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ָנא',  יד ִמּדּוּבְ ּגִ ִכּנּויֹו 'ַהּמַ נּו יֲַעקֹב ְקַראְנץ, ַהּיָדּוַע ּבְ ַרּבֵ
הּוא  ְוִהּנֵה  נֶֶסת,  ַהּכְ ֵבית  ּבְ ֲחִרית  ׁשַ ת  ִפּלַ ִמּתְ יָָצא 
ָגָדיו  ּבְ ר(,  )ִעּוֵ ָנהֹור'  י  'ַסּגִ ן,  ִמְסּכֵ ָאָדם  רֹוֶאה 
ֶעְזַרת  ׁש  ּוְמַבּקֵ נֶֶסת  ַהּכְ ית  ּבֵ ְליַד  עֹוֵמד  ִטים,  ְמֻרּפָ
יָדֹו,  ַעל  עֹוֵמד  ָטן  ַהּקָ נֹו  ּבְ ׁשֶ ּכְ ְצָדָקה,  ן  ַמּתַ ּבְ ּבּור  ַהצִּ

עֹו.  ְלהֹוִליכֹו ּוְלַסּיְ
ְלֵביתֹו,  ַנִים  ְ ַהׁשּ ֶאת  ִהְזִמין  ְוהוּא  יד'  ּגִ 'ַהּמַ ַרֲחֵמי  ִנְכְמרוּ 
ץ ְנָדבֹות,  ַקּבֵ י ִאיׁש זֶה, ַהּמְ ִכּ ְמעוּ  ם ׁשָ ַלֲארוַּחת ּבֶֹקר. ׁשָ
ד  ִאּבֵ נוּת, ַאְך ְלַאַחר ׁשֶ ַרּבָ ׁש ּבְ ּמֵ ְלִמיד ָחָכם ְוַאף ׁשִ הוּא ּתַ
וְּבנֹו,  ִריֹּות,  ַהּבְ ְלַחְסֵדי  הוּא  ִנְזָקק  ֵעינָיו,  ְמאֹור  ֶאת 

קֹום ְלָמקֹום. לֹמֹה, נֱֶאָלץ ְלהֹוִליכֹו ְוַלֲהִביאֹו ִמּמָ ׁשְ
ֵביָתם ְללֹא  ַנִים ּבְ ְ ִנית ֶהְחִליטוּ ְלָאֵרַח ֶאת ַהׁשּ יד ְוָהַרּבָ ּגִ ַהּמַ
ְקִביעוּת,  ּבִ ְלָחנָם  ׁשֻ ַעל  ֶלֱאכֹל  ָלֶהם  ָלֵתת  ְזַמן,  ַלת  ַהְגּבָ
ח ֶאת ָהָאב ָהִעוֵּר ִלְתִפּלֹות  ל ֶחְסרֹונָם. ָהַרב ִיּקַ וְּלַמּלֵא ָכּ
ְגֵדיֶהם  ּבִ ּבוּס  ּכִ ֶאת  ַאְרּגֵן  ּתְ ִנית  ְוָהַרּבָ ּתֹוָרה,  עוֵּרי  וְּלׁשִ
לֹמֹה,  י ַהּיֶֶלד, ׁשְ ה ַאַחת ָלֶהם: ִכּ ׁשָ ּקָ ְוָכל ָצְרֵכיֶהם. ַאְך ּבַ
ּמוִּדים  אֹון ַלּתֹוָרה, יָׁשוּב ְלַסְפַסל ַהּלִ רֹוִני ִעם ִצּמָ ׁשְ יֶֶלד ּכִ
ה ֵאין ָאִביו זָקוּק עֹוד ְלִלוּוּיֹו  י ֲהֵרי ֵמַעּתָ ְלמוּד ּתֹוָרה, ִכּ ּתַ ּבַ

מוּד. ַהּצָ

ָאָדם ִעוֵּר  ל ּבְ ִנית ְלַטּפֵ נָא ְוָהַרּבָ יד ִמּדוּּבְ ּגִ מוּ ַהּמַ ְך ִנְרּתְ ּכָ
בוַּע, ֶאּלָא ְלָתִמיד,  ְיָתה, לֹא ְליֹום ְולֹא ְלׁשָ וְּלַהְכִניסֹו ַהּבַ
ּיֶֶלד ְיהוִּדי ּבֹוֵדד ִיְלַמד ּתֹוָרה! ְכֵדי ׁשֶ ְך, ַהּכֹל ּבִ ָ ִלְזַמן ְמֻמּשׁ

ֶאת  ֵהִאיר  וְּבַבְגרוּתֹו  ִלּמוָּדיו,  ּבְ ה  ְוִהְתַעּלָ ָעָלה  זֶה  יֶֶלד 
ַהּדֹור,  ְגאֹון  ּכִ ִנים  ׁשָ ְלַאַחר  ְרֵסם  ְוִהְתּפַ תֹוָרתֹו  ּבְ ָהעֹוָלם 
ְפִטיָרתֹו,  דֹוֵלי ּפֹוְסֵקי ַהֲהָלָכה! ּבִ לֹמֹה ְקלוֶּגר, ִמּגְ נוּ ׁשְ ַרּבֵ
ָכל  ּבְ ּכַָתב  ׁשֶ ְסָפִרים  ִמ-150  יֹוֵתר  ָרָכה  ּבְ ַאֲחָריו  יַח  ִהּנִ

ִמְקצֹועֹות ַהּתֹוָרה.
ים ְצֵמִאים ַהיֹּום ְלִחּנוְּך ּתֹוָרִני – ְיָלִדים ֵאּלֶה  ְיָלִדים ַרּבִ
יֹום  יָחוּל  ֵטֵבת  ּבְ י"ז  יֹום  ּבְ בוַּע  ָ ַהּשׁ ְלֶעְזָרֵתנוּ!  ים  ְמַצּפִ
ְזֵאב  ב"ר  יֲַעקֹב  נוּ  ַרּבֵ נָא,  ִמּדוּּבְ יד  ּגִ ַהּמַ ל  ׁשֶ ִטיָרתֹו  ּפְ
ֶאְמָצעוּת ֲהִליָכה ְלאֹורֹו.  וֹואְלף. ָהָבה ַנֲעֶלה ֶאת ִזְכרֹו ּבְ
ַנְכִניסֹו  רוָּחִנית,  ַסּכָנָה  ּבְ צוּי  ַהּמָ יֶֶלד  ְלֵעֶבר  יָד  יט  נֹוׁשִ

