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"ַוְיִחי ַיֲעקֹב" )מז, כח(
ִּכי  ְואֹוֵמר,  ְסתּוָמה,  ָּפָרָׁשה  ִהיא  ַוְיִחי  ָּפָרַׁשת  ַמּדּוַע  ְמָבֵאר  "י  ַרּׁשִ

ְעּבּוד. ִנְסְּתמּו ֵעיֵניֶהם ְוִלָּבם ִמָּצַרת ַהּׁשִ

ְלַאַחר  ַרק  ִהְתִחיל  ְעּבּוד  ַהּׁשִ ֶׁשֲהֵרי  ֵּבאּור,  ּדֹוְרִׁשים  "י  ַרּׁשִ ְוִדְבֵרי 
"י ֶׁשִּנְסְּתמּו ֵעיֵניֶהם ְוִלָּבם,  ֶׁשִּנְפְטרּו יֹוֵסף ְוֶאָחיו, ּוַמּדּוַע אֹוֵמר ַרּׁשִ

ְעּבּוד? עֹוד ֶטֶרם ִהְתִחיל ַהּׁשִ

ַהְמַצֶּפה  "ָּכל  ע"ב(  לב  )ֵּביָצה  ַהְּגָמָרא  ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל  ְלָפֵרׁש  ֵיׁש 
ְלֻׁשְלַחן ֲאֵחִרים עֹוָלם ָחַׁשְך ַּבֲעדֹו".

ֶׁשַפע  ְוָהָיה  ִּבְזכּותֹו  ָהָרָעב  ָּפַסק  ְלִמְצַרִים,  ִהִּגיַע  ָאִבינּו  ְּכֶׁשַּיֲעֹקב 
ֵּמת ַיֲעֹקב, ָחַזר ָהָרָעב ְלִמְצַרִים. ָּגדֹול. ַוֲחַז"ל אֹוְמִרים ֶׁשִּמּׁשֶ

ָלֵכן ָאַמר יֹוֵסף ְלֶאָחיו: "ְוַעָּתה ַאל ִּתיָראּו ָאֹנִכי ֲאַכְלֵּכל ֶאְתֶכם".

ּוֵמָאז ָהיּו ָהַאִחים ְמַצִּפים ְלֻׁשְלָחנֹו ֶׁשל יֹוֵסף, ְוַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא, 
עֹוָלם ָחַׁשְך ַּבֲעָדם.

ַּתַחת  ִלְהיֹות  ֵּפרּוׁשֹו  ִׁשְעּבּוד  ֶׁשֵּכן  ְעּבּוד,  ַהּׁשִ ַהְתָחַלת  ָהְיָתה  זֹו 
ִנְסְּתמּו  יֹוֵסף,  ֶׁשל  ַּבֲחָסָדיו  ְּתלּוִיים  ֶׁשָהיּו  ּוְבָכְך  ֲאֵחִרים,  ַהְנָהַגת 

ְעּבּוד. ֵעיֵניֶהם ְוִלָּבם ִמָּצַרת ַהּׁשִ

)ּתֹוַרת מֶֹׁשה(

"ְזבּוֻלן ְלחֹוף ַיִמים ִיְׁשּכֹן" )מט, יג(
ְואֹוֵמר  הּוא,  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ִלְפֵני  ִמְתַרֵעם  ְזבּולּון  ֶׁשל  ִׁשְבטֹו  ָהָיה 
ְלָפָניו: "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ְלַאַחי ָנַתָּת ֲאָרצֹות, ְוִלי ָנַתָּת ַיִּמים. ְלַאַחי 
ָנַתָּת ָׂשדֹות ּוְכָרִמים, ְוִאּלּו ְּבַאְדָמִתי, ֶׁשַעל ְׂשַפת ַהָּים, ְמצּוִיים ַרק 

ֶחְלזֹונֹות ַחְסֵרי ֵעֶרְך".

