶחֶדר,  יוְֹצִאים  ְצִרּיִים  ַהּמִ ל  ָכּ ר  ּכֲַאׁשֶ

וַּמְכִריז: "ֲאִני יֹוֵסף! ַהעֹוד ָאִבי ַחי"?
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ה ָרׁשָ ֶדֶרְך ַהּפָ ּבְ



ֲעֵליֶהם,  ִלּבֹו  ּבְ ֵאין  ׁשֶ ֶאָחיו  ֶאת  יַע  ַמְרּגִ יק  ּדִ ַהּצַ יֹוֵסף 
ְכִנית  'ּתָ ָהְיָתה  לוּת  ְלׁשְ ּתַ ַהִהׁשְ ל  ָכּ י  ִכּ ָלֶהם  יר  וַּמְסּבִ
יל אֹוָתם  הוּא יֵֵרד ְלִמְצַרִים ַעל-ְמנָת ְלַהּצִ ֱאלִֹקית' ׁשֶ
ְלַמֵהר  ֵמֶהם  ׁש  ְמַבּקֵ הוּא  עֹוָלם.  ּבָ ַהּשֹׂוֵרר  ֵמָהָרָעב 
ם ֶאת יֲַעקֹב ֲאִביֶהם,  נַַען וְּלָהִביא ִעּמָ ְוָלׁשוּב ְלֶאֶרץ ּכְ
ם ְיַפְרנֵס אֹוָתם יֹוֵסף  ֶאֶרץ ִמְצַרִים, ׁשָ בוּ ּבְ ְ ּיְִתיַּשׁ ֵדי ׁשֶ ּכְ

ה. ׁשֶ יֵמי ָהָרָעב ַהּקָ ּבִ
ֲעָגלֹות  ְלֶאָחיו  יֹוֵסף  ַמֲעִניק  ִמְצַרִים,  ֶמֶלְך  הֹוָרַאת  ּבְ
ַנַען. הוּא ַאף מֹוֵסר  ּכְ ְלֶאֶרץ  ע  ּסָ ַהּמַ ִלְקַראת  נֹות  וַּמּתָ
נֹו  ּבְ יֹוֵסף,  י  ִכּ ָאִבינוּ  יֲַעקֹב  יֵַדע  יו  ַעל-ּפִ ִסיָמן  ָלֶהם 

ֲחִביבֹו, ָאֵכן ַחי.
ר(  ָאׁשֵ ת  ּבַ ֶסַרח  ֶעְזַרת  )ּבְ לֹו  רוּ  ִסּפְ ַלֲאִביֶהם  בֹוָאם  ּבְ
ּתֹוָרה נֱֶאַמר: "ַויִַּגּדוּ לֹו... עֹוד  ּבַ י יֹוֵסף ֲאִחיֶהם ַחי.  ִכּ
י  ָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים ַויָָּפג ִלּבֹו ִכּ ל ְבּ יֹוֵסף ַחי ְוִכי הוּא מֵֹשׁ
ְבֵרי יֹוֵסף...  ִדּ ל  ָכּ ֵאָליו ֵאת  רוּ  ַוְיַדְבּ לֹא ֶהֱאִמין ָלֶהם. 
ִחי רוַּח יֲַעקֹב  ַלח יֹוֵסף... ַוְתּ ר ָשׁ ַויְַּרא ֶאת ָהֲעָגלֹות ֲאֶשׁ

ֲאִביֶהם".
ְרׁשוּ  ּפֵ ָלֶהם?  ַמֲאִמין  ֵאינֹו  ׁשֶ נֱֶאַמר  ְתִחּלָה  ּבִ ַמּדוַּע 
י יֹוֵסף הוּא  ַמע ִכּ ר יֲַעקֹב ָאִבינוּ ׁשָ י ּכֲַאׁשֶ ְדמֹוִנים ִכּ ַהּקַ
ֶרְך ֲאבֹוָתיו  י הוּא יַָרד ִמּדֶ ה ִכּ ְתִחּלָ ׁש ּבִ ֶמֶלְך ִמְצַרִים, ָחׁשַ
ל יֲַעקֹב ָאִבינוּ  ִחינָתֹו ׁשֶ ְוֵאינֹו ׁשֹוֵמר ּתֹוָרה וִּמְצוֹות. ִמּבְ
ְבֵרי  ּדִ ל  ָכּ ֶאת  ֵאָליו  רוּ  ּבְ ּדִ ר  ּכֲַאׁשֶ ַאְך  ַחּיִים!  זֶה  ֵאין 
מוּר  ׁשָ וִּפיו  ַהּקֶֹדׁש'  'ְלׁשֹון  ר  ְמַדּבֵ הוּא  ׁשֶ ְמעוּ  ׁשָ יֹוֵסף, 
ַלח לֹו יֹוֵסף,  ָ ּשׁ ְונִָקי, ְויֲַעקֹב ַאף רֹוֶאה ֶאת ָהֲעָגלֹות ׁשֶ
ִנים ָהֵאּלוּ ֶאת  ָ ל ַהּשׁ י הוּא זֹוֵכר ַאֲחֵרי ָכּ וָּבֶהם רֹוֵמז ִכּ
י יֹוֵסף נֹוַתר  ֵהם ָלְמדוּ, ֵהִבין יֲַעקֹב ִכּ ּמוּד ָהַאֲחרֹון ׁשֶ ַהּלִ
ִחי רוַּח יֲַעקֹב ֲאִביֶהם"!  ְתִמימוּתֹו ְוָטֳהָרתֹו, ְוָאז "ַוּתְ ּבִ

ֶדֶרְך ַהּתֹוָרה ֵאּלוּ ַחּיִים! ַחּיִים ּבְ
ֶרְך,  ּדֶ ּבַ ְלִמְצַרִים.  יֹוְרִדים  ְחּתֹו  ּפַ ִמׁשְ ְוָכל  נָיו  ּבָ יֲַעקֹב, 
ָהעֹוָלם.  ְלבֹוֵרא  ְזָבִחים  יֲַעקֹב  ַמֲעֶלה  ַבע,  ׁשֶ ְבֵאר  ּבִ
"ֱאנֹוִכי  לֹו:  ְואֹוֵמר  ה'  ֵאָליו  ִמְתּגַּלֶה  ְיָלה  ַהּלַ ֲחלֹום  ּבַ
ּגָדֹול  ְלגֹוי  י  ּכִ ִמְצַרְיָמה,  ֵמְרָדה  יָרא  ּתִ ַאל  -ל..  ַהּקֵ
ָך ִמְצַרְיָמה, ְוָאנִֹכי ַאַעְלָך  ם. ָאנִֹכי ֵאֵרד ִעּמְ יְמָך ׁשָ ֲאׂשִ

