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  )טו, ב( ַוֲארֲֹמֶמְנהוּ י ָאִבי ֵק ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהּו ֱאלֹ 

ין ים יוָר עוּ ׁשִ  ּבֵ ל ָהַרּבִ ם היָ ָה , רֵפ וֹ ס ם"ַת ַהֲח  ׁשֶ עּור ּגַ ׁש  ָקבּוַ�  ׁשִ ּמָ ח� רּוׁש  ִעם ּבְ  ּפֵ
ִ ַר  �ה, י"ׁשָּ ָהָיה ּוְבׁשָ ָבָריו ֶאת קֹוֵרא ׁשֶ דֹוׁש  ּדְ "י ַהּקָ ִ ל ַרׁשּ  ֵאׁש  ֵציִניצוֹ  יוּ ָה , ׁשֶ
יו יםזִ ּתָ נִ  ָפָר . ִמּפִ לַּ בְּ  תׁשַ ּבְ ְבֵרי ֶאת ָקָרא, חׁשַ ִ ַר  ּדִ ִביא י"ׁשּ ּמֵ ְבֵרי ֶאת ׁשֶ  ל"ֲחזַ  ּדִ
ְפָחה ָרֲאָתה" ם־ַ�ל ׁשִ ֶ ־הַמ , ַהּיָ ה", ְנִביִאים ָראוּ  ּלֹאׁשּ ָ יַצד ְלָהִבין ְוִהְתַקׁשּ  ּכֵ

ְפָחה ָזְכָתה יַ�  ׁשִ ּלֹא ְנבּוָאה ַמְראֹות ִלְראֹות, ָרָמה ּכֹה ְלַמֲ�ָלה ְלַהּגִ  ָראוּ  ׁשֶ
אֹוָתּה ? ִביִאיםַהנְּ  �ה ּבְָ ב ׁשָ ְמעֹוןי ַרבִּ  נוֹ בְּ  ָיׁשַ יו ַ�ל ׁשִ ְרּכָ ָהָיה, ּבִ בֶ ֶיֶלד  ָאז ׁשֶ  ןּכְ

ַבע ִנים ׁשֶ ָרָאה, ׁשָ ט ָאִביו ֶאת ּוְכׁשֶ ֲהָבַנת ִמְתַחּבֵ ְבֵרי ּבַ ִ ַר  ּדִ  ְוָאַמר הַנֲ�נָ , י"ׁשּ
ְתִמימּות ל: "ֵלב־ּבִ ָבר ָמהלְ  ָמׁשָ ׁש ׁשֶ  ָאָדםלְ , ּדֹוֶמה ַהּדָ ַבּקֵ לַֹח  ּמְ  ְלָאָדם בִמְכּתָ  ִלׁשְ

יֵדי ׁשֹוְלחוֹ  ִאם. ַאֵחר ִקי ָאָדם ּבִ ִליַח  רֹוֶצה ְוֵאינוֹ ְלׁשֹונֹו בִּ  ַהּבָ ָ ַהׁשּ  ֶאת ִיְקָרא ׁשֶ
ב ְכּתָ ֶרךְ  ַהּמִ ּדֶ ַלח ִאם אּוָלם. ֵהיֵטב רוֹ גְ סוֹ וְ  מוֹ חֹוְת  הּוא, ּבַ בוֹ ִמכְ  ֶאת ִיׁשְ יֵדי ּתָ  ּבִ

ֵאינוֹ  ָנְכִרי ִקי ׁשֶ ַפת ּבָ ׂשְ ָרֵאל ּבִ ב ֶאת יֹוִתיר, ִיׂשְ ְכּתָ תּוַח  ַהּמִ ן, ּפָ ּכֵ הַה  ׁשֶ  ָיִבין לֹא ּלָ
ם ָמהוּ אְמ  ב ָיִציץ ִאם ּגַ ְכּתָ ּמִ אּור ְוֶזה. ּבַ תּוב ּבֵ אן ַהּכָ �ה, ּכָָ ׁשָ נִּ  ּבְ בָּ ַה  הלָ גְ ׁשֶ  ה"ּקָ