ַאֲהָבה ְלִלּמוֵּדי ַהּקֶֹדׁש. יבֹו ּבְ ְלֵביֵתנוּ, נָׁשִ
לוֵּחי  לוֵּחינוּ, ׁשְ ִמיָכה ִלׁשְ ֶאְמָצעוּת ּתְ ה זֹאת? ּבְ  ֵאיְך ַנֲעׂשֶ
ַהְרּבֹות  ֻכיֹּות  ְּ ַהז עֹות'.  ַהַהּסָ 'ֶקֶרן  וְּפִעיֵלי  נֵי  ַרּבָ נָן,  ַרּבָ ּדְ
עֹות',  ַהּסָ 'ֶקֶרן  ּבְ ִמיַכְתֶכם  ּתְ ע"י  ִלְזכוְּתֶכם!  זַָּקְפנָה  ּתִ
מֹות  ְנׁשָ ילוּ  ְוַתּצִ ּתֹוָרִני  ְלִחּנוְּך  ָרֵאל  ִיׂשְ יְַלֵדי  ָקְרבוּ  ּתְ

ֶכם! ּלָ ְטהֹורֹות ֵמֲאַבּדֹון, ְותֹוָרָתם – ׁשֶ

יִקים ּדִ ֶדֶרְך ַהּצַ ּבְ



ל יֲַעקֹב ָאִבינּו הּוא קֹוֵרא ְליֹוֵסף  ִטיָרתֹו ׁשֶ ִלְפֵני ּפְ
ִים  ּתַ ִרים ּוׁשְ ְך ֶעׂשְ ֶמׁשֶ ר ּבְ נֹו ָהָאהּוב ֲאׁשֶ יק, ּבְ ּדִ ַהצַּ
ִלְראֹותֹו  ָָּכה  ז ׁשֶ ַעד  מֹותֹו,  ַעל  ל  ִהְתַאּבֵ ָנה  ׁשָ
הּוא  ְונֹוַתר  ִמְצַרִים,  ֶמֶלְך  ּכְ ְוִתְפַאְרּתֹו  ָגְדלֹו  ּבְ
ְמַאת ִמְצַרִים.  ַבק ּבֹו ְרָבב ִמּטֻ ּדָ ִצְדקוּתֹו ְללֹא ׁשֶ ּבְ
סוּק ֶנֱאַמר: "ַוְיָבֶרְך ֶאת יֹוֵסף ַוּיֹאַמר, ָהֱאלִֹקים  ּפָ ּבַ
ַהּגֵֹאל  ְלָאְך  ַהּמַ ְלָפָניו...  ֲאבַֹתי  כוּ  ִהְתַהּלְ ר  ֲאׁשֶ

ָעִרים..."  ל ָרע ְיָבֵרְך ֶאת ַהּנְ אִֹתי ִמּכָ
ָלֵתת  ְרצֹונֹו  ּבִ ַתח  ּפָ הוּא  מוָּבן,  ֵאינֹו  ְוִלְכאֹוָרה 
ְיָבֵרְך  ַהּגֵֹאל...  ְלָאְך  "ַהּמַ ְוִסּיֵם  ְליֹוֵסף,  ָרָכה  ּבְ
ָרָכה  ַהּבְ ְטמוָּנה  ן,  ּכֵ ִאם  ֵהיָכן,  ָעִרים".  ַהּנְ ֶאת 

ְליֹוֵסף ַעְצמֹו?
אן  ׁשוּת: "ִמּכָ ִהְתַרּגְ יר זֹאת ָהַרב ִמּפֹוִניֶבז' ּבְ ִהְסּבִ
ָניו  ּבָ ׁשֶ ִהיא  ִליהוִּדי –  יֹוֵתר  ּבְ ַהּטֹוָבה  ָרָכה  ַהּבְ ׁשֶ
ּתֹוָרה  ַהְנָחַלת  ִהיא  ַהּיֲַהדוּת  ְמבָֹרִכים"!ְיסֹוד 
ְמָחה  ׂשִ ֵאין  ַאֲחֵרינוּ.  ִאים  ַהּבָ ַלּדֹורֹות  וִּמְצוֹות 
ִרים  ְיׁשָ ר ִלְראֹות ּדֹורֹות  ים ֵמֲאׁשֶ ְלהֹוִרים ְיהוִּדּיִ

ַרְך ה'.  ְמבָֹרִכים, ֶזַרע ּבֵ
ְורֹוֶצה  ׁשֹוֵאף  הקב"ה,  ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ָאִבינוּ  ם  ּגַ
לֹוְמֵדי  ֵאָליו,  ְקרֹוִבים  ָניו  ּבָ ל  ָכּ ֶאת  ִלְראֹות 
ְלאֹות  ָהיָה  ִמּפֹוִניֶבז'  ָהַרב  מֹו.  ׁשְ ְויֹוְדֵעי  ּתֹוָרתֹו 
ֵקרוּב  ְלַמַען  ְוָטַרח  ָעַמל  זֹו.  ַהְנָהָגה  ּבְ וְּלמֹוֵפת 
ֶאת  ד  ְוִיּסֵ ֵהִקים  ּתֹוָרה.  ֵמַחּיֵי  ָהְרחֹוִקים  ְיָלִדים 
ַהּפֹוֲעִלים  ַרק,  ּבְ ְבֵני  ּבִ ָאבֹות"  י  ּתֵ "ּבָ מֹוְסדֹות 
ִחּנוִּכית  נוּת  ִהְצַטּיְ ּבְ ָנה  ׁשָ ְבִעים  ׁשִ ּכְ ָבר  ּכְ
ְוִליָלדֹות  ִליָלִדים  ַמֲעֶנה  ְונֹוְתִנים  ְוִלּמוִּדית, 
ַהִחּנוְּך  ֵזי  ְרּכָ ִמּמֶ ְמֻרָחִקים  ְמקֹומֹות  ּבִ ִרים  ּגָ ׁשֶ