ָבִטים ַלֶחְלזֹונֹות  ָעָנה לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: "עֹוד ִיְזַּדְּקקּו ָּכל ַהּׁשְ
ַּפַעם  ַרב.  ְּבֶכֶסף  ִמְּמָך  ְוִיְקנּו אֹוָתם  ָיְמָך,  ֶׁשְּבחֹוף  ַּבחֹול  ַהְּטמּוִנים 
ְּבִׁשְבִעים ָׁשָנה ִיְפֹלט ַהָּים ְלחֹוֶפיָך ֶחְלזֹונֹות ְמֻיָחִדים, ֶׁשִּמָּדָמם ָיִפיקּו 

ֶאת ֶצַבע ַהְּתֵכֶלת, ֶׁשְּיַׁשֵּמׁש ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִלְצִביַעת ִציִצּיֹוֵתיֶהם."

ָאַמר ְזבּולּון: "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ֵאיְך ֵאַדע ֶׁשָאֵכן ְיַׁשְּלמּו ִלי ֲעבּור 
ַהֶחְלזֹונֹות ְּבָדִמים ְמֻרִּבים? ְוֶׁשָּמא ִיְּטלּו אֹוָתם ִמֶּמִּני ִמְּבִלי ְלַׁשֵּלם?"

ַהּמֹוֵצא  "ָּכל   - הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  לֹו  ָעָנה   - ְלָך"  ְיֵהא  ֶזה  "ִסיָמן 
ְּבַאְדָמְתָך ִחָּלזֹון ְונֹוְטלֹו ִמְּבִלי ְלַׁשֵּלם, ֹלא ַיְרִויַח ִמָּכְך ָּדָבר. ְּבֹאַרח 
ֶּפֶלא ֹלא ַיְצִליַח ְלָהִפיק ֵמַהִחָּלזֹון ֶאת ַהֶּצַבע ָּכָראּוי, ְוַעל ֵּכן ַּגם ֹלא 

ַיְצִליַח ִלְמֹּכר ֶאת ַהֶּצַבע ַהָּפגּום ֶׁשְּיַיֵּצר".

ְוָכְך ָאְמָנם ָהָיה. ָׁשִנים ַרּבֹות ִהְתַּפְרְנסּו ְּבֵני ְזבּולּון ֵמֶחְלזֹון ַהְּתֵכֶלת, 
ַעד ַלּיֹום ֶׁשּבֹו ִנְגַנז ְוֶנְעַלם ַהִחָּלזֹון, ְוִעּמֹו ִנְגַנז ֶצַבע ַהְּתֵכֶלת.

ְוֹלא  ִּכְמַעט  ְּכָבר  ֶׁשָּבּה  ַּבְּתקּוָפה  ֶׁשַחי  יֹוֵסי,  ְּבַרִּבי  ָהָיה  ּוַמֲעֶׂשה 
ִנְמְצאּו ַהֶחְלזֹונֹות. ַּפַעם ַאַחת ָהָיה ְמַהֵּלְך ִמְּכִזיב ְלֹצר, ּוָפַגׁש ְּבַדְרּכֹו 
ַּפְרָנָסְתָך ְּבָמה?" ָעָנה  ָזֵקן. ָׁשַאל ַרִּבי יֹוֵסי ֶאת ָהִאיׁש: "ַרִּבי,  ִאיׁש 

ַהָּזָקן: "ָּכל ָיַמי ָהִייִתי ִמְתַּפְרֵנס ִמְּמִכיַרת ֶחְלזֹונֹות ַהְּתֵכֶלת".

ָּתַמּה ַרִּבי יֹוֵסי: "ְוִכי ֲעַדִין ָמצּוי הּוא אֹותֹו ִחָּלזֹון?! ַוֲהֵרי ִּכְמַעט ֹלא 
נֹוַתר ִמֶּמּנּו ָּבעֹוָלם!"