ָרֵאל ִלְבֵני יַ  ִיׂשְ ְפָחה ָרֲאָתה, ףסוּ  םּבְ ֵני, ָאהְנבוּ  ַמֲחזֹות ׁשִ ֵאין ִמּפְ  ֲהָבָנה ָלּה  ׁשֶ
ָגה ָ ַמְראֹות ְוַהׂשּ ִביִאים אּוָלם. יםבִ גָּ ׂשְ נִ  ּבְ לָּ  לֹא ַלּנְ בָּ ַה  הִנְתּגַ ֵני, וֹ זּ ��  אלֹ ְמ בִּ  ה"ּקָ  ִמּפְ

ֲה  דֹוָלה םָת נָ בָ ׁשֶ ׁשּוָבתוֹ  רֵפ וֹ ס ם"ַת ַהֲח  ֶנֱהָנה". ּגְ ל ַהֲחָכָמה ִמּתְ נוֹ  ׁשֶ  ְכֵדי, וּ ּבְ
ּלֹא ׁשְ  ׁשֶ ּה  ַ�ל תוֹ ּפָ כִּ  ֶאת לוֹ  ָהַפךְ ֵמַהּסֹוְבִבים,  ַרעָה  ַ�ִיןֹו בּ  לֹטּתִ ִני ִצּדָ ֵ   . ַהׁשּ

�  

ר י ְוֵהִכינּו ֵאת ֲאׁשֶ ִ ׁשּ ִ ּיֹום ַהׁשּ   )טז, ה( ָיִביאוּ ־ְוָהָיה ּבַ
ָ ׁשֶ כְּ  �ם הָה ׁשַּ י ּפַ ְרָיה ץנְ ַר בְ סוֹ בְּ   אנָ ְר ַמ וֹ ּק ִמ  ִזיקַאיְ  קִיְצָח  ַרּבִ ְנּגַ ה� ּבְ  ֵאָליו ָנְסעוּ , ׁשֶ

יֹום י ּבְ ה ֲחִמיׁשִ ּמָ י ָהָיה ּוְבתֹוָכם, ְטׁש ְנַק ִמּמ�  ֲחִסיִדים ּכַ מּוֵאל ַרּבִ ן ׁשְ ּיָ ל ָאִביו ּדַ  ׁשֶ
י יְנָקא ֵמִאיר יֹוֵסף ַרּבִ ּפִ ְגׁשוּ  ֶרךְ ּדֶ בַּ  .ִמּסְ א ֶאָחד לֵר ָ� בְּ  ּפָ ׂשָ ּנָ ִגים ַסל ׁשֶ  אֹוָתם, ּדָ

ָהר ִמן ָלהׁשָ  ִגים ֶאת ש1ִלְרכֹּ  ַהֲחִסיִדים ֶהְחִליטוּ  .ָלֵכן ֹקֶדם רָקצָ  ְזַמן ַהּנָ  ַהּדָ
ְתׁשּוָרה ִביָאםּוְלָה  יקצַּ לַ  ּכִ ת בֹודכְ לִ  ּדִ ּבָ ֵני ֶאָחד. ׁשַ ל כֹ ֱא לֶ  הוָּ ַא ְת ִה  בּוָרהַהֲח  ִמּבְ
ִגים ֶאת ת ִלְפֵני ַהּדָ ּבָ ַ ֵדי ְותֹוךְ , ַהׁשּ ג ִמן ֶ�ֶצם ִנְתַקע ַהֲחפּוָזה ֲאִכיָלתוֹ  ּכְ  ַהּדָ
גְ  ֶאְמַצע. רֹונוֹ ּבִ ְיָלה ּבְ יקצַּ ַה  ֶאל הוּ ילוּ ִה בְ ִה  ַהּלַ �ר הוּ ָא ָר ׁשֶ כְ וּ , ּדִַ י ּבוֹ  ּגָ  ִזיקַאיְ  ַרּבִ