ַגם ָעלֹה".
ּנַָטע  ׁשֶ ָהֶאֶרז  ֲעֵצי  ֶאת  יֲַעקֹב קוֵֹצץ  י  ִכּ ִדים  ְמַלּמְ ֲחַז"ל 
ַבע, וּמֹוִריד ְלִמְצַרִים  ׁשֶ ְבֵאר  ּבִ ל  ֵאׁשֶ ּבָ ַאְבָרָהם ָאִבינוּ 
ִמְצַרִים. הוּא  ב ְונַָטע ּבְ ֶאת ָהֲאָרִזים ִאּתֹו. אֹוָתם הוּא ׁשָ
ם  ִאּתָ ִיְקחוּ  ְצַרִים  ִמּמִ יְֵצאוּ  ר  ּכֲַאׁשֶ י  ִכּ נָיו  ּבָ ֶאת  ִצוָּה 
ֲעֵצי  ִית ָקדֹוׁש ַלה'. ּבַ ן, ּבַ ּכָ ֵדי ִלְבנֹות ִמׁשְ ֲאָרִזים ֵאּלֶה ּכְ
ִצּלָם  ד ַאְבָרָהם ָאִבינוּ ֶאת אֹוְרָחיו, ּבְ ּבֵ לוּ, ּכִ ָהֶאֶרז ַהּלָ

קֹוָתם,  וְּלַהׁשְ ְלַהֲאִכיָלם  ָרִכים  ּדְ עֹוְבֵרי  יב  מֹוׁשִ ָהיָה 
ׁשוּ  ּמְ ׁשִ ים,  ַרּבִ ֶחֶסד  י  ַמֲעׂשֵ ִקּיֵם  ם  ִעּמָ ֵאּלֶה,  ֵעִצים 

ית ה'!  ִלְבִניַּת ּבֵ
ים  ּיְַקּדִ ֶרְך ִמְצַרְיָמה ׁשֹוֵלַח יֲַעקֹב ָאִבינוּ ֶאת ְיהוָּדה, ׁשֶ ּדֶ ּבַ
ֶרְך?  ַהּדֶ ֲהָכנַת  ַמִהי  ֶרךְ.  ַהּדֶ ֶאת  ָלֶהם  ְויִָכין  ִלְפנֵיֶהם 
יל ַעל ְיהוָּדה ְמִשׂיַמת קֶֹדׁש,  י יֲַעקֹב ִהּטִ ָאְמרוּ ֲחַז"ל ִכּ
יָעם  ַהּגִ ּבְ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְנָכָדיו,  ֲעבוּר  ּתֹוָרה'  ְלמוּד  'ּתַ ִלְבנֹות 
הוּ  ּתַ ֶכף וִּמּיָד ְלִהּכָנֵס ִלְלמֹד, ְולֹא ִיׁשְ ִמְצַרְיָמה יוְּכלוּ ּתֵ
יַָדע  יֲַעקֹב  ִמְצַרִים.  ל  ׁשֶ לֹוֶקֶלת  ַהּקְ ֲאִויָרה  ּבַ ָחִליָלה 
ן ְלהֹוִתיר ֶאת  יֹוֵתר, ְולֹא ִנּתָ ין ְמֻסּכֶנֶת ּבְ ֲאִויַרת ַהֻחּלִ ׁשֶ
ָמה – ַהּתֹוָרה  ׁשָ ְיָלָדיו ֲאִפּלוּ לֹא יֹום ֶאָחד ְללֹא ַחְמָצן ַלּנְ

ה. דֹוׁשָ ַהּקְ
ה ֵמֶאָחיו  ּמָ ִאים ְלִמְצַרִים, ׁשֹוֵלַח יֹוֵסף ּכַ נֵי יֲַעקֹב ּבָ ּבְ ׁשֶ ּכְ
ֵהם רֹוֵעי צֹאן  ִרים לֹו ׁשֶ ְרעֹה. ֵהם ְמַסּפְ ֵגׁש ִעם ּפַ ְלִהּפָ
ָקר  ִבים ַהּצֹאן ְוַהּבָ ם נְֶחׁשָ ִמְצַרִים, ׁשָ נוּא ּבְ – ִמְקצֹוַע ׂשָ
ב  ֵ ן ְלִהְתיַּשׁ ּכֱֶאִליִלים – וַּפְרעֹה ַמֲעִניק ָלֶהם ֶאת ֶאֶרץ גֹּׁשֶ

ּה. ּבָ
ֵרְך  ְרעֹה וְּמָבֵרְך אֹותֹו. וָּמה ּבֵ יֲַעקֹב ָאִבינוּ ִנְפּגָׁש ִעם ּפַ
ָאז  י  ִמּנִ ְוָאֵכן,  ִלְקָראתֹו.  יֲַעלוּ  ַהּנִילוּס  י  ּמֵ ׁשֶ אֹותֹו? 
ִים ָהיוּ עֹוִלים  ּבֶֹקר ַלּנִילוּס - ַהּמַ ְרעֹה יוֵֹצא ּבַ ָהיָה ּפַ ׁשֶ ּכְ
ָכל ְיאֹוֵרי וְּתָעלֹות  ִלְקָראתֹו. ֵמי ַהּנִילוּס ָהיוּ עֹוְבִרים ּבְ
יק,  ּדִ ל יֲַעקֹב ַהּצַ ְרָכתֹו ׁשֶ ִקים ֶאת ָהָאֶרץ. ּבִ ִמְצַרִים וַּמׁשְ
ְלַבד ָסְבלוּ ֵמָרָעב,  נַָתִים ּבִ נֹות ָהָרָעב! ׁשְ ֵהִביָאה ֵקץ ִלׁשְ

ְזכוּת יֲַעקֹב ָאִבינוּ. ְרָכה ָהָאֶרץ ּבִ ה ִהְתּבָ וֵּמַעּתָ
ַהִהְתַנֲהלוּת  ֶאת  ַהּתֹוָרה  ְמָתֶאֶרת  ה  ָרׁשָ ַהּפָ סֹוף  ּבְ
ל ָרָעב ַעד ּבֹוא יֲַעקֹב  נַָתִים ׁשֶ ׁשְ ּבִ ְצִרּיִים  ַלּמִ ין יֹוֵסף  ּבֵ
ִמיֹּוֵסף  ים  רֹוְכׁשִ ָהְרֵעִבים  ִמְצַרִים  ֵבי  ּתֹוׁשָ ִמְצַרְיָמה. 
מֹון  ַהּמָ וְּכׁשֶ ֶכֶסף,  ּבְ ִמים  ּלְ ְמׁשַ ֵהם  ְתִחּלָה  ּבִ ָמזֹון. 
וַּבֲחמֹוִרים  סוִּסים  ּבְ ְבֵהמֹות,  ּבִ ים  ׁשִ ּמְ ּתַ ִמׁשְ ֵהם  אֹוזֵל 
לוּ אֹוְזִלים, ֵהם מֹוְכִרים  ּגַם ַהּלָ ׁשֶ ּכְ לוּם.  ׁשְ ֶאְמָצִעי ּתַ ּכְ
ׁשֹונֹות,  ָעִרים  ּבְ אֹוָתם  יב  מֹוׁשִ יֹוֵסף  ַלֲעָבִדים.  ַעְצָמם 
ָעה  "ַאְרּבָ ָהֲאָדָמה.  ֶאת  ִלְזרַֹע  ֵדי  ּכְ זֶַרע  ָלֶהם  וַּמֲעִניק 
ְוִאּלוּ  ְלַעְצְמֶכם,  ָלַקַחת  ּתוְּכלוּ  בוָּאה  ַהּתְ ִמן  ֲחָלִקים 