שָכר ֲחֹמר ָּגֶרם ֹרֵבץ ֵּבין ַהִּמְׁשְּפָתִים" )מט, יד( "ִיּשָׂ
שָכר ַּדְוָקא ַלֲחמֹור? ַמּדּוַע ִהְׁשָוה ַיֲעֹקב ָאִבינּו ֶאת ִיּשָׂ

ְּבָכְך  אֹות,  ַמּשָׂ ַהּנֹוְׂשִאים  ָהֲאֵחִרים  ַהַחִּיים  ִמַּבֲעֵלי  ׁשֹוֶנה  ַהֲחמֹור 
ָנה, ְוֹלא ַרק ַּבּיֹום. אֹו ַּגם ִּבְׁשַעת ַהּׁשֵ ֶׁשהּוא ַהָּיִחיד ַהּנֹוֵׂשא ֶאת ַמּשָׂ

שָכר, ַהּנֹוֵׂשא ָעָליו ֹעל ּתֹוָרה, עֹוֶׂשה ֹזאת ַּגם ַּבּיֹום ְוַגם  ָּכְך ַּגם ִיּשָׂ
ַּבַּלְיָלה. הּוא ׁשֹוֵקד ַּבּתֹוָרה ְלֹלא ַהְפָסָקה. ַּגם ִּבְזַמן ֶׁשַהֹּכל ְיֵׁשִנים, 

הּוא ֲעַדִין יֹוֵׁשב ְועֹוֵסק ַּבּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה.

)ַּפְרְּפָראֹות לפר"ש(

"ָגד ְּגדּוד ְיגּוֶדּנּו ְוהּוא ָיגּוד ָעֵקב")מט, יט(
ָמה ָרְמָזה ָּלנּו ַהּתֹוָרה ְּבָפסּוק ֶזה?

ְּבָפסּוק ֶזה ִלְּמָדה אֹוָתנּו ַהּתֹוָרה ַמהּו ְׂשָכרֹו ֶׁשל ַּבַעל ֶחֶסד:

"ָגד"- ָראֵׁשי ֵּתבֹות ֹּגֵמל ַּדִּלים. ִמי ֶׁשּנֹוֵתן ְצָדָקה ְועֹוֶׂשה ֶחֶסד ְּבָכל 
ֹּכחֹוָתיו, ֲאַזי 

ְוִיְׁשְמרּו  אֹותֹו  ַיִּקיפּו  ֵרת  ַהּׁשָ ַמְלָאֵכי  ֶׁשל  ְגדּוִדים  ְיגּוֶדּנּו"-  "ְּגדּוד 
ָעָליו,

"ֹּגּדּו  יא(:  )ד,  ְּבָדִניֵאל  ֶׁשָּכתּוב  ְּכִפי  ְּכִריָתה,  ְלׁשֹון  ָיגּוד"-  "ְוהּוא 
ִאיָלָנא". ָמה ַיְכִרית?

"ְוַאָּתה  טו(  ג,  )ְּבֵראִׁשית  ֶׁשָּכתּוב  ְּכִפי  ָהַרע,  ַהֵּיֶצר  הּוא  "ָעֵקב"- 
ָהַרע  ַהֵּיֶצר  ֶאת  ְלַהְכִרית  ִיְזֶּכה  ֶחֶסד,  ֶׁשּגֹוֵמל  ִמי  ָעֵקב".  ְּתׁשּוֶפּנּו 

ִמֶּמנּו.

ַמִים(  )אֹור ַלּׁשָ

ָמצּוי  ֶׁשֲעַדִין  ֶאָּלא  ָּכֵעת,  יגֹו  ְלַהּשִׂ ִנָּתן  ָאְמָנם ֹלא  ַהָּזֵקן:  ֵהִׁשיב לֹו 
ֶׁשָּבִאי,  ֶהָהִרים  ַעל  ם  ֶׁשּׁשָ ַהָּגדֹול,  ַּבָּים  ִאי  ֶׁשֵּיׁש  ֲאִני,  ִנְׁשָּבע  הּוא. 
ָהִאי,  ֶאת  ַמִּקיפֹות  ַאְרִסּיֹות  ְׂשָמִמּיֹות  ְואּוָלם  ַהֶחְלזֹונֹות,  ֻמָּטִלים 
ָהִאי,  ֶאל  ַהִּמְתָקֵרב  ָאָדם  ָּכל  ַלָּמקֹום.  ְלַהִּגיַע  ְלִאיׁש  ַמִּניחֹות  ְוֹלא 

ַמִּכיׁשֹות אֹותֹו ַהְּסָמִמּיֹות, ְוָנֵמק ְּבָׂשרֹו ּוֵמת ִמָּיד".