ר תֵא  ִכינוּ 'ְוֵה  ֶנֱאַמר ֲהֵרי" :ְוָאַמר �ָרתוֹ  ָהִאיׁש  ִנְבַ�ת ".ָיִביאּו'־ֲאׁשֲֶ ל ִמּגַ  ׁשֶ
יקצַּ ַה  �ל ְוֵהֵחל, ּדִֵ ּתַ ָהֶ�ֶצם ַ�ד הָק זְ ָח בְּ  ְלִהׁשְ רֹונוֹ  ִנְפְלָטה ׁשֶ   .ְלֵנס ִהייְ וַ , ִמּגְ

�  

ה ֶאָחד ַוְיִהי ָיָדיו ֱאמּוָנהוְ  ה ֶאָחד ּוִמּזֶ ְמכּו ְבָיָדיו ִמּזֶ  )יז, יב( ַאֲהרֹן ְוחּור ּתָ
כּונֹות ָהיוּ  רְוחוּ  ַאֲהרֹןלְ  דֹות ׁשֹונֹות ּתְ ּגָ עֹוד. ּוְמנ� לֹום אֹוֵהב ָהָיה ַאֲהרֹן ּבְ  ׁשָ

לֹום ְורֹוֵדף א, ׁשָ �ה ה' תַא ִקנְ  ֶאת רחוּ  ִקּנֵָ �ׂשוּ  ּוְבׁשָָ ֵני ׁשֶ ָרֵאל ּבְ  ָהֵ�ֶגל ֶאת ִיׂשְ
ם ָמָחה ה ֵאֶצל. ׁש ֶפ נֶ  הוּ גוּ ָר ֲה ׁשֶ  ַ�ד ֶנְגּדָ י גוּ זְּ ַמ ְת ִה  נוּ ַרבֵּ  ֹמש1ֶ ּתֵ כּונֹות ׁשְ , ַיַחד ַהּתְ
כּונֹות ֶאת ָנַטל ְוהּוא ה רְוחוּ  ַאֲהרֹן ּתְ ה ֶאָחד ִמּזֶ ן, ֶאָחד ּוִמּזֶ ּכֵ ָרֵאל ִהיגַמנְ  ׁשֶ  ִיׂשְ
י ָצִריךְ  ּתֵ ּדֹות ִלׁשְ ים, ַהּמִ ים ַסְבָלנּותבְּ  ְלִעּתִ   ֱאמּוָנה.  ָיָדיו ְוָאז, תיפוּ ּקִ ַת בְּ  ּוְלִעּתִ

�  

ֶחם ִעם ּלָ בֹא ֲ$ָמֵלק ַוּיִ ְרִפיִדם־ַוּיָ ָרֵאל ּבִ  )יז, יח( ִיׂשְ
�לָ ָ ׁשֶ י הּכְ ין  ִהיְרׁש  ְצִבי ַרּבִ א ַ�לֶלּוִ ּסֵ נּות ּכִ ּקַ  ִלְראֹות ֶנֱחַרד, ְרִליןבֶ בְּ  ָהַרּבָ  ִביםצָּ ׁשֶ
ר מֹוְכִרים ְיהּוִדים ׂשַ ֵאין ַטֲ�ָנהבְּ , םיֶה ֵת וֹ יּ נ� ֲח בַּ  ְטֵרָפה ּבְ את ֹכָחםבְּ  ׁשֶ ֶהְפֵסד ָלׂשֵ  ּבְ