נוּ ְלַפְרעֹה", הוּא קֹוֵבַע.  ּתְ בוָּאה ּתִ ית ִמן ַהּתְ ֲחִמיׁשִ
ז  ְרּכַ ִמּמֶ ָרחֹוק  ן,  גֹּׁשֶ ֶאֶרץ  ּבְ ִבים  ְ ִמְתיַּשׁ ָרֵאל  נֵי-ִיׂשְ ּבְ
ִמְצַרִים  ְלֶאֶרץ  יֲַחִסית  ְונִָקי  ֶקט  ׁשֶ ָמקֹום  ִמְצַרִים, 
יִכים ְלַנֵהל ַחּיִים רוָּחִנּיִים,  ן ַמְמׁשִ גֹׁשֶ ּבְ ֵמָאה. ּכָאן  ַהּטְ
ׁשֹוְמִרים  ִמְצַרִים,  ַתְרּבוּת  ּבְ ב  ְלִהְתַעְרּבֵ לֹא  ִנְזָהִרים 
ְלׁשֹון  ּבִ ִרים  וְּמַדּבְ ַהּיְהוִּדי  ם  ְלבוּׁשָ ְוַעל  מֹוֵתיֶהם  ׁשְ ַעל 

ַהּקֶֹדׁש. 



ְלָחן  ֻ ּשׁ ּבַ ר  ְזּכָ ַהּמֻ יֹום  הּוא  ֵטֵבת,  ּבְ ח'  יֹום  ּבְ בּוַע,  ָ ַהּשׁ
ּבֹו  י  ִכּ ֵאֶבל,  יֹום  ּכְ ָערּוְך )אורח חיים סימן תר"פ( 
ְבִעים". יֹום ֶזה  ִ ְרּגּום ַהּשׁ ָמה ַהּתֹוָרה ִליָוִנית, "ּתַ ְרּגְ ּתֻ

ע ְלדֹורֹות ְליֹום ַצַער ְוֵאֶבל. ִנְקּבַ
ַהְרָחָבה ֶאת  ֶכת ְמִגּלָה )דף ט'( ְמָבֶאֶרת ּבְ ַמּסֶ ָמָרא ּבְ ַהּגְ
ּנֵס  ּכִ ׁשֶ ֶלְך  ַהּמֶ ַתְלַמי  ּבְ ה  "ַמֲעׂשֶ ֵטֵבת:  ּבְ ח'  ּבְ ֵאַרע  ר  ֲאׁשֶ
ים  ּתִ ּבָ ַנִים  וּׁשְ ְבִעים  ׁשִ ּבְ ְוִהְכִניָסן  ְזֵקִנים  ַנִים  וּׁשְ ְבִעים  ׁשִ
ל ֶאָחד ְוֶאָחד  ּנְָסן, ְוִנְכנַס ֵאֶצל ָכּ ְולֹא ִגּּלָה ָלֶהם ַעל ָמה ּכִ
דֹוׁש  ֶכם', נַָתן ַהּקָ ה ַרּבְ ְתבוּ ִלי ּתֹוַרת מֹׁשֶ ְוָאַמר ָלֶהם: 'ּכִ
ן ְלַדַעת  ּלָ ימוּ ּכֻ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵעָצה ְוִהְסּכִ ֵלב ָכּ רוְּך הוּא ּבְ ּבָ

ַאַחת..."
ָפה  ַלּשָׂ ַהּתֹוָרה  ֶאת  ְלַתְרּגֵם  ָרָצה  ִמְצַרִים,  ֶמֶלְך  ְלַמי,  ּתַ
ָבִרים  ּדְ ּה  ּבָ ְוִלְמצֹא  אֹוָתּה  ִלְלמֹד  יּוַּכל  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ַהְיָוִנית, 
ַחְכֵמי  ׁשֶ יַָדע  ְלַמי  ּתַ ַהּיְהוִּדי.  ָהָעם  ַעל  ִלְלעֹג  יוַּכל  ֶהם  ּבָ
ְלִמיֵדי  ּתַ ְל-72  ָקָרא  ּכֵן  ְוַעל  תֹו,  ׁשָ ְלַבּקָ ְיָסְרבוּ  ָרֵאל  ִיׂשְ
ם  ָרֵאל, ְולֹא הֹוִדיַע ָלֶהם ְלׁשֵ ִיׂשְ דֹוֵלי  ּגְ דֹוִלים,  ּגְ ֲחָכִמים 
ְלַמי  ּלֹא יוְּכלוּ ְלִהְתַאּגֵד וְּלִהְתַאְרּגֵן יַַחד(. ּתַ ֵדי ׁשֶ ָמה )ּכְ
ֶאָחד  ל  ָכּ אֹוָתם,  ְוִהְכִריַח  ֶחֶדר,  ּבְ ֵמֶהם  ֶאָחד  ל  ָכּ נַָעל 

ִנְפָרד, ְלַתְרּגֵם ֶאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה. ּבְ
ְבֵרי ַהּתֹוָרה, הוּא  ּנוּ ֶאת ּדִ ִמים לֹא ְיׁשַ ַתְרּגְ ַהּמְ ַעל ְמנָת ׁשֶ
הוּ  ְלׁשֶ ּנוּי ּכָ ָעַרְך ׁשִ ׁשֶ ֵפס ּכְ ִאם ֶאָחד ֵמֶהם ִיּתָ הֹוִדיַע ָלֶהם ׁשֶ

ְרגּוִּמים  ּתַ ּבַ ֵצא  ּמָ ּתִ ָהֱאֶמת  ׁשֶ יָון  ּכֵ יוָּמת,  הוּא  ֵמַהּכָתוּב, 
ָהֲאֵחִרים.