ָׁשַמע זֹאת ַרִּבי יֹוֵסי ְוָאַמר: "ִאם ָּכְך עֹוֶׂשה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ֵאין 
זֹאת ֶאָּלא ֶׁשָּגַנז ֶאת ַהְּתֵכֶלת, ּוְמַׁשְּמרֹו ַלַּצִּדיִקים ֶלָעִתיד ָלבֹא."

)ְמִגָּלה ו עמ' א, ִסְפֵרי ְוֹזאת ַהְּבָרָכה שנד(

ָּדג ַהְּדיֹונּון ֶׁשְּלִפי ָמֹסֶרת ַרְדִזין ִמֶּמּנּו הּוַפק ַהְּתֵכֶלת



ִהלּוָלא ְדַצִדיַקָיא
יום חמישי יז' טבת )תקס"ה(

ַה"ַּמִּגיד ִמּדּוְּבָנא"
הּוא  ַמּדּוַע  ַּפַעם  ִנְׁשַאל  ִמּדּוְּבָנא",  ַה"ַּמִּגיד   - ְקַרְנץ  ַיֲעֹקב  ַרִּבי 
ַמְרֶּבה ְלַׁשֵּלב ִּבְדָרׁשֹוָתיו ִסּפּוִרים ַעל ֶּדֶרְך ַהָּמָׁשל. ַרִּבי ַיֲעֹקב ַנֲעָנה 
ְלׁשֹוֲאָליו, ֵאיְך ֹלא, ְּבָמָׁשל: ַמֲעֶׂשה ְּבַמאן ְּדהּו ֶׁשָהָיה סֹוֵחר ָּגדֹול. 
ַעָּתה  ֶזה  ֶׁשִהִּגיָעה  ָּכְלֶׁשִהי  ֲחִביָלה  ֶׁשָּיִביא לֹו  ִליַח,  ִמּׁשָ ַהָּלה  ִּבֵּקׁש 
ף,  ם ּוִמְתַנּׁשֵ ִליַח ְּכֶׁשֻּכּלֹו ִמְתַנּׁשֵ ִלְנַמל ַהָּים. ְלַאַחר ְּכָׁשָעה ָחַזר ַהּׁשָ
ְוַעל ַּגּבֹו ִמְטָען ָּכֵבד. ַאְך ְּכָבר ַּבְּכִניָסה ַלַּבִית, ָעַצר ַּבֲעדֹו ַהּסֹוֵחר 
ֶׁשִּלי!"  ַהֲחִביָלה  ֶאת  ֵהֵבאָת  ֹלא  ֲחִביָלִתי.  ֵאיָנּה  "זֹו  לֹו:  ְוָאַמר 
ִליַח ְוָקָרא: "ִמַּנִין ְלָך ֶׁשֹּזאת ֹלא ֲחִביָלְתָך? ֲהֵרי ְּכָלל ֹלא  ָּכַעס ַהּׁשָ
ִלְפֹּתַח ֶאת ַהֲחִביָלה.  ִלי ֹצֶרְך  ָּפַתְחָּת אֹוָתּה?!" ָעָנה ַהּסֹוֵחר: "ֵאין 
ף  ִמְתַנּׁשֵ ם  ִמְתַנּׁשֵ ָּכְך  ָּכל  ִהְּנָך  ְוִאם  ְקַטָּנה,  ָהְיָתה  ֶׁשִּלי  ַהֲחִביָלה 
ֲהִבינֹוֶתם?  ֶׁשִּלי...  ַהֲחִביָלה  ֶאת  ֵהֵבאָת  ֶׁשֹּלא  ַהֶהְכֵרַח  ִמן  ּוֵמִזיַע, 
ִסֵּים ַה"ַּמִּגיד" ֶאת ְּדָבָריו, ֶּדֶרְך ַהּתֹוָרה ַקָּלה ּוְנִעיָמה ִהיא. ִאם ָזקּוק 
ַהֲחִביָלה  ֶאת  ֶׁשֵאין הּוא סֹוֵחב  ִסיָמן  ף,  ּוְלִהְתַנֵּשׁ ם  ְלִהְתַנּׁשֵ ָהָאָדם 

ַהְּנכֹוָנה..."