ֵרפֹות ס. ַהּטְ ּנֵ יל םיְיהּוִדיִּ  ִביםצָּ ַק  ָהַרב ּכִ ה, ָנְכִרים ּוְלַהְבּדִ יֵניֶהם ְוָ�ׂשָ ם  ּבֵ ֶהְסּכֵ
כַּ  ֶהְמּתוֹ  ףֵר ּטָ ּתִ  רֲאׁשֶ ׁשֶ ל ּבְ ְכִריּה ׁשָ כְּ ְר יִ  הּוִדיַהיְּ  ׁשֶ ְמִחיר ַהּנָ  בְכַת בִּ . ָמֵלא ּבִ

ר ַתב ַהֶהְכׁשֵ ִחים רׁשֵ כָּ : "ל"ֲחזַ  ׁשֹוןלְ בִּ ָהַרב  ּכָ ּבָ ּטַ ּבַ פוֹ ׁש� , ׁשֶ ל ּתָ �ָמֵלק ׁשֲֶ "
יר נּ  ִמי? רׁשֵ כָּ  בצָּ ַק  ִמיהוּ : "ְוִהְסּבִ ף ְלַ�ְצמוֹ  לֵט וֹ ׁשֶ ּתָ   ".רׁשֵ כָּ  רׂשָ בָּ  רכֵ וֹ ּומ ָנְכִרי ׁש�

  
ְרעֹה ח ּפַ ּלַ ׁשַ ת ָהָיה ִמְנָהג -  )יג, יז( ַוְיִהי ּבְ ְקִהּלַ ּבִ

בַּ  ְלָהִכין קׂשֶ ּמֶ ּדַ  ׁשַ ָר  תּבְ ׁשַ  תׁשַ ּפָ ין חלַּ ּבְ ֶרֶגלֵמ  ַחּמִ
ל ֶבשׂ  ׁשֶ ָרה אוֹ  ּכֶ ִפי, ּפָ ֱאַמר ּכְ נּו  ׁשֶ ה ַרּבֵ מׁשֶ

ֵאר לֹאְלַפְרֹעה  ָ ְרָסה ִתׁשּ ַמֲאָכל ִעם ַיַחד, ּפַ
ְקָרא יםִחּטִ  ּנִ ְלׁשֹוָנם ׁשֶ ֶרֶמז ּוָמְצאוּ , איָס ִר ָה  ּבִ

י ֶזהלָ  ָראׁשֵ בֹות ּבְ ׁשַ  ִהייְ וַ  ַהּתֵ ְרֹעה חּלַ ּבְ ָנֲהגוּ וְ : ּפַ
ָרֵאליִ  ְמֵרםיִ  'ה ׂשְ בַּ ּבְ  ,ׁשְ יןַח  ֲ�ׂשֹותַל  יָרהׁשִ  תׁשַ ,ּמִ

  )אברהם תפדה א( .איָס ִר ָה  םִע  ֶגלֶר  תַס ְר ּפַ 
�  

ְרעֹה ֶאת ח ּפַ ּלַ ׁשַ ה - )םש( ּבְ ִגיַמְטִרּיָ ְזכּות ּבְ ּבִ
ְזכּות ל"ֲחזַ  ְלִדְבֵרי זּמֵ ְלַר , ִצְדָקִנּיֹות ּבִ יםָנׁשִ  ׁשֶ
ְצַרִים ֲאבֹוֵתינוּ  לוּ ִנְגֲא  ִצְדָקִנּיֹות   )שער שמעון( .ִמּמִ

�  

ָיד ָרָמה ָרֵאל יְֹצִאים ּבְ םגֵּ ְר ְוִת  - )יד, ח( ּוְבֵני ִיׂשְ
ֵריׁש  ְנְקלֹוסא�  ֵריׁש , יֵל גְּ  ּבְ י ּבְ בֹות ָראׁשֵ יַר  ּתֵ ּבִ
ָרֵאליִ  ר, םׁשֵ ־ַ�לּבַ  ׂשְ ּלֶ  ְוַכֲאׁשֶ ְתּגַ ֵיְצאוּ  ּתֹוָרתוֹ  הּתִ