מוָּכן  הוּא  ׁשֶ ְוֶהְחִליט  ְלַתְרּגֵם,  ב  יָׁשַ ֵקִנים  ְּ ֵמַהז ֶאָחד  ל  ָכּ
ְגָללֹו ִיְהיֶה ִזְלזוּל  ּבִ ּלֹא ִיְהיֶה הוּא זֶה ׁשֶ ָלמוּת, וִּבְלַבד ׁשֶ
ר ְמקֹומֹות  ה ָעׂשָ לֹׁשָ ר ַעל ׁשְ ּתֹוָרה וָּבָעם ַהּיְהוִּדי. ְמֻדּבָ ּבַ
ְמַצּיֶנֶת  ָמָרא  ַהּגְ ּנוִּיים.  ׁשִ ַהֲחָכִמים  ָעְרכוּ  ֶהם  ּבָ ּתֹוָרה,  ּבַ
ְבִעים  ִ ל ֶאָחד ִמּשׁ ר ָכּ זֶה, ּכֲַאׁשֶ ה ּבָ ּנֲַעׂשָ ֶאת ַהּנֵס ָהָעצוּם ׁשֶ
ר  ָעׂשָ ה  לֹׁשָ ׁשְ אֹוָתם  ֶאת  ִדיּוּק  ּבְ ה  ָעׂשָ ֵקִנים  ְּ ַהז ַנִים  וּׁשְ

ָעׂשוּ ֲחֵבָריו. ּנוִּיים ׁשֶ ִ ַהׁשּ
ָרֵאל  ִיׂשְ דֹוֵלי  ּגְ ָעְרכוּ  ׁשֶ ּנוִּיים  ִ ַהׁשּ ֶאת  ְמָפֶרֶטת  ָמָרא  ַהּגְ
ְמקֹום:  ּבִ  – ית"  ֵראׁשִ ּבְ ָרא  ּבָ "ֱאלִֹקים  ַהּתֹוָרה:  ַתְרגּוּם  ּבְ
י יֵׁש ּכַֹח ֶעְליֹון  ּלֹא יֹאְמרוּ ִכּ ָרא ֱאלִֹקים" – ׁשֶ ית ּבָ ֵראׁשִ "ּבְ
ָחִליָלה.  ָהֱאלִֹקים,  ֶאת  ָרא  ּבָ הוּא  ׁשֶ ית'  ֵראׁשִ 'ּבְ ם  ׁשֵ ּבְ
ה ָאָדם  ְמקֹום: "ַנֲעׂשֶ ּבִ ֶצֶלם וִּבְדמוּת" –  ּבְ ה ָאָדם  "ֶאֱעׂשֶ
ּלֹא יֹאְמרוּ שהקב"ה זָקוּק ְלֶעְזַרת  ְדמוֵּתנוּ" – ׁשֶ ַצְלֵמנוּ ּכִ ּבְ
יֹּום  ּבַ ּבֹת  ַוּיִׁשְ י  ִ ׁשּ ִ ַהּשׁ יֹּום  ּבַ "ַוְיַכל  ְלָאִכים.  ַהּמַ ְוַהְסּכַָמת 
 – ִביִעי"  ְ ַהּשׁ יֹּום  ּבַ ֱאלִֹקים  "ַוְיַכל  ְמקֹום:  ּבִ  – ִביִעי"  ְ ַהּשׁ
ְוָכְתבוּ  ת.  ּבָ ׁשַ ּבְ ְמָלאָכה  ה  ָעׂשָ י הקב"ה  ִכּ יֹאְמרוּ  ּלֹא  ׁשֶ
ֵאינָם ְטהֹוִרים "ֶאת ְצִעיַרת  ֲעֵלי ַהַחּיִים ׁשֶ יַמת ּבַ ְרׁשִ לֹו ּבִ
ל  ּתֹו ׁשֶ ִאׁשְ נֵי ׁשֶ ָהַרְגַלִים" ְולֹא ּכְָתבוּ "ֶאת ָהַאְרנֶֶבת" ִמּפְ
ַהּיְהוִּדים  י  ּבִ ֲחקוּ  "ׂשָ יֹאַמר  ּלֹא  ׁשֶ ָמּה,  ׁשְ ַאְרנֶֶבת  ְלַמי  ּתַ

ֶדֶרְך ַרּבֹוֵתינּו ּבְ

ַמן ְּ ֶדֶרְך ַהז ּבְ



ּתֹוָרה".  י ּבַ ּתִ ם ִאׁשְ ילוּ ׁשֵ ְוִהּטִ
ַצַער  ְליֹום  ב  נְֶחׁשָ ִליָוִנית,  ַהּתֹוָרה  ָמה  ְרּגְ ּתֻ ּבֹו  זֶה,  יֹום 
ֶכת סֹוְפִרים  ַמּסֶ עֹוָלם. ּבְ ְך ּבָ ה ְיֵמי חֹׁשֶ לֹׁשָ ּגַָרם ִלׁשְ ּגָדֹול, ׁשֶ
ה ּבֹו  ּנֲַעׂשָ יֹום ׁשֶ ָרֵאל ּכְ ה ְלִיׂשְ יֹּום זֶה "ָקׁשֶ )א, ז( מוָּבא ׁשֶ
ְרגּוּם ַהּתֹוָרה? ְך ַעל ּתַ ל ּכָ ָהֵעֶגל". ַמּדוַּע ָהיָה ַצַער ּגָדֹול ָכּ

ֶקֶרב ְיהוֵּדי  דֹוָלה ּבְ ְבִעים ּגַָרם ְלִהְתּבֹוְללוּת ּגְ ִ ְרגּוּם ַהּשׁ ּתַ
ַחְכֵמי  יָוִנית.  ּבִ ַהּתֹוָרה  ֶאת  ִלְלמֹד  ֵהֵחּלוּ  ׁשֶ ִמְצַרִים, 
ִליָוִנית  ַהּתֹוָרה  ַתְרגּוּם  ּבְ י  ִכּ ם ָראוּ,  ָקְדׁשָ רוַּח  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ
ַהּקֶֹדׁש  ְלׁשֹון  ּבִ ַהּתֹוָרה  ׁשֶ ְזַמן  ל  ָכּ דֹוָלה.  ּגְ ַסּכָנָה  ְטמוּנָה 
ֶמֶרת  ָרֵאל – ֲהֵרי ִהיא ִנׁשְ ל ַעם ִיׂשְ ְוִהיא ֶחְלקֹו ְוַנֲחָלתֹו ׁשֶ
ל  ָכּ יַני.  ה ִמּסִ ְמְסָרה ְלמֹׁשֶ ּנִ ׁשֶ ִפי  ּכְ ִדיּוּק  ּבְ סֹוָרה,  ְלִפי ַהּמָ
ְרגּוּם - לֹא  ת זֹאת, ַהּתַ ּנוּי. ְלֻעּמַ ִלי ׁשִ ה ּבְ ג וְּנֻקּדָ ל ּתָ אֹות, ָכּ
ל אֹוִתיֹּות ַהּתֹוָרה, הוּא  ָמה" ׁשֶ ׁשָ הוּא ָחֵסר ֶאת "ַהּנְ ַרק ׁשֶ
ָכל ָהעֹוֶלה  ּיֲַעׂשוּ ּבֹו ּכְ ַאף ָעלוּל ִלּפֹל ְליַָדִים לֹא נֱֶאָמנֹות ׁשֶ
ַבד  ּנוּהוּ -ְיָפְרׁשוּהוּ ְלִפי ֲהָבנָָתם ְוִעְניָנָם. ִמּלְ ַעל רוָּחם ִויׁשַ
ׁשוּ  ּמְ ּתַ ִיׁשְ ַעְצָמם  ַהּיְהוִּדים  ׁשֶ ּכָנָה  ַהּסַ ַקּיֶֶמת  ָהְיָתה  זֹאת 