ִלְבבֹות  ֶאת  ְלָקֵרב  ִמּדּוְּבָנא",  ַה"ַּמִּגיד  ֶׁשל  ַּדְרּכֹו  ָהְיָתה  ָּכְך  ְוָאֵכן, 
ֶאָחיו ַהְּיהּוִדים ִּבְמָׁשִלים ְנִעיִמים ּוְבִסּפּוִרים ְמַרְּתִקים. ּוְבֶדֶרְך זֹו, 
ָׁשַזר ִּבְדָבָריו ִּדְבֵרי ִהְתעֹוְררּות ְוִכּבּוִׁשין ֶׁשִּנְּטעּו ָעֹמק ְּבֵלב ׁשֹוְמָעיו.

ּוַבל ִנְטֶעה, ַה"ַּמִּגיד ִמּדּוְּבָנא" ָהָיה ִאיׁש ָקדֹוׁש ְוִנְׂשָּגב, ָּגאֹון ַּבּתֹוָרה 
ַהָּגאֹון  ָהָיה  ַהְּקבּוִעים  ִלְקחֹו  ִמּׁשֹוְמֵעי  ֶאָחד  ָׁשַמִים.  ְּבִיְרַאת  ְוָגדֹול 
ִמִּויְלָנא, ֶׁשֶהֱעִריכֹו ַעד ִלְמֹאד, ְועֹוְדדֹו ָּכל ָהֵעת ְלַהְרּבֹות ִּבְמֶלאֶכת 

ַהֹּקֶדׁש ֶׁשָּנַטל ַעל ַעְצמֹו. 

ְּדָרׁשֹוָתיו  ֶאת  ַאְך  ִמּדּוְּבָנא",  ַּכ"ַּמִּגיד  ֹּכל  ְּבִפי  נֹוַדע  ַיֲעקֹב  ַרִּבי 
 18 ֶּבן  ָּבחּור  ִּבְהיֹותֹו  ֶמעְזִריְטׁש,  ָּבִעיר  ִלְדֹרׁש  ֵהֵחל  ָהִראׁשֹונֹות 
ְוָגַדל  ָהַלְך  ַהָּקָהל  ַאְך  ְמֻצְמָצם.  ָקָהל  ִּבְפֵני  ָּדַרׁש  ְּתִחָּלה  ִּבְלַבד. 
ְּבִעְקִבּיּות, ַעד ֶׁשְּבַהְדָרָגה ִהְתַּפְרֵסם ְׁשמֹו ְּכַמִּגיד ֵמיָׁשִרים, ֶׁשֶעֶצם 
ִלְקַהל  ָּגְרָמה  ְּכָבר  ְּבַטִּליתֹו,  ְמֻעָּטף  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ְלִביַמת  ֲעִלָּיתֹו 
ׁשֹוְמָעיו ְלַהְרֵהר ִּבְתׁשּוָבה ּוְלִהָּנֵחם ַעל ַמֲעֵׂשיֶהם ָהָרִעים, ִּבְראֹוָתם 
ִהְתַמָּנה  ִּכְׁשָנַתִים  ְלַאַחר  ה.  ְקֻדׁשָּ ֶׁשל  ְּבאֹור  ַהְּמִאירֹות  ָּפָניו  ֶאת 
ּוָבּה  ְלדּוְּבָנא  ָעַבר  ָּכְך  ְוַאַחר  ֶׁשְּבַגִליְצָיה  ָזאְלָקאָווא  ָּבִעיר  ְלַמִּגיד 

ִּכֵהן ְּכ"ַמִּגיד ֵמיָׁשִרים" ְּכ-18 ָׁשָנה.