ָרֵאל לּות ִיׂשְ   )דגל מחנה אפרים( .ֵמַהּגָ
�  

י -  )טו, טו( ַ�דָר אֲחֵזמֹו יֹ ֹוָאב מיֵלי ֵא  בֹות ָראׁשֵ ּתֵ
ִגּטִ  ל"ֲחזַ  ְלִדְבֵרי זּמֵ ְלַר , ֵמִאיר א יןּבְ ּנָ ַהּתַ י ׁשֶ ַרּבִ
ַפלכְּ ר יֵּ גַּ ִהְת , ׁשֶ ֵקיָסר ןירוֹ נֵּ ִמ  ָיָצא ֵמִאיר ּנָ �ָליו ׁשֶָ
ַחד ַהֲחִריב ּפַ ית ֶאת ִמּלְ   )שיח זקנים( .ׁש ּדָ ְק ַהּמִ  ּבֵ

�  

�מֹו ְו ִבֵאמֹו ּתְ ֵ י -  )טו, יז( ֲחָלְתךָ נַ ַהר ּבְ ִתּטָ ָראׁשֵ
בֹותַה  ה ּתֵ ִגיַמְטִרּיָ ָהעֹוָלם רְלַמֲאַמ  זּמֵ ְלַר , ָחָתן ּבְ

ּכֹחוֹ  ל ׁשֶ יֹום ֶהָחָתן ׁשֶ ה ֶאת ֵרזְלזָ  תוֹ ּפָ ח�  ּבְ ּלָ א' , ַהּגְ
ן ֵאין ּבֶ ְכלּו ־ּוְכִדְבֵרי ֲחַז"ל ׁשֶ ּיִ א ַ�ד ׁשֶ ִוד ּבָ ּדָ

ּגּוף ְוהּוא ַמֲ�ִמיד ּתֹוָלדֹות. ּבַ מֹות ׁשֶ   )אבני אש( ְנׁשָ
�  

� ַו ַ י - )טו, כא( וּ ירׁשִ  םְריָ ִמ  םֶה ָל  ןּתַ בֹות ָראׁשֵ ּתֵ
לֹום ֵאין, ָממֹון בֹותּתֵ  יְוסֹוֵפ  ׁשָ מֹון ׁשֶ ָחׁשּוב ַהּמָ

ִלי לֹום ּבְ ֵביתוֹ  ׁשָ ֱאַמר, ּבְ ּנֶ ת ֲחֵרָבה  ׁשֶ טֹוב ּפַ
ְלָוה ִית ָמֵלא ִזְבֵחי־ְוׁשַ ְיֵדי־ְוַ�ל, ִריב־ָבּה ִמּבַ
מֹון ִאים  ַהּמָ לֹוםּבָ ְמָחהוְ  ׁשָ ִית. ׂשִ   )דברי עמוס( ַלּבַ

�  

ס  ְסּפָ ה - )טז, יד( ְמח' ִגיַמְטִרּיָ ַה , ח"ְרַמ  ּבְ ןּמָ ׁשֶ
ְרַמ  ִנְבַלע   )פרפראות לתורה( .ֵאיָבִרים ח"ּבִ

�  

י -  )טז, טז( ׁש יִא  םְפׁשֵֹתיכֶ נַ  רְסּפַ ִמ  בֹות ָראׁשֵ ּתֵ
בֹות יְוסֹוֵפ  ָאֵמן ַמר ּתֵ י ׁשָ רמֹ ׁשְ ִל  ָהָאָדם ָצִריךְ , ּכִ
ָראּוי ָאֵמן ַלֲ�נֹות ַ�ְצמוֹ ֶאת  ֱאַמר, ּכָ ּנֶ רֵמ ׁשֹ ׁשֶ