ַהּתֹוָרִני.
ָרִכים  ּדְ ק  ֻפְנּדַ ּבְ ָללוּן  ְכַנס  ּנִ ׁשֶ יק  ַצּדִ ַעל  ר  ְמֻסּפָ
ֵהם  ה.  ָהֲאֻרּכָ ְנִסיָעָתם  ַמֲהַלְך  ּבְ ְלִמיָדיו,  ּתַ ִעם 
ַעל  ׁשֶ ַמע  ׁשְ ְקִריַאת  ְזֵקָנה קֹוֵראת  א  ַסְבּתָ ְמעוּ  ׁשָ
ה  ָ ִאּשׁ ְהיֹוָתּה  ּבִ ים.  ַטּנִ ַהּקְ ְנָכֶדיָה  ִעם  ה  ּטָ ַהּמִ
סוִּקים,  ַהּפְ ָמעוּת  ַמׁשְ ֶאת  ֵהִביָנה  לֹא  ׁשוָּטה,  ּפְ
ִטים,  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ֶאת  ָנכֹון  ק  ְלַפּסֵ יְָדָעה  לֹא  ן  ּכֵ ְוַעל 
אֹוִתי  ַהּגֹוֵאל  ְלָאְך  "ַהּמַ ֶהם:  ִעּמָ ָקְרָאה  ְוָכְך 
ָעִרים...".  יָכה: "ַרע ְיָבֵרְך ֶאת ַהּנְ ל", ְוִהְמׁשִ ִמּכָ

ָבֶריָה  "ּדְ ְלַתְלִמיָדיו:  ָאַמר  יק,  ּדִ ַהּצַ זֹאת  מֹוַע  ׁשְ ּבִ
ָכל  ָמָרא! ּבְ ְבֵרי ַהּגְ יִרים ִלי ֶאת ּדִ ֵקָנה ַמְזּכִ ְּ ל ַהז ׁשֶ
ל  ָכּ ֶאל  ֵרת  ָ ַהּשׁ ַמְלֲאֵכי  ֵני  ׁשְ ים  ִמְתַלוִּ ת  ּבָ ׁשַ ֵליל 
ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְלֵביתֹו.  ֶנֶסת  ַהּכְ ית  ִמּבֵ ַדְרּכֹו  ּבְ ְיהוִּדי, 
ְלָחן ָערוְּך ְוֵנרֹות  ר, ׁשֻ ִית ְמֻסּדָ ִנְכָנִסים ְורֹוִאים ּבַ
בוַּע  ָ ּשׁ ם ּבַ ְך ּגַ ְזּכוּ ּכָ ְלָאְך ַהּטֹוב: ּתִ ת, ְמָבֵרְך ַהּמַ ּבָ ׁשַ
ְרחֹו.  ּכָ ַעל  ּבְ 'ָאֵמן'  עֹוֶנה  ָהָרע  ְלָאְך  ְוַהּמַ א,  ַהּבָ
לֹא  ִית  וַּבּבַ ָערוְּך  ֵאינֹו  ְלָחן  ֻ ַהּשׁ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוָחִליָלה, 
ָהָרע,  ְלָאְך  ַהּמַ ּגֹוֵבר  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ת  ַ ְקֻדּשׁ ֶאת  ים  ָחׁשִ
ַלֲענֹות  ֶנֱאָלץ  ַהּטֹוב  ְלָאְך  ַהּמַ ֵרָרה,  ּבְ וְּבֵלית 

'ָאֵמן'... 
"ַהְיָלִדים  ְלַתְלִמיָדיו:  ְואֹוֵמר  יק  ּדִ ַהּצַ יְך  ַמְמׁשִ
ים  ְקדֹוׁשִ ְוכֹה  ְטהֹוִרים  ּכֹה  ק,  ְנּדָ ּפֻ ּבַ אן  ּכָ לוּ  ַהּלָ
ְלָבְרָכם! "ַרע –  ֶנֱאַלץ  ְלָאְך ָהָרע  ַהּמַ ֲאִפּלוּ  ֵהם! 

ָעִרים...". ְיָבֵרְך ֶאת ַהּנְ
ל  ׁשֶ ֵסֶפר  ְלֵבית  ְמֻבּגֶֶרת  ה  ָ ִאּשׁ ְנָתה  ּפָ ָלַאֲחרֹוָנה 
ִלְתרֹום  ה  ׁשָ וִּבּקְ ִעיָרּה,  ּבְ ׁשֶ ָהַעְצָמִאי  ַהִחּנוְּך 
ְלִמיֵדי  ּתַ ׁשֶ ה  ׁשָ ּקְ ּבִ ְוַאף  ִלְצָדָקה,  ָהגוּן  ְסכוּם 
ְללוּ ִלְזכוָּתּה, ְוִלְזכוּת  ביה"ס ִיְלְמדוּ ּתֹוָרה ְוִיְתּפַ
אֹוָתּה  ֵהִביא  וָּמה  ע"ה.  נֹוַח  ַהּמָ ְעָלּה  ּבַ ַמת  ִנׁשְ
יָתה,  ֶסת ּבֵ ֶבת ַעל ִמְרּפֶ י ּבֶֹקר ִהיא יֹוׁשֶ ְלָכְך? ִמּדֵ
ִהיא  ְעָלּה.  ּבַ מֹות  ַעל  ֲאֵבָלה  ֲעצוָּבה,  ּבֹוֵדָדה, 
ֶפר,  ַהּסֵ ְלֵבית  ם  ַדְרּכָ ּבְ ים  ִחּלֹוִנּיִ ְנָעִרים  רֹוָאה 
"ַהּנַֹער  ַעל  ָלּה  ּכֹוֵאב  ְמאֹד.  ים  ְוקֹוָלִנּיִ ים  ִנּיִ ַרֲעׁשָ

ה ָרׁשָ ֶדֶרְך ַהּפָ ּבְ

הרב יוסף שלמה כהנמן, 
הרב מפוניבז' זצ"ל



ֶאת  יֹום  י  ִמּדֵ רֹוָאה  ִהיא  ֵמִאיָדְך,  ַהּיֹום"...   ל  ׁשֶ
ל 'ֶקֶרן  ָעה ׁשֶ יִנים ַלַהּסָ ַיְלֵדי 'ִחּנוְּך ָהַעְצָמִאי' ַמְמּתִ
ֶרְך  ַהּדֶ ֱאסֹף אֹוָתם. ִהיא רֹוָאה ֶאת  ּתֶ ׁשֶ עֹות'  ַהַהּסָ
בֹוד, הוּא רֹוָאה ֶאת ַהְיָלִדים עֹוִלים  ֶאֶרץ, ֶאת ַהּכָ

ִחיפֹות.   ַנַחת ְללֹא ּדְ ָעה ּבְ ְלֶרֶכב ַהַהּסָ
ָאה ְוֵהִריָמה  ֶפר, ּבָ ית ַהּסֵ ר ֶאת ּבֵ ִהיא ָטְרָחה ְלַאּתֵ
ית  ּבֵ יַרת  ְלַמְזִכּ יָרה  ַמְסּבִ ִהיא  ׁשֶ ּתֹוְך  רוָּמה,  ּתְ
ב!  ּצָ ַהּמַ ֶאת  יִלים  ַמּצִ ֶכם  ּלָ ׁשֶ "ַהְיָלִדים  ֶפר:   ַהּסֵ