קֹור. ְרגּוּם ְויְַזִניחוּ ֶאת ַהּמָ ּתַ י ּבַ יֹוֵתר ִמּדַ
ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ְלֵבין  ין ִלּמוּד ַהּתֹוָרה ּבִ וֹות ּבֵ ר ְלַהׁשְ ִאי ֶאְפׁשָ
ר  ַהּתֹוָרה ְמִכיָלה ִמְסּפַ ה ְלָכְך ִהיא ׁשֶ ּבָ ָפה ַאֶחֶרת. ַהּסִ ׂשָ
ּנֶה ְמַעט ֶאת  ְרגּוּם ְמׁשַ ן ַהּתַ ל ִמּלָה, ְוַעל ּכֵ ָמֻעיֹּות ַעל ָכּ ַמׁשְ
ָמֻעיֹּות ָהֲאֵחרֹות  ׁשְ ִמיט ֵחֶלק ֵמַהּמַ ּלָה, וַּמׁשְ ָמעוּת ַהּמִ ַמׁשְ
צוָּרה  ּבְ סוּק  ּפָ ּכְָתָבה  ַהּתֹוָרה  ִלְפָעִמים  לֹוַמר,  ּכְ ּה.  ּלָ ׁשֶ
ל  ׁשֶ ּה  ְרּכָ ּדַ ׁשֹוִנים.  ים  רוּׁשִ ּפֵ  2 ּבֹו  ִלְכלֹל  ֵדי  ּכְ ְמיֶֻחֶדת, 
ִרי  ֶאְפׁשָ ֵמיָדע  ַמְקִסימוּם  ִלְמסֹר  ִהיא,  ְכָתב  ּבִ ׁשֶ ַהּתֹוָרה 

בוּ  ְכּתְ ּנִ ׁשֶ סוִּקים,  ּפְ יֵׁש  ָלֵכן  ָקָצר.  יֹּוֵתר  ׁשֶ ה  ּמָ ּכַ ֶטְקְסְט  ּבְ
ָמֻעיֹּות  ַמׁשְ ים  ִמּלִ אֹוָתם  ּבְ ֵמֶהם  ְלָהִבין  יּוְּכלוּ  ׁשֶ צוָּרה  ּבְ

ַרּבֹות.
ִליצֹור  יָכֹול  ֵאינֹו  יֹוֵתר,  ּבְ ְמֻדּיָק  הוּא  ִאם  ַאף  ְרגּוּם,  ּתַ
ים.  ּלִ אֹוָתם ַהּמִ ָמֻעיֹּות ּבְ ׁשְ ל ַהּמַ יָלה ֶאת ָכּ ְקּבִ ָפה ַהּמַ ּשָׂ ּבַ
רוּׁש ֶאָחד,  ִמים, ֻמְכָרִחים ְלַתְרּגֵם ַרק ְלִפי ּפֵ ר ְמַתְרּגְ ּכֲַאׁשֶ
ר  ּכֲַאׁשֶ לֹוַמר,  ּכְ ַהּתֹוָרה.  י  רוּׁשֵ ּפֵ ָאר  ׁשְ ֶאת  וַּמְפִסיִדים 
ְלֵחֶלק  ִמְתיֵַחס  ֵאינֹו  הוּא  זָָרה,  ָפה  ׂשָ ּבְ ִנְקָרא  סוּק  ַהּפָ
ד. ַחְכֵמי  ּמוּד אֹותֹו ָרְצָתה  ַהּתֹוָרה ְלַלּמֵ ּגָדֹול ְמאֹד ֵמַהּלִ
ְיהוִּדים  ַהּתֹוָרה,  ְרגּוּם  ּתַ ֶאְמָצעוּת  ּבְ ׁשֶ ׁשוּ  ָחׁשְ ָרֵאל  ִיׂשְ
ַתְרגּוָּמּה, ְויְַפִסידוּ ֶאת ָהעֶֹמק  ים ִיְלְמדוּ ֶאת ַהּתֹוָרה ּבְ ַרּבִ
ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש. תוִּבים ּבִ ִדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּכְ מוּן ּבְ ְפָלא ַהּטָ ַהּמֻ

ַהּתֹוָרה  ְרגּוּם  ּתַ ֲאסֹון  ֻמְזּכָר  ֵטֵבת'  ּבְ ָרה  ַלֲעׂשָ ִליחֹות  'ּסְ ּבַ
לֹׁש  ָשׁ ר ְקָרַאִני, ְבּ ָרה ָמצֹוק ֲאֶשׁ ִליָוִנית. ּכֹה נֱֶאַמר: "ֶאְזּכְ
ַאְך  ִהְכַאִני,  ֱהִניַאִני,  ַעִני,  ִגְּדּ ִני,  ִהַכּ ַהזֶּה  חֶֹדׁש  ַבּ ַמּכֹות 
מֹונָה בֹו ְשָׂמאִלית ִויָמִנית, ֲהלֹא  ְשׁ ֲעַכִני ִבּ ה ֶהְלָאִני. ִדּ ַעָתּ
ב ָדּת ְיָוִנית,  י ַתֲעִנית וֶּמֶלְך יָָון ִאְנַּסִני ִלְכתֹּ ן ָקַבְעִתּ ָתּ ָלְשׁ ְשׁ

ים, ֶהֱאִריכוּ ַמֲעִנית". י ָחְרׁשוּ חֹוְרִשׁ ַעל ַגִּבּ
לֹוׁש  ָ ְרגּוּם ַהּתֹוָרה ִליָוִנית הוּא ֶאָחד ִמּשׁ י ּתַ ינָה ֻמְזּכָר ִכּ ּקִ ּבַ
ֵטֵבת,  ט' ּבְ ִני ֵאַרע ּבְ ֵ חֶֹדׁש זֶה. ָהָאסֹון ַהּשׁ ֵאְרעוּ ּבְ ָצרֹות ׁשֶ
ֵטֵבת,  י' ּבְ י הוּא ּבְ ִליׁשִ ְ ּבֹו ִנְפַטר ֶעְזָרא ַהּסֹוֵפר, ְוָהָאסֹון ַהּשׁ

ַלִים. ה ַעל ְירוּׁשָ ׁשֶ צֹור ַהּקָ ּבֹו ֵהֵחל ַהּמָ
ַהּצֹומֹות  ְיֵמי  ל  ָכּ ְמֵהָרה ֶאת  ּבִ ה'  ָלנוּ  ּיֲַהפְֹך  ׁשֶ ָרצֹון  ְיִהי 