ִּביֵמי ַחָּייו ֹלא ֶהֱעָלה ַהַּמִּגיד ֶאת ִּדְבֵרי ּתֹוָרתֹו ֲעֵלי ֵסֶפר, ַאְך ִמְסַּפר 
ַּבְּגִניָזה ָהָראִׁשית ֶׁשָּבִעיר ֶמעְזִריְטׁש  ִנְמְצאּו  ָׁשִנים ְלַאַחר ְּפִטיָרתֹו 

ַּתְכִריְך ִמְּכָתָביו אֹוָתם ִּתְכֵנן ְלהֹוִציא ָלאֹור. 

בּוַע ִחיָדה ְלָפָרַׁשת ַהּׁשָ
ֻמְזָּכִרים  ַאִחים  זּוגֹות  ְׁשֵני  ֵאּלּו 

 לתגובות, הערות וכל עניני הגליון ְּבאֹותֹו ָּפסּוק?
ניתן לפנות לרב יעקב הופקוביץ: 0527113332

ְּכָתִבים ֵאּלּו ָיְצאּו ָלאֹור ְּבִמְסַּפר ְסָפִרים, ֶׁשִהְתַקְּבלּו ְּבַאֲהָדה ְּבַרֲחֵבי 
ָהעֹוָלם ַהְּיהּוִדי. 

ְּבִעיר  ֵטֵבת,  ְּבי"ז  עֹוָלִמים  ִלְמנּוַחת  ִהְסַּתֵּלק  ְקַרְנץ  ַיֲעֹקב  ַרִּבי 
ַמֵּצָבתֹו  ַעל  ָהַאֲחרֹונֹות.  ִּבְׁשנֹוָתיו  ְּכ"ַמִּגיד"  ִׁשֵּמׁש  ָׁשם  "ץ  ַזמֹוְשׁ
ַהַּדְרָׁשן  ָהַרב  ִנְטַמן  "ֹּפה  ִנְכַּתב:  ֶׁשָּבִעיר  ַהָּיָׁשן  ָהָעְלִמין  ֶׁשְּבֵבית 
ַהָּגדֹול ַהְמֻפְרָסם ֲאֶׁשר ִׁשְמעֹו ָהַלְך ְּבָכל ַהְּמִדינֹות. ְלָפָניו ֹלא ָהָיה 

ּוְלַאֲחָריו ֹלא ִיְהֶיה ָּכמֹוהּו ִאיׁש ֲאֶׁשר רּוַח ֱאֹלִקים ִּדֵּבר ּבֹו". 

ְזכּותֹו ָּתֵגן ָעֵלינו
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ֵּבין ַהּפֹוְתִרים ְנֹכָּנה 
יָך"  יּוְגְרלּו ִסְפֵרי "ְוִשַנְנָּתם ְלָבנֵֶ

ׁשּובֹות ִנַּתן ִלְׁשֹלח: תְּ
אֹו ְלַפְקס: 15325382688

jhopko@gmail.com :ֵמייל אֹו בְּ

ַחֵּיי- ַוִיְׁשַלח( ַבׁש... )ַרֵּבנּו בְּ יִקים( טֹוב ֵמֲאִכיַלת ַהדְּ ְכבֹוָדם )ֶׁשל ַהַּצדִּ ְוִרּבּוי ַהֲחִקיָרה בִּ

ִמְדְרֵׁשי ַהַנ"ך ְלַיְלֵדי ִיְׂשָרֵאל
מעובדים על פי המקורות ומוגשים בצורה מרתקת ומובנת לכל ילד
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ְיָרְבָעם
ַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל ּוְגֵזיַרת 

ֱאִליהּו
ה ַהָּצְרָפִתית ֱאִליהּו ְוָהִאּׁשָ
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מֹות ַאֲחָאב
ֲאַחְזָיה

ֱאִליהּו עֹוֶלה 
ָמְיָמה ַהּׁשָ
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ֵמן ֵנס ָאסּוְך ַהּׁשָ
ֱאִליָׁשע ּוֵבן 

ַהּׁשּוַנִּמית
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ה ְמַנּׁשֶ
ָיאִׁשָּיהּו ַהֶּמֶלְך ַהַּצִּדיק