י  ִכּ ָתה  ְוִגּלְ הֹוִסיָפה  ִהיא  ָכבֹוד!"  ּבְ ִמְתַנֲהִגים  ֵהם 
ֵבית ֵסֶפר  ת 'ְסָגִנית' ּבְ ׁשֶ ּמֶ ָמאָלִנית" ְמׁשַ ְ ּה ַה"ׂשּ ּתָ ּבִ
ִכי-ַרע, ְוִהיא  ם ּבְ ב ׁשָ ּצָ י ָאֵכן ַהּמַ ִחּלֹוִני, ְוהֹוְדָתה ִכּ
ַלִחּנוְּך  ְוִלְתרֹם  ִלְתמְֹך  ּיֵׁש  ׁשֶ ּה  ִאּמָ ִעם  יָמה  ִהְסּכִ

ַהֲחֵרִדי!
ֶאת  ְיָבֵרְך   - ַרע  ל.  ִמּכָ אֹוִתי  ַהּגֹוֵאל  ְלָאְך  "ַהּמַ

ָעִרים... " ַהּנְ

ּתֹק זֹו ָחְכָמה!  ָלַדַעת ִלׁשְ
נֵי  ְ ִתיָקה ִמּשׁ ְ בוַּע ָאנוּ ְלֵמִדים ַעל ַמֲעַלת ַהּשׁ ָ ת ַהּשׁ ָפָרׁשַ ּבְ
יָכֹול  יָָדיו  ֶאת  ּכֵל  ְמׂשַ ָאִבינוּ  יֲַעקֹב  ר  ּכֲַאׁשֶ יֹוֵסף.  נֵי  ּבְ
כֹור, ְוָעָליו ֲאמוָּרה  הוּא ַהּבְ ן ְולֹוַמר ׁשֶ ה ְלַתּקֵ ֶ ָהיָה ְמַנּשׁ

ל ָסִביו, ַאְך הוּא ׁשֹוֵתק! ִלְהיֹות ֻמּנַַחת יַד ְיִמינֹו ׁשֶ
ֶאְפַרִים  ָהיָה  יָכֹול  ְלָאִביו,  זֹאת  אֹוֵמר  יֹּוֵסף  ׁשֶ ּכְ

ְך, ֲאָבל הוּא ׁשֹוֵתק! אֹל ַעל ּכָ ְלִהְתעֹוֵרר ִלׁשְ
ִתיָקה:  ְ ל ִנְפָלא ַעל ַמֲעַלת ַהּשׁ נִָביא ּכָאן ָמׁשָ

ְוָעָליו  ַלִים ָעַמד יֶֶלד ִעם ַמּגָׁש,  ירוּׁשָ ּבִ יָקה  ִעיר ָהַעּתִ ּבָ

ים ִלְמִכיָרה. ָעִכים ַחּמִ ּכְ
יק,  ּגָׁש ָעׂשוּי זָָהב ְוהוּא ַעּתִ ַהּמַ ַאַחד ַהּסֹוֲחִרים ִזָהה ׁשֶ
ֵאינֶּנוּ  ּבֹו  ֲחִזיק  ּמַ ׁשֶ ַהּיֶֶלד  ׁשֶ ֵהִבין  ַהּסֹוֵחר  יָקה'.  'ַעְנּתִ
ֲאִני  ה רוֶֹצה  ֶעְרּכֹו, ָאַמר לֹו: "יֶֶלד, ִאם ַאּתָ ֵמִבין ֶאת 
ַהּיֶֶלד  ֶקל".  ׁשֶ  100 ְלָך  ן  ְוֶאּתֵ ּגָׁש  ַהּמַ ֶאת  ָך  ִמּמְ ח  ֶאּקַ
ֶוה  ׁשָ זֶה  ּנְִרֶאה  ּכַ  ,100 יַע  ַמּצִ ּסֹוֵחר  ׁשֶ ּכְ ִלּבֹו,  ּבְ ָאַמר 

ְלָפחֹות 200... 
ּגָׁש,  ה ָהִאיׁש רוֶֹצה ֶאת ַהּמַ ּמָ ֶהְחִליט ַהּיֶֶלד ִלְבּדֹק ַעד ּכַ
ִביא ֶאת  ה ַהְחָלָפה, ּתָ ה רוֶֹצה  - ַנֲעׂשֶ ְוָאַמר לֹו "ִאם ַאּתָ

ֶדֶרְך ַהּמּוָסר ּבְ



ָניו ִמּיֹוֵסף ֲאִחיֶהם.  ׁשּו ּבָ ִטיַרת ַיֲעקֹב ָחׁשְ ְלַאַחר ּפְ
י  ִכּ רּוׁש  ּפֵ ֵמִביא  "י  ִ ַרּשׁ ַלְחׁשֹׁש?  ִהְתִחילּו  ה  ְוָלּמָ
ַיַחד  ים  ְמֵסּבִ ם  ּלָ ּכֻ ָהיּו  ַחי,  ָהיָה  ּיֲַעקֹב  ׁשֶ ְזַמן  ל  ָכּ
ִטיַרת ַיֲעקֹב ֲאִביֶהם ִהְפִסיק יֹוֵסף  ה. ְלַאַחר ּפְ ִלְסֻעּדָ
ֵהִביא  ר ַעל ֵארּוַע נֹוָסף ׁשֶ ְדָרׁש ְמֻסּפָ ּמִ ְלַהְזִמיָנם. ּבַ
ל  ׁשֶ ַהְלָויָתֹו  ְלַאַחר  ִמּיֹוֵסף.  ַלְחׁשֹׁש  ָהַאִחים  ֶאת 
בּו  ׁשָ ָלה,  ְכּפֵ ַהּמַ ְמָעַרת  ּבִ ֶחְברֹון,  ּבְ ָאִבינּו  ַיֲעקֹב 
ַלְך  ֶרְך ָעְברּו ְלַיד ַהּבֹור ּבֹו ֻהׁשְ ּדֶ ְלִכּוּון ִמְצַרִים. ּבַ
ה ִלי נֵס  ָעׂשָ רּוְך ׁשֶ ם ּוֵבֵרְך: "ּבָ יֹוֵסף, ְוהּוא ָעַצר ׁשָ