ְמָחה וְּלמֹוֲעִדים טֹוִבים! ׂשֹון, ְלׂשִ ַער, ְלׂשָ ְוַהּצַ

ֶדֶרְך ַרּבֹוֵתינּו ּבְ

ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַהּיְהּוִדי,  ָהָעם  רֹאׁש  ּבְ ָעַמד  ַהּסֹוֵפר  ֶעְזָרא 
ִני.  ֵ ַהּשׁ ׁש   ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ֶבל ִלְבנֹות ֶאת  ּבָ לוּת  ִמּגָ בּו  ׁשָ
ים  ַלח ִלְקרֹא ִליהּוִדים ַרּבִ ְקָוה ְוׁשָ הּוא ֵהִפיַח רּוַח ּתִ
י ְיהּוִדים  ר ָרָאה ִכּ ֲאׁשֶ ָרֵאל. ּכַ ּיֲַעלּו ִאּתֹו ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ׁשֶ
ֲאבֹוָתם,  ת  ִמּמֹוֶרׁשֶ ְוִהְתַרֲחקּו  ֶרְך  ַהּדֶ ִמן  ָסרּו  ים  ַרּבִ
ְוָכְך  ִהְתעֹוְררוּת,  ֲעֶצֶרת  ּנֵס  ּכִ נֹות,  ּקָ ּתַ ן  ְוִתּקֵ ָעַמד 
ַמִים. ֶעְזָרא ַהּסֹוֵפר  ָ ּשׁ ּבַ ֵקֵרב ֶאת ֵלב ָהָעם ְלָאִבינּו ׁשֶ
ְהיֹותֹו  ּבִ ְבָנה,  ּנִ ׁשֶ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ֵבית  ּבְ דֹול  ּגָ כֵֹהן  ּכְ ׁש  ּמֵ ׁשִ
ַהּכֵֹהן. ֲחַז"ל אֹוְמִרים  ּדֹור 23 ְלַאֲהרֹן  ן,  ּבֵ ן ַאַחר  ּבֵ
ַהּתֹוָרה  ׁשֶ ָהיָה  "ָראּוי  ׁשֶ ַעד  דֹול  ּגָ ּכֹה  יק  ַצּדִ ָהיָה  ׁשֶ

נּו"! הּוא  ה ַרּבֵ ַדם אֹותֹו מֹׁשֶ ּקָ א ׁשֶ ּנֵָתן ַעל יָדֹו – ֶאּלָ ּתִ
ּה  דֹוָלה' – ּבָ נֶֶסת ַהּגְ ד ֶאת 'ּכְ ָרֵאל ְוִיּסֵ ּנֵס ַחְכֵמי ִיׂשְ ּכִ
ּיַַעְמדּו  ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ַחְכֵמי  ִרים  ְוֶעׂשְ ֵמָאה  יַַחד  ָחְברּו 

רֹאׁש ָהָעם. ּבְ
ּכַָתב ֶעְזָרא ַהּסֹוֵפר,  ְלִאי ַעל ֵסֶפר ּתֹוָרה ׁשֶ ִלְפנֵיֶכם ִסּפוּר ּפִ

ה ִמּדֹור ְלדֹור: ָ יֻרּשׁ ָעַבר ּבִ ׁשֶ
ָהיָה  ׁשֶ ּתֹוָרה  ֵסֶפר  יָדֹו  ּבְ ְוָהיָה  זָָכה,  ֶאָחד  ֻמְפָלג  יר  ָעׁשִ
יר,  ר ִנְפַטר אֹותֹו ָעׁשִ ל ֶעְזָרא ַהּסֹוֵפר. ּכֲַאׁשֶ ְכַתב יָדֹו ׁשֶ ּבִ
ֵסֶפר  ֶאת  ִייַרׁש  ִמי  ינֵיֶהם  ּבֵ ְלִהְתַוּכֵַח  נָיו  ּבָ נֵי  ׁשְ ֵהֵחּלוּ 
ל ֶאָחד ִמן ָהַאִחים ָאַמר: "ֲאִני  ּקֶֹדׁש. ָכּ ר-ּבַ ַהּתֹוָרה ַהּנְֶאּדָ



ֶדֶרְך ַהִחּנּוְך ּבְ

ִתי  ָ יֻרׁשּ ל ּבִ ל ָהְרכוּׁש – ַוֲאִני ֲאַקּבֵ ה ֶאת ָכּ ח ַאּתָ ּקַ ּתִ מוָּכן ׁשֶ
ֵעיַני ֵמַאְלֵפי זָָהב  ּבְ ֶוה הוּא  ׁשָ ֶאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהְמיָֻחד. 
ֶאת  ְטחוּ  ְוׁשָ ין  ַהּדִ ית  ּבֵ ִלְפנֵי  ָהַאִחים  נֵי  ׁשְ יעוּ  ִהּגִ ָוֶכֶסף!" 
ּיֲַעלוּ  ין ׁשֶ ֵבית ַהּדִ ְסקוּ ּבְ ין וְּדָבִרים ּפָ ַטֲענֹוֵתיֶהם, וְּלַאַחר ּדִ
ֵסֶפר ַהּתֹוָרה  ִיְזּכֶה ּבְ גֹּוָרל –  ּיְִזּכֶה ּבַ ׁשֶ ינֵיֶהם, וִּמי  גֹּוָרל ּבֵ
ה, ְרכוּׁש ַרב  ָ ל יֶֶתר ַהְיֻרּשׁ ל ֶאת ָכּ ַהְמיָֻחד, ְוִאּלוּ ָאִחיו ְיַקּבֵ

ְוָעצוּם.
ַאַחד  ּבֹו  ְוזָָכה  ינֵיֶהם,  ּבֵ ַהגֹּוָרל  ְוָעׂשוּ  ָהַאִחים  ימוּ  ִהְסּכִ
ְוָצַהל  ָרַקד  דֹוָלה,  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ן  ַהּבֵ אֹותֹו  ַמח  ׂשָ ִנים.  ַהּבָ
יָרה וְּברֹב ַעם.  ִרּקוִּדים ְוׁשִ יתֹו ּבְ ֶפר ֶאל ּבֵ ְוהֹוִביל ֶאת ַהּסֵ
ָכל  יט ּבְ ל ֲאִביֶהם, ִהּבִ ר ָהַרב ׁשֶ ָכל ָהעֹׁשֶ זָָּכה ּבְ ָאִחיו, ׁשֶ
ַנְפׁשֹו ַמּדוַּע לֹא הוּא  ר ּבְ זֹאת ְוִנְתַמּלֵא ֶעֶצב ּגָדֹול, ְוִהְתיַּסֵ
ַוֲחפוּי  ָאֵבל  הֹוֵלְך  ְוָהיָה  ַהּתֹוָרה.  וְּבֵסֶפר  גֹּוָרל  ּבַ זָָּכה  ׁשֶ

רֹאׁש.
ּכַָעס  ׁשֶ ֶאָחד,  ְיהוִּדי מוָּמר  ּגָר  ָהיָה  ָהִעיר  אֹוָתּה  ּבְ ְוִהּנֵה, 
ר  ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ִוּתֵ זָָּכה ּבְ ן ָהִראׁשֹון ׁשֶ ַהּבֵ ֵכן ׁשֶ ְמאֹד ּכֵיַצד ִיּתָ
ֲעבוּר אֹותֹו  ל ָאִביו ּבַ ה – ַהּכֶֶסף ְוַהזָָּהב ׁשֶ ָ ל ַהְיֻרּשׁ ְך ַעל ָכּ ּכָ