הִיזְ ָאז וְ , ִניםֱאמ'  ִמי ּכֶ   )תפארת אבות( .ְפׁשוֹ נַ ַרת ִלׁשְ
�  

בנִ ֹנִכי ָא ָחר ָמ  י -  )יז, ט(  ּצָ בֹות ָראׁשֵ תיַּ נִ ֲ� . ָאֵמן ּתֵ
ֹכָחּה  ָאֵמן ִריׁש  ֲ$ָמֵלק ֶאת ְלַהְכִניַ�  ּבְ ב  ּוְלַהׁשְ ּלֵ ּבַ
ִמיָמה ָהֱאמּוָנה ֶאת ה'. ַהּתְ   )בני אמונים( ּבַ
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ֹבאּו ְבֵני ה־ַוּיָ ׁשָ ּבָ ּיַ ם ּבַ תֹוְך ַהּיָ ָרֵאל ּבְ  ִיׂשְ

חֹות ַאַחת ּפָ ׁשְ ַיֲהדּות תסוֹ ָח י� ְמ ַה וְ  ַהֲחׁשּובֹות ַהּמִ ר, ֲ�ִטיָרהַהּמַ  יָראֲחצֵ יבִ ֲא  תַח ּפַ ִמׁשְ  ִהיא, רֹוקוֹ ָמ  ּבְ  ֲאׁשֶ
ּנוּ  ְוָיְצאוּ  ָזְכָתה יִקים ִמּמֶ ָחה םׁשֵ . ָאנוּ  ינוּ ֵמ יָ  ַ�ד ּוְגאֹוִנים ַצּדִ ּפָ ׁשְ קֹוִרי ַהּמִ  הּוא אּוָלם, זבַּ לְ ֶא  ָהָיה ַהּמְ
נָּ  ּתַ ֵ לַ  הִהׁשְ י־ַ�ל איָר צֵ יֲח בִ ֲא  םׁשּ ה ּפִ ָהָיה ַמֲ�ׂשֶ ּנּו ְלַאּבּוֲחִציָראׁשֶ ְרׁשֵ  ., ּוִמּמֶ ָחה יׁשָ ּפָ ׁשְ יָקהַ� ָה  ַהּמִ  ּתִ

גֹוַלת ְנטּוִעים ַלִים ּבְ ר ְירּוׁשָ ְסָפַרד ֲאׁשֶ ָחה ֲאבֹות ֹוְררוּ ִהְתגּ  םׁשָ , ּבִ ּפָ ׁשְ רַֹבע ַהּמִ ֵרָנָדה ִעירבָּ  ִריםוּ ְמג ּבְ  ֵאזֹור. ּגְ
ִפי ִנְקָרא ְמגּוֵריֶהם ִבים ּבְ ֵ בַּ  ַהּתֹוׁשָ ְ יַ ְת ִמ וּ  יןזִ בַָּ לְ ֶא  םׁשּ ֵ בַּ  ְרחֹוב נֹוַתר ַהּיֹום ְוַ�ד, יןאזִ בָּ לְ ֶא  ּנוּ ּכ�  ויבָ ׁשּ  םׁשּ

ֵרָנָדה ִעירבָּ  יןזִ בָּ לְ ֶא  ְסָפַרד ּגְ ּבִ ְרָסם רּוׁש גֵּ בַּ . ׁשֶ ל ַהְמפ� ַנת ְסָפַרד יְיהּוֵד  ׁשֶ ׁשְ י ָ�ְזבוּ , ב"רנ ּבִ ָחה ָראׁשֵ ּפָ ׁשְ  ַהּמִ
ל ֶאת םוָ גֵּ  יֵמֲאחֹוֵר  ם ּכָ םִע  ָנְטלוּ , ְרכּוׁשָ רוּ , םּמָ ִע ׁשֶ  ַהּקֶֹדׁש  ֵביְת ְוכִ  ַהּתֹוָרה ִסְפֵרי ֶאת ּמָ  פֹוןצְ  צֹותְר ַא לְ  ְוִהּגְ