ֶּה".  קֹום ַהז ּמָ ּבַ
לוּ  ַוּיֹאְמרוּ,  ֲאִביֶהם,  ֵמת  י  ּכִ יֹוֵסף  ֲאֵחי  "ַוּיְִראוּ 
ר  ל ָהָרָעה ֲאׁשֶ יב ָלנוּ ֵאת ּכָ ב יָׁשִ ְטֵמנוּ יֹוֵסף ְוָהׁשֵ ִיׂשְ
יֹוֵסף,  ֶאל  ָהַאִחים  ִמְקָצת  ְלחוּ  ׁשָ אֹתֹו".  ּגַָמְלנוּ 
ְלחוּ  ׁשָ ֵהם  ׁשֶ אֹוְמִרים  יֵׁש  וְּלַפּיְסֹו.  ִלּבֹו  ֶאל  ר  ְלַדּבֵ
ָלה אֹותֹו  ּדְ ּגִ ִהיא  ׁשֶ ְפַחת ָרֵחל ִאּמֹו,  ׁשִ ְלָהה,  ּבִ ֶאת 
"ַוּיֹאֶמר  ָלֶהם:  יב  ֵמׁשִ יֹוֵסף  ָרֵחל.  ִטיַרת  ּפְ ְלַאַחר 

ם  י ֲהַתַחת ֱאלִֹקים ָאִני ְוַאּתֶ יָראוּ ּכִ ֲאֵלֶהם יֹוֵסף ַאל ּתִ
ָבּה ְלטָֹבה..." הוּא  ם ָעַלי ָרָעה ֱאלִֹקים ֲחׁשָ ְבּתֶ ֲחׁשַ
ֵרְך ְוהֹוָדה ַלה': "ֲארֹוִמְמָך  י ְלַיד ַהּבֹור, ּבֵ יר ִכּ ַמְסּבִ

יַתִני ִמּיְָרִדי בֹור!" יָתִני! ִחּיִ י ִדּלִ ה' ּכִ
ָהָרָעה,  ם  ְבּתָ ַמֲחׁשַ ַלְמרֹות  י  ִכּ ְלֶאָחיו  ְמַצּיֵן  יֹוֵסף 
ֶּה  ַהז ּיֹום  ּכַ ֲעׂשֹה  ְלַמַען  ְלטָֹבה  ָבּה  ֲחׁשָ "ֱאלִֹקים 
ְוֵאיְך  ֶּה טֹוב,  ִמז יָָצא  ּסֹוף  ּבַ ֲהֵרי  ְלַהֲחיֹת ַעם ָרב". 

ה ָלֶכם ָרָעה? ְוִכי "ֲהַתַחת ֱאלִֹקים ָאִני"? ֶאֱעׂשֶ
ָהיָה  ׁשֶ ָצְרַפת,  ֵקיַסר  ּבֹוֵנַפְרֶטה  ַנּפֹוִליאֹון  ּבְ ה  ַמֲעׂשֶ
ֵעת ָעְמדֹו  הֹוֵלְך ְוכֹוֵבׁש ְמִדיָנה ַאַחר ְמִדיָנה. ְוִהּנֵה ּבְ
ַאַחת  ִעיר  ֶאל  יַע  ִהּגִ רוְּסיָה,  ַמְלכוּת  ִעם  ֵחם  ְלִהּלָ
יָדֹו ְלַהְבִקיַע  ֶרת ְמאֹד, ְולֹא ָעָלה ּבְ ר ָהְיָתה ְמֻבּצֶ ֲאׁשֶ
יף ֶאת  ָנה ָעֶליָה ָמצֹור ָסִביב ְוִהּקִ ֶאת חֹוַמת ָהִעיר. ּבָ
ְנעוּ לֹו,  ּכָ ּיִ א ַעד ׁשֶ ֵחילֹוָתיו, ֵאין יֹוֵצא ְוֵאין ּבָ ָהִעיר ּבְ
ם  ׁשָ בוּ  ְויָׁשְ ָהִעיר  ְסִביבֹות  רוּ  ִהְתַחּפְ ִצְבאֹוָתיו  ְוָכל 

ים. יִָמים ַרּבִ

ֶדֶרְך ָהֱאמּוָנה ּבְ

ּגָׁש...". ָך ְוַקח ֶאת ַהּמַ ּלְ ַהֲחמֹור ׁשֶ
ּנְִרֶאה  ּכַ זֶה  ּכָ ּגָׁש  ּמַ ׁשֶ ַהּנַַער  ֵהִבין  ִמּיָד.  ים  ִהְסּכִ ָהִאיׁש 
ָלִאיׁש  ַהּיֶֶלד  נָה  ּפָ ֵסֵרב.   ְוהוּא  ֲאָלִפים...  ה  ּמָ ּכַ ֶוה  ׁשָ
ּגָׁש,  מוַּרת ַהּמַ ן ִלי ֶאת ַהֲחמֹור ּתְ ּתֵ ּתִ ְוָאַמר: "לֹא ַרק ׁשֶ
נֹוֵער!"  ָך  ּלְ ׁשֶ ַהֲחמֹור  ּכֵיַצד  ַעְצְמָך  ּבְ ִלי  ים  ְדּגִ ּתַ א  ֶאּלָ
ֲחמֹור... ּגָׁש, ֵהֵחל ִלְנעֹר ּכַ אֹד ָרָצה ֶאת ַהּמַ ּמְ ְוָהִאיׁש, ׁשֶ
ׁשוּק הֹוֶמה  זֹּות ּבְ ִאם ַהּסֹוֵחר מוָּכן ְלִהְתּבַ ֵהִבין ַהּיֶֶלד ׁשֶ
ּנְִרֶאה  ֶוה ּכַ יָדֹו ׁשָ ּבְ ּגָׁש ׁשֶ ַהּמַ ֲחמֹור, ֲהֵרי ׁשֶ ָאָדם ְוִלְנעֹר ּכַ
ַמע,  ׁשְ "ּתִ ָלִאיׁש:  ָאַמר  ְוהוּא  ֲאָלִפים...  רֹות  ַעׂשְ ה  ּמָ ּכַ

ע!" לֹא ּכָָכה, ֲחמֹור עֹוֵמד ַעל ַאְרּבַ
נֹוֵער  ְוֵהֵחל  ע,  ַאְרּבַ ַעל  יַָרד  ְלִהְתּכֹוֵפף,  ָהִאיׁש  ִמֵהר 
ִמים ֶאת  ִצים וְּמַצּלְ יִָּרים ִמְתַקּבְ ּתַ ְזַמן ׁשֶ קֹוֵלי קֹולֹות ּבִ ּבְ
ֶאת  ְלַבזֹּות  מוָּכן  זֶה  ִאם  ַהּנַַער,  אֹותֹו  ָאַמר  ָהִאיׁש... 