ִמְליֹוִנים – ִמְתַעּצֵב ֶאל ִלּבֹו?! זָָּכה ּבְ ֵסֶפר. ְוִאּלוּ ָאִחיו ׁשֶ
ירוּהוּ, ְוָהַלְך  ּלֹא יַּכִ ָגָדיו ׁשֶ ה ַהּמוָּמר? ֶהְחִליף ֶאת ּבְ ָמה ָעׂשָ
ל  ּיְֵלכוּ ָכּ ם ַעד ׁשֶ ין ׁשָ ֶפר ְוִהְמּתִ נֶֶסת ּבֹו ֻהּנַח ַהּסֵ ְלֵבית ַהּכְ
ֲארֹון  ֶאת  ַתח  ּפָ ִיְרֶאה,  ֶאָחד  ַאף  ׁשֶ ִלי  ּבְ ְיָלה,  ּלַ ּבַ ָהל.  ַהּקָ
תוַּח  ֶפר ּפָ ַהּקֶֹדׁש, הוִֹציא ֶאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה, וָּמָצא ֶאת ַהּסֵ
ֶאת  וֵּבַרְך  ֱאלֵֹקיֶכם  ה’  ֶאת  ם  “ַוֲעַבְדּתֶ סוּק  ּפָ ּבַ ִדיּוּק  ּבְ
עוּתֹו ָמַחק  ִרׁשְ ַלְחְמָך ְוגֹו’ )שמות נ”ג פסוק כ’(, ְוהוּא ּבְ

ְמקֹוָמּה ֶאת  ם”, ְוָכַתב ּבִ ּלָה “ַוֲעַבְדּתֶ ֶאת ָהאֹות “ע” ֵמַהּמִ
ּיַָצר  ׁשֶ ּתֹוְך  ַהּתֹוָרה,  ֵסֶפר  ֶאת  ַסל  ּפָ וָּבזֶה  “א”,  ָהאֹות 

ף, ַרֲחָמנָא-ִליְצָלן. ָחֵרף וְּמַגּדֵ ּמְ סוּק ׁשֶ ּפָ
ֵסֶפר  סוּל ּבְ י יֵׁש ּפְ ָהל ִכּ ּקָ ר יִָמים נֹוַדע ּבַ ְוִהּנֵה, ְלַאַחר ִמְסּפַ
ַעל  ֶפר  ּסֵ ּבַ זָָּכה  ׁשֶ ן  ַהּבֵ ַמע  ׁשָ ַאְך  ַהּנַ”ל.  סוּק  ּפָ ּבַ ַהּתֹוָרה 
ּגָדֹול,  ִכי  ּבְ וָּבָכה  וָּמָרה  דֹוָלה  ּגְ ְזָעָקה  זַָעק  סוּל,  ַהּפְ ַבר  ּדְ
י ָאַמר,  ָבר ַהזֶּה. וֵּמרֹב ַצֲערֹו ָחָלה ְמאֹד ִכּ ֵכן ַהּדָ ּכֵיַצד ִיּתָ
 – זֹאת  ל  ָכּ ִעם  ֶפר,  ַהּסֵ ֶאת  ן  ְלַתּקֵ ר  ֶאְפׁשָ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  “ַאף 
תֹו  ַכב ַעל ִמּטָ ל ֶעְזָרא ַהּסֹוֵפר”, ְוׁשָ ָתב ׁשֶ לֹא ִיְהיֶה זֶה ַהּכְ

ׁש. חֹוֶלה ְמאֹד ְוַחּלָ
ּכֵיַצד  לֹו  ר  ְוִסּפֵ ֲחלֹום,  ּבַ ָאִביו  ֵאָליו  א  ּבָ ְיָלה,  ּלַ ּבַ אֹותֹו  ּבְ
ּיֵֵלְך  ה לֹו אֹותֹו מוָּמר, ְוָאַמר לֹו ׁשֶ ֶפר וָּמה ָעׂשָ ִנְפַסל ַהּסֵ
ל  ְלָחן ֶאת ֵעינֹו ׁשֶ ֻ ַחת ַהּשׁ ם ִמּתַ נֶֶסת ְוִיְמְצאוּ ׁשָ ְלֵבית ַהּכְ
נֶֶסת, ְוִהְתַקּיֵם ּבֹו  ית ַהּכְ ֵעת ְיִציָאתֹו ִמּבֵ ְפּגַע ּבְ ּנִ ַהּמוָּמר, ׁשֶ
ַחת ַעִין” – הוּא ָמַחק ֶאת ָהאֹות “ע”  ע “ַעִין ּתַ אֹותֹו ָרׁשָ ּבְ
נֹו ְוָאַמר  ּבְ ד הוּא ֶאת ֵעינֹו. ְועֹוד ִנֵחם ֶאת  ְוִאּבֵ ֶפר,  ֵמַהּסֵ
ֶפר  ּסֵ ׁשֶ ַעל  ַצֲערֹו  ּבְ ָראוּ  ַמְעָלה  ל  ׁשֶ ין  ַהּדִ ֵבית  ּבְ י  ִכּ לֹו 
ְכבֹודֹו וְּבַעְצמֹו,  י ֶעְזָרא ַהּסֹוֵפר ּבִ ַהּתֹוָרה ִנְפַסל, וָּפְסקוּ ִכּ
ֵסֶפר  ּבְ עוּת  ַהּטָ ַעְצמֹו ֶאת  ּבְ ן הוּא  ִויַתּקֵ ַהזֶּה  ָלעֹוָלם  יֵֵרד 
ן, ְוֶאת  ֶפר ְמֻתּקָ ּבֶֹקר ָמְצאוּ ֶאת ַהּסֵ ַהּתֹוָרה. ְוָכְך ָהיָה. ּבַ

ל ַהּמוָּמר... ָהַעִין ׁשֶ
ְלאֹורֹו  ֵטֵבת.  ּבְ ט'  ּבְ ַהּסֹוֵפר  ֶעְזָרא  ִנְפַטר  סֶֹרת,  ַהּמָ ְלִפי 
ֶרץ  ּפֶ ִלְגּדֹר  ְתׁשוָּבה,  ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ נֵי  ּבְ ֵלב  יב  ְלָהׁשִ נֵֵלְך, 

ַמר ַהּתֹוָרה. ְוַלֲעמֹד ַעל ִמׁשְ

ְניִָמין,  ּבִ ֶאת  ֲאֵליֶהם  יב  ְלָהׁשִ יֹוֵסף  ֶאל  ִמְתַחּנֵן  ְיהוָּדה 
י ֵאיְך  ְניִָמין ְליֲַעקֹב ֲאִביֶהם. "ִכּ ְך יוַּכל ְלַהְחִזיר ֶאת ּבִ ּכָ