ם נֹוַתר , ַאְפִריָקה ֵ בַּ  םּנּויָ כִּ ׁשָ ם־ַ�ל זבַּ לְ ֶא  םׁשּ י היָ ָה , יָראֲחצֵ יבִ ֲא  תַח ּפַ ִמׁשְ  ָאִבי. מֹוָצָאם ׁשֵ מּוֵאל ַרּבִ  ׁשְ
ּנֹוַלד, זבַּ לְ ֶא  ע ִלְפֵני ׁשֶ ַאְרּבַ יםוַ  ֵמאֹות ּכְ ִ ָנה ֲחִמׁשּ ֶאֶרץ ׁשָ ָרֵאל ּבְ ל ִיׂשְ ּדֵ ִעיר ְוִהְתּגַ ַלִים ַהּקֶֹדׁש  ּבְ . ְירּוׁשָ
יַ� , יוָד דוּ נְ בִּ  �ם ִהּגִַ י ּפַ מּוֵאל ַרּבִ ת�  לוּ בּ נְ ַט יְס ִא  ָהִעיר ֶאל ׁשְ ּבְ הׁשֶ ּיָ ׁש , ְרּכִ ּקֵ ּבִ  ְלצֶֹרךְ  ַהּקֶֹדׁש  ְלֶאֶרץ ַלֲחזֹר ּוְכׁשֶ
ָיד ָהְיָתה לֹא, הוָ צְ ִמ  רּוָטה וֹ ּבְ ֶרךְ  ְלהֹוָצאֹות ּפְ ַטח .ַהּדֶ י ּבָ מּוֵאל ַרּבִ ֵמל ֶאל ְוָנַסע 'הבַּ  ׁשְ , לוּ בּ נְ ַט יְס ִא בְּ ׁשֶ  ַהּנָ

ר ֲאׁשֶ ִלּבוֹ  ּכַ ִמיָמה הנָ וּ מֱא  ּבְ ְצִליַח  'הבַּ  ּתְ ּיַ ְרּכוֹ  ׁשֶ ַה . ּדַ יעוֹ ּבְ ֵמל ֶאל ּגִ  ְלַהְפִליג ָהעֹוֶמֶדת ְסִפיָנה ָמָצא, ַהּנָ
מּוֵאל יְוַרבִּ , צוֹ ְפ ֶח  חֹוזְמ לִ  ָנה ׁשְ ה ּפָ ׁשָ ַבּקָ ּיֹוִאיל ַהחֹוֵבל־ַרב לֶא  ּבְ טוּ  ׁשֶ עוֹ  ּמוֹ ִע  ְלַקְחּתוֹ  וֹ בּבְ ַמּסָ ַאְך  ,ּבְ

ַרׁש  ַהחֹוֵבל־ַרב ָכרוֹ  ֶאת ּדָ ֵלא ׂשְ ֲחנּוָניו ַאף־ַ�ל ִפיָנהּסְ ַה  לֶא  תוֹ לוֹ ֲ� ַה לְ  םיְסכִּ ִה  ְולֹא, ַהּמָ ים ּתַ   . ָהַרּבִ

ָנה י ּפָ ִפיָנה ִמן ְוָיַרד מּוֵאלׁשְ  ַרּבִ הּוא ַהּסְ ׁשֶ ֱאמּוָנה ָמֵלא ּכְ ִמיָמה ּבֶ ְחּתוֹ  הֹוִציא, ּתְ  ַמְחֶצֶלת ֵמַאְמּתַ
ׁשּוָטה ִפי ּה יָ וּ נּ כִּ ׁשֶ , ּפְ יַח , יָרא''ֲחצֵ  ָהָיה םָהָ�  ּבְ ר ַהחֹול ַ�ל אֹוָתּה  ְוִהּנִ ַפת ַ�ל ֲאׁשֶ ם ׂשְ ב. ַהּיָ ֵ �ל ִהְתַיׁשַּ 