ּיָד... יֹוִנים ּבַ ה ִמּלְ ּמָ ּיֵׁש ִלי ּכַ ַמע ׁשֶ ְך, ַמׁשְ ַעְצמֹו ּכָ

ה יָכֹול ָלקוּם... ֲאִני ִעם  ַמע! ַאּתָ ָאַמר ַהּיֶֶלד ָלִאיׁש: "ׁשְ
ה ֲעָסִקים"... . ֲחמֹוִרים לֹא עֹוׂשֶ

ִאּלוּ  ֲאִני,  ׁש  ִטּפֵ "ֵאיזֶה  ְלַעְצמֹו:  ְוָאַמר  ָהִאיׁש  ב  ָחׁשַ
ֲחמֹור -  י ּכַ ָבר. נַָעְרּתִ ּגָׁש ָהיָה ֶאְצִלי ּכְ ָהִייִתי ׁשֹוֵתק ַהּמַ

י ֲחמֹור!"... ַאְרּתִ ִנׁשְ
ּיֵׁש  ים ׁשֶ ֲאנָׁשִ ַעם ָאנוּ ִנְתָקִלים ּבַ ל: לֹא ּפַ ְמׁשָ ּכֵן הוּא ַהּנִ
ַעת ְקָטָטה וְּמִריָבה  ׁשְ ה ָמה לֹוַמר ָלֶהם... אֹו ּבִ ָלנוּ ַהְרּבֵ

יד ּכָאן... ּיֵׁש ָלנוּ ָמה ְלַהּגִ ִבים ׁשֶ ָאנוּ חֹוׁשְ
ּתֹק  ׁשְ ים. ּתִ ׁשִ ּסֹוף ִטּפְ ר - נֵֵצא ּבַ ִאם ְנַדּבֵ ָעֵלינוּ ָלַדַעת ׁשֶ

ֵצא ָחָכם! - ּתֵ
ר ֲאָבל ֵהם ֶהֱעִדיפוּ  ְלַדּבֵ ה ְוַגם ֶאְפַרִים יְָכלוּ  ֶ ּגַם ְמַנּשׁ
ֶאת  ְמָבֵרְך  ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ ית  ּבֵ ל  ָכּ ַהיֹּום  ַעד  ְוָלֵכן  ּתֹק,  ִלׁשְ
ֱהיוּ  ה...  ֶ ְוִכְמַנּשׁ ֶאְפַרִים  ּכְ א'  יְמָך  ְיׂשִ ֶהם...  ּבָ ְיָלָדיו 

ְתקוּ! ֲחָכִמים, ׁשִ



ה  ּמָ ּכַ נּו  ּפָ ִניָעה,  ּכְ ל  ָכּ ְללֹא  ֶכת  ֶ ְמֻמּשׁ קּוָפה  ּתְ ְלַאַחר 
ֲעָרָכה  ַהּמַ ֶאת  ִלְנטֹׁש  ְלַנּפֹוִליאֹון  ה  ְדִריׁשָ ּבִ ִציָניו  ִמּקְ
ְכבֹודֹו  ּבִ הּוא  ׁשֶ יַע  ִהּצִ ַנּפֹוִליאֹון  יָתם.  ּבֵ ֶאל  ְוָלׁשּוב 
ְלבּוׁש  ּבִ ָלִעיר  ְנסּו  ִיּכָ דּוד  ַהּגְ ד  ְמַפּקֵ ִעם  ּוְבַעְצמֹו 
ַלֲעזֹב  ֲחָבל  ָהִעיר.  ֶאת  לּו  ִויַרּגְ ים,  ְפִרּיִ ּכַ ַחְקָלִאים 
הּוא  דֹוָלה.  ּגְ ּכֹה  ָקָעה  ַהׁשְ ְלַאַחר  ַמֲעָרָכה  ְוִלְנטֹׁש 
ל ַחּיֵָלי ַהּצַאר,  ם ׁשֶ י ִלּבָ מַֹע ֶאת ַרֲחׁשֵ רֹוֶצה ְלַנּסֹות ִלׁשְ

ֲעָרָכה עֹוֶמֶדת. ּוְלָהִבין ֵהיָכן ַהּמַ
ּה. ד ִנְכְנסוּ ָלִעיר ְוִהְתִחילוּ ְלַרּגֵל ּבָ ַפּקֵ ַנּפֹוִליאֹון ְוַהּמְ

ְצָבא  י  ַאְנׁשֵ ִנְמְצאוּ  ם  ָ ּשׁ ׁשֶ ַמְרֵזַח  ְלֵבית  יעוּ  ִהּגִ ם  ַדְרּכָ ּבְ
ית  ּבֵ ְקֵצה  ּבִ ְלָחן  ׁשֻ ְלַיד  בוּ  יָׁשְ ם,  ְלׁשָ ִנְכְנסוּ  רוְּסיָה. 
ֶסת  ֲאַפְרּכֶ ָאְזָנם ּכַ מוּ  ם, ְוׂשָ ּלָ ּכֻ מֹו  ַיִין ּכְ ְרֵזַח, ִהְזִמינוּ  ַהּמַ
י  ִכּ יִחים  ְמׁשִ אֹוָתם  ְמעוּ  ׁשָ ֵהם  ַהַחּיִָלים.  יַחת  ׂשִ מַֹע  ִלׁשְ
ְולֹא  ֵבד,  ּכָ ְוָהָרָעב  ְנׂשֹוא,  ְללֹא  ִעיר  ּבָ ִלי  ְלּכָ ַהּכַ ב  ּצָ ַהּמַ
ְפֵני ְצָבא ַנּפֹוִליאֹון. ַנע ּבִ י ִאם ְלִהּכָ ֵרָרה ִכּ ֲאָרה ָלֶהם ּבְ ִנׁשְ

ד  ַפּקֵ ְוַהּמְ ַנּפֹוִליאֹון  ל  ׁשֶ ִלּבֹו  ֶאת  ִהְרִנינוּ  ֵאּלוּ  ָבִרים  ּדְ
ר ִאּתֹו. ֲאׁשֶ