י"... ֶאֱעֶלה ֶאל ָאִבי ְוַהּנַַער ֵאינֶּנוּ ִאּתִ
ֵאיְך  ַנְפׁשֹו,  ּבְ ּבֹון  ֶחׁשְ ְוַלֲערְֹך  ְלִהְתּבֹונֵן  ְיהוִּדי  ל  ָכּ ַעל 
יַָמי  ֲאִריכוּת  ְלַאַחר  ַמְעָלה  ל  ׁשֶ ין  ּדִ ְלֵבית  ֶאֱעֶלה 
"ְוַהּנַַער  ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ָאִבי  ִלְפנֵי  ב  ֶאְתיַּצֵ ֵאיְך  נֹוַתי,  וּׁשְ
י  ּתִ ָרֵאל, לֹא ִהְרּגַׁשְ י ְליְַלֵדי ִיׂשְ ַאְגּתִ ּדָ י" ְולֹא  ִאּתִ ֵאינֶּנוּ 
ּבוּ,  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ינֹוקֹות  ּתִ ְיָלִדים,  ַאְלֵפי  ל  ׁשֶ ָבם  ַמּצָ ַעל  ֵאב  ּכְ

ֵמִאים ִלְדַבר ה'.  ּצְ ׁשֶ
ד,  ְכּבָ בוַּע ִלוּוּ ֲאָלִפים ִלְמנוּחֹות ֶאת ַהּנִָגיד ַהּנִ ׁשָ ִלְפנֵי ּכְ
ַזַצ"ל.  וֹוְלְפסֹון  ַאְבָרָהם  ָהַרב  ָדּה,  וְּמַכּבְ ּתֹוָרה  אֹוֵהב 

יל  ִּ ד ַזַצ"ל, ְוִהז ְכּבָ ֶדֶרְך ָאִביו ַהּנִ יְך ּבְ ָהַרב וֹוְלְפסֹון ִהְמׁשִ
ְצָדָקה  ַמְטרֹות  ְועֹוד  ֵקרוּב  מֹוְסדֹות  ְלטֹוַבת  ֵמהֹונֹו 
ם ָהְפָכה  ְחּתָ ּפַ ל ִמׁשְ ְקדֹוׁשֹות ְוַנֲעלֹות. "ֶקֶרן וֹוְלְפסֹון" ׁשֶ
ְצָדָקה  י  ְלַמֲעׂשֵ ף  ם-ִנְרּדָ ְלׁשֵ ָהַאֲחרֹוִנים  ֲעׂשֹוִרים  ּבַ
ָוֶחֶסד, וִּבְמיָֻחד ְלמֹוְסדֹות ִחּנוְּך ְוֵקרוּב ְרחֹוִקים. ְמקָֹרב 
יָבה,  ְיׁשִ י  ָראׁשֵ יעוּ  ִהּגִ ר  ְוַכֲאׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ִלְגדֹוֵלי  ָהיָה 

ֵביתֹו.  ְלָאֶמִריָקה ָהיָה ְמָאֵרַח אֹוָתם ּבְ
ְתחוּ  אי ָקָרא ַהּכָרֹוז: "ּפִ ַוּדַ ַמְיָמה, ּבְ ָ ָמתֹו ַהּשׁ ֲעלֹות ִנׁשְ ּבַ
יק ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים". ְזֻכיֹּות ַלֲאָלִפים  ָעִרים ְויָבֹא גֹוי ַצּדִ ׁשְ
מֹוָסדֹות  זָּכוּ ִלְלמֹד ּבְ ָרֵאל ׁשֶ וְּרָבבֹות, יְַלֵדי ְויְַלדֹות ִיׂשְ
ל 'ֶקֶרן וֹוְלְפסֹון'  דֹוָלה ׁשֶ רוָּמָתם ַהּגְ ְזכוּת ּתְ ּתֹוָרִנּיִים ּבִ



ה ְוֶאְפָרִים'.  ֶ ַמּדוַּע ָקָרא יֹוֵסף ְלָבנָיו 'ְמַנּשׁ

ִמְצַרִים. יל אֹותֹו ּבְ ּנוּ ֶאת ָצרֹוָתיו, ְוִהְפָרה ְוִהְגּדִ יַח ִמּמֶ ּכִ ִהׁשְ • מֹוֶדה ַלה' ׁשֶ

ַמּדוַּע לֹא ִזהוּ ֲאֵחי יֹוֵסף ֶאת יֹוֵסף ֲאִחיֶהם?  

ה הוּא ִעם ֲחִתיַמת ָזָקן.  ְפַרד ֵמֶהם ְללֹא ֲחִתיַמת ָזָקן, ְוַעּתָ ּנִ וּם ׁשֶ • ִמּשׁ

ּיָה ַאֲחֵרי ֲחנֻּכָה?  ֶמן ַהּנֹוָתר ֵמַהֲחנֻּכִ ֶ ן ַלֲעׂשֹות ִעם ַהּשׁ ה ִנּתָ ֵאיזֹו ְסֻגּלָ

ֶרֶגל. ּנָה ּבָ א ּבֹו ׁשֹוׁשַ •  ְלַרּפֵ
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י יֹוֵסף ַחי? ָרה ְליֲַעקֹב ִכּ ּשְׂ ִמי ּבִ
ן? ֶאֶרץ ּגֹׁשֶ בּו ּבְ י ֶאָחיו יֵׁשְ ׁש יֹוֵסף ִכּ ּקֵ ַמּדּוַע ּבִ

ֶדֶרְך בנ"י ִמְצַרְיָמה? ְבִעים' ּבְ ִ ִלים ֶאת ִמְניַן ַה'ּשׁ ִמי ִהׁשְ

ְוַלֲהנַָעת   ֶפר,  ַהּסֵ י  ּתֵ ּבָ ְלַהְרָחַבת  ַהּמֹוָסדֹות,  ְלִבּסוּס 
עֹות'.  ל 'ֶקֶרן ַהַהּסָ ָלה ׁשֶ י ַהַהּצָ ּלֵ ְלּגַ ּגַ

ְלָכל  ְלַבד.  ּבִ וֹוְלְפסֹון'  ְל'ֶקֶרן  מוָּרה  ׁשְ ְּכוּת  ַהז ֵאין  ַאְך 
ית'  ְחּתִ ּפַ ִמׁשְ 'ֶקֶרן  ְלָהִקים  רוּת  ֶאְפׁשָ יֵׁש  נוּ  ֵמִאּתָ ֶאָחד 

ְקבוָּעה  רוָּמה  ּתְ ְנָצִחים.  וְּלנֵַצח  ָלַעד  עֹוֶמֶדת  ֶרן  ַהּקֶ ׁשֶ
עֹות'.  יָבה ִעם 'ֶקֶרן ַהַהּסָ פֹות יַּצִ ּתָ ְלַהְחזַָקת ַהּתֹוָרה, ׁשֻ
ֲעֵרי  ׁשַ ינוּ ְלָך ּבְ ּיְַמּתִ ץ ְלַעְצְמָך ַסּנֵגֹוִרים ׁשֶ ץ יֶֶלד. ַאּמֵ ַאּמֵ

ָך! ל ַמְעָלה. ֲעֵלה ֶאל ָאִביָך ְוַהּנַַער ִאּתְ ין ׁשֶ ית ּדִ ּבֵ