הוּא  ׁשֶ יר  ְוִהּכִ ֶאָחד,  רוִּסי  ַחּיָל  ֶהם  ּבָ ל  ּכֵ ִהְסּתַ ְלֶפַתע 
ְפִרי  ַהּכַ ֶאל  יטוּ  "ַהּבִ ֲחֵבָריו:  ֶאל  ַוּיֹאֶמר  ַנּפֹוִליאֹון, 
ְכבֹודֹו  ּבִ ַנּפֹוִליאֹון  ֶּהוּ  ז ׁשֶ ּדֹוַמִני  ַהֲחנוּת,  ְקֵצה  ּבִ ב  ַהּיֹוׁשֵ
י  ִכּ ד  ַפּקֵ ְוַהּמְ ַנּפֹוִליאֹון  ל  ׁשֶ ם  ִלּבָ ַוּיֶֶחְרדוּ  וְּבַעְצמֹו!". 
ָָּלם  ת אֹוְיֵביֶהם, אוָּלם, ְלַמז ֶרׁשֶ ְפסוּ ּבְ ֶרַגע ָקט ִיּתָ עֹוד ּכְ ּבְ
י  ִכּ ׁשֹוְמָעיו,  ָאְזֵני  ּבְ לוּ  ִנְתַקּבְ ֲעַדִין לֹא  ַהַחּיָל  ל  ׁשֶ ָבָריו  ּדְ
ֵבית  ּבְ ּכָאן  ב  יֹוׁשֵ ָצְרַפת  ֵקיַסר  ַנּפֹוְליֹון  י  ִכּ ֶהֱאִמינוּ  לֹא 

ְפִרי. ִבְגֵדי ּכַ ם, ְוָלבוּׁש ּבְ ְרֵזַח ִאּתָ ַהּמַ
ל ָסֵפק, הוּא  וָּה ֶאת ַנּפֹוִליאֹון ָרָצה ְלָהִסיר ָכּ ּלִ ד ׁשֶ ַפּקֵ ַהּמְ
ֲחֵבָרם  ְלִדְבֵרי  ימוּ  ַיְסּכִ ָהרוִּסּיִים  ַהַחּיִָלים  ׁשֶ ָרָצה  לֹא 
ְפָקָדה.  ְפִרי' ְוַלֲהִביאֹו ַלּמִ יַע ִלְלּכֹד ֶאת 'ַהּכַ ִהּצִ ַהַחּיָל, ׁשֶ
ָקם  עוּ,  ּטָ ׁשֶ ְלָהִבין  ָלרוִּסים  ִיְגרֹם  ֵהיַאְך  ֵעָצה  ִטּכֵס 
יׁש  י ַנּפֹוִליאֹון יָקוּם ְויַּגִ יף ִכּ קֹול ַעז ְוַתּקִ ד ְוִצוָּה ּבְ ַפּקֵ ַהּמְ

ָכר. לֹו ּכֹוס ׁשֵ
ׁש ַמֵהר ֶאל ַהּמֹוֵזג  וַָּנת ְמַלוֵּהוּ, ְוִנּגַ ַנּפֹוִליאֹון ֵהִבין ֶאת ּכַ
נוָּעה  ּתְ ה  ָעׂשָ ַהּכֹוס  ֶאת  יׁשֹו  ַהּגִ ּבְ ׁשֹו,  ְמֻבּקָ ֶאת  ְלָהִביא 
ד.  ַפּקֵ ְגֵדי ַהּמְ ָכה ַעל ּבִ ּפְ ָכר ָנְפָלה ְוִנׁשְ ֵ ָלִנית, ְוכֹוס ַהּשׁ ַרׁשְ
ילֹו  ִהּפִ ַנּפֹוְליֹון!  ֶאת  ְוִהּכָה  ַזַעם  ֲחַמת  ּבַ ָקם  ד  ַפּקֵ ַהּמְ
יָת?!" ַוּיָנָס ַנּפֹוִליאֹון  ָלָאֶרץ ְוָצַעק ָעָליו: "ׁשֹוֶטה, ָמה ָעׂשִ

ַוּיֵֵצא ַהחוָּצה.
ַעל  לֹו  ם  ּלֵ ְוׁשִ ַלּמֹוֵזג  ד  ַפּקֵ ַהּמְ ׁש  ִנּגַ ַנּפֹוִליאֹון  ְמַלט  ּנִ ׁשֶ ּכְ
ַהַחּיָל  ל  ׁשֶ ֲחֵבָריו  ֵאיְך  מַֹע  ִלׁשְ ַמח  ׂשָ ְוהוּא  ֲאֻרָחָתם, 
ָהרוִּסי לֹוֲעִגים לֹו ְואֹוְמִרים, ִאּלוּ ָהיָה ֶזה ַנּפֹוִליאֹון, ִמי 
ַאַחד ָהֵריִקים?!...  ָהיָה ֵמֵעז ְלָהִרים יָד ָעָליו וְּלַהּכֹותֹו ּכְ

ֶּה ָהיָה ַנּפֹוִליאֹון!"  ז עֹוָלם ׁשֶ ֵכן ּבָ ה ְמֻדְמיָן! לֹא ִיּתָ "ַאּתָ
ְרֵזַח ְויָָצא ַאף  ית ַהּמַ ד ֶאת ּבֵ ַפּקֵ ַמע זֹאת,  ָעַזב ַהּמְ ָ ּשׁ ׁשֶ ּכְ
ַמֲעַבר  ֶאל  ֵניֶהם  ׁשְ יעוּ  ִהּגִ ׁשֶ ַעד  יָסר,  ַהּקֵ בֹות  ִעּקְ ּבְ הוּא 
ֵלִמים. י ַחּיִים וּׁשְ ְרַפּתִ ָבא ַהּצָ ִסיס ַהּצָ בוּ ֶאל ּבְ בוּל, ְוׁשָ ַהּגְ

ְלַרְגִלי  ד  ַפּקֵ ַהּמְ ָנַפל  ְלכוִּתי,  ַהּמַ ֲאָהל  ַלּמַ יָעם  ַהּגִ ּבְ ַוְיִהי 
יו, ְמַחל לֹו ַעל ַמֲעׂשָ ּיִ ׁש ַעל ַנְפׁשֹו ׁשֶ ַנּפֹוְליֹון ַוְיַבּקֵ

ה ֲחָזָקה  הוּ ַמּכָ ָכר, ְוַאף ִהּכָ ּיִָביא לֹו ּכֹוס ׁשֵ ֲהֵריהוּ ִצוָּה ׁשֶ
ָהְיָתה  ָעה  ׁשָ הֹוָרַאת  י  ִכּ ל  ִמְתַנּצֵ הוּא  ַאְרָצה!  ילֹו  ְוִהּפִ

ַיד ׂשֹוְנָאיו. יָסר ּבְ ְלַבל ִיּפֹל ַהּקֵ
יב  ָך וְּלָהׁשִ י ְלַהֲעִניׁשְ יָסר ַוּיֹאֶמר לֹו: "ִאּלוּ יָכְֹלּתִ ַוּיַַען ַהּקֵ
ר  ֲאׁשֶ ֵאּלוּ  ּכָ ַמּכֹות  ְלָך  ָלֵתת  ה",  ִמּדָ ֶנֶגד  ּכְ ה  "ִמּדָ ְלָך 
ֶמֶלְך,  ל  ׁשֶ טֹוִבים  ַחּיִים  ִליֵדי  ְוַלֲהִביֲאָך  ֶות  ִמּמָ ילוָּך  ַיּצִ
ה ִלי, ַעל ְיֵדי  יָת ַאּתָ י ֵכן ָעׂשִ ָרצֹון, ִכּ ה זֹאת ּבְ ָהִייִתי עֹוׂשֶ
ְבּתָ אֹוִתי  ֶות ְלַחּיִים טֹוִבים, ְוֵהׁשַ י ִמּמָ ְלּתִ יַתִני - ִנּצַ ִהּכִ ׁשֶ
ַלֲעׂשֹות  י  יָכְלּתִ ּבִ ְוֵאין  ה  ֶאֱעׂשֶ ָמה  ֲאָבל  ַמְלכוִּתי,  ֶאל 

זֹאת..."
ַרּבֹות.  נֹות  ַמּתָ לֹו  ְונְָתנוּ  ַדְרּגָה  ּבְ ְוֶהֱעלוּהוּ  ֶלְך  ַהּמֶ ַוְיַצו 
ַח  ִנּצֵ ַנּפֹוְליֹון  וְּצָבא  ָהִעיר  ֻהְבְקָעה  יִָמים  ר  ִמְסּפַ ֲעבֹור  ּכַ

ָרב. ּקְ ּבַ
ִעְניֵָננוּ: ן הוּא ּגַם ּבְ ּכֵ

ָאִני?!"  ֱאלִֹקים  "ֲהַתַחת  ְלֶאָחיו:  יב  וֵּמׁשִ יַע  ַמְרּגִ יֹוֵסף 
ְך ַרק טֹוב! ֲהֵרי  ִמּכָ ם ָעַלי ָרָעה, ַאְך יָָצא  ְבּתֶ ֲחׁשַ ם  ַאּתֶ
ְצַמח  ּתִ ּנוּ  ּמֶ ּמִ ׁשֶ ַרע  ַלֲעׂשֹות  הקב"ה  ל  ׁשֶ יָכְלּתֹו  ּבִ ַרק 

ַהּטֹוָבה. ֲאִני לֹא יָכֹול ַלֲעׂשֹות ָלֶכם ְמאוָּמה!...
ִלְפָעִמים  ים.  ַרּבִ ָבִרים  ּדְ ָלנוּ  קֹוִרים  נוּ  ּלָ ׁשֶ ַחּיִים  ּבַ
ְלַהֲאִמין  ָעֵלינוּ  אֹוָתנוּ".  "ַמּכֶה  הקב"ה  י  ִכּ ים  יׁשִ ַמְרּגִ
ֵמֵאת  ב  ָ ְמֻחּשׁ ַהּכֹל  ְלטֹוָבֵתנוּ,  נֹוֲעדוּ  לוּ  ַהּלָ ּכֹות  ַהּמַ ׁשֶ
ר  ִנְמּכַ ְלכוּת לוֵּלא  ַלּמַ יַע  ַמּגִ ָהיָה  יק לֹא  ּדִ ַהּצַ יֹוֵסף  ה'. 
ּסֹוף ִנְרֶאה  י ּבַ ּנוּ לֹא יְֵצאוּ ָהָרעֹות. ַנֲאִמין ִכּ י ִמּמֶ ְלֶעֶבד! ִכּ
ל ִמְנָהָרה.  ְקֵצה ָכּ ָנה ֵמה', יֵׁש אֹור ּבִ י ַהּכֹל ַמּתָ ְוָנִבין ִכּ

ה ָלנוּ. ל ָמה שהקב"ה עֹוׂשֶ ַאֲהָבה ֶאת ּכָ ל ּבְ ְנַקּבֵ



י יֹוֵסף ַחי?  ָרה ְליֲַעקֹב ִכּ ּשְׂ ִמי ּבִ

ר ת ָאׁשֵ • ֶסַרח ּבַ

ן?   ֶאֶרץ גֹּׁשֶ בוּ ּבְ י ֶאָחיו יֵׁשְ ׁש יֹוֵסף ִכּ ּקֵ ַמּדוַּע ּבִ

ז ֻטְמַאת ִמְצַרִים ְרּכַ ּיְִתַרֲחקוּ ִמּמֶ י ָרָצה ׁשֶ • ִכּ

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

ִניָסה ְלִמְצַרִים. ּכְ נֹּוְלָדה "ּבֵין ַהחֹומוֹת" ּבַ • יֹוֶכֶבד ּבַת ֵלִוי ׁשֶ

ׁש ּגַ ת ַוּיִ ׁשּובֹות ְלָפָרׁשַ ּתְ

ת ַוְיִחי ֵאלֹות ְלָפָרׁשַ ׁשְ

ֶדֶרְך ַהִחיָדה: ּבְ

מעונינים להנציח את העלון הבא לזכות יקירכם? 
zaida@kerenh.org.il :צרו איתנו קשר במייל

ל ֱאֶמת"? ִתים "ֶחֶסד ׁשֶ ים ִעם ַהּמֵ עֹוׂשִ ה ָקרּוי ֶחֶסד ׁשֶ ָלּמָ
ְקבּוָרתֹו? ּטֹוֵרַח ּבִ ָכר ַעל ׁשֶ ׂשָ יק ּכְ ּדִ ָמה ִהְבִטיַח יֲַעקֹב ָאִבינּו ְליֹוֵסף ַהצַּ

ְך בנ"י  ַהְלָויָתֹו. ָמה ָלְמדּו ִמּכָ תֹו ּבְ ָניו ֵאיְך יַַעְמדּו ְסִביב ִמּטָ ה ַעל ּבָ יֲַעקֹב ָאִבינּו ִצּוָ
ְצַרִים? ֵצאָתם ִמּמִ ר, ּבְ ְדּבָ ּמִ ּבַ