ְחֶצֶלת לַ , ַהּמַ ְחּתוֹ  ָקדֹוׁש  רֶפ ֵס  ףׁשָ ְמנּוָחה ֹוָרהּת בַּ  ַלֲהגֹות ְוֵהֵחל ֵמַאְמּתַ  ֵמרֹאׁש  ַהחֹוֵבל־ַרב ּבוֹ  ִהְבִחין. ּבִ
ִפיָנה ִלּבוֹ  ךְ ֵח גִ וְ  ַהּסְ ב ךְ לֶ ַהֵה  הְלַמְרֵא  ּבְ ּיֹוׁשֵ ין ַהחֹוף ַ�ל ׁשֶ ֵא  ּוַמְמּתִ . תוֹ ימוּ ִמ ְת לִ  ּוָבז, ּמוֹ ִע  וּ נּ ֶח ּקָ יִ  ִמי־יׁשֶ

יְּ  ּסִ ׁשֶ ִפיָנה ֶאת ְלָהִכין יםנִ ּפָ ּסַ ַה  מוּ ּכְ לוּ  ִרימוּ ֵה , ַלַהְפָלָגה ַהּסְ ְחְררוּ  ןֹעגֶ  ַהּלָ ִפיָנה ֶאת ְוׁשִ  ֶאל ּה ָת יזָ ִח ֲא ֵמ  ַהּסְ
ה ַאט־ַאט. ַהחֹוף ִפיָנה ֵהֵחּלָ ים ִיםּמַ בַּ  ּה ְרכָּ ּדַ  ֶאת ַלֲ�ׂשֹות ַהּסְ ה ֵאַרע ְוָאז, ַהּגֹוֲ�ׁשִ ֶלא ַמֲ�ׂשֶ ְחֶצֶלת. ּפֶ  ַהּמַ
ב ָ�ֶליָה  י ָיׁשַ מּוֵאל ַרּבִ ה, ׁשְ ִפיָנה בֹותְק ִע בְּ  ִיםּמַ בַּ  ּה ְרכָּ ּדַ  ֶאת ַלֲ�ׂשֹות ִהיא ַאף ֵהֵחּלָ ִאּלוּ , ַהּסְ  ִהיא ְקׁשּוָרה ּכְ
ר ֵאֶליָה  ֶקׁשֶ ְחֶצֶלת. ָסמּוי ּבְ ָטה ַהּמַ ִים ׁשָ ּמַ י, ּבוֹ  טֹוַבַ�ת ְולֹא ּבַ מּוֵאל ְוַרּבִ ב ׁשְ �ֶליָה  יֹוׁשֵָ  �קּוִמְתַ  ֶפרּסֵ בַּ  ּמֵ
ר ָידוֹ  ֲאׁשֶ ם אֹוןׁשְ לִ  ִלּבוֹ  יתׁשִ לָ  ילִ בְּ , ּבְ אֹוָתּה . ַהּיָ ה ָ�ְמדוּ , ֵ�ת ּבְ ּמָ  לֶא  ְוִנְדֲהמוּ  היָּ נִ ֳא ָה  ִסּפּון ַ�ל ִחיםלָּ ַמ  ּכַ
ֲחֶזה מּול יר ַהּמַ ּבִ ה ַהּכַ ּלָ ִהְתּגַ ּפ  ֶאל ַהחֹוֵבל־ַרב ָחׁש  ְמֵהָרה ַ�ד. ֵ�יֵניֶהם מּולֶאל  ׁשֶ ֵהִבין, ּוןַהּסִ  יכִּ  ּוְכׁשֶ

יב ַ�ל ִהְתַנֵחם, ָקדֹוׁש  ֱאלִֹקים ִאיׁש  ָפָניולְ  ֵהׁשִ ָניו ֶאת ׁשֶ ים ְולֹא ֵריָקם ּפָ   . ְסִפיָנתוֹ  ַ�ל תוֹ לוֹ ֲ� ַה לְ  ִהְסּכִ

י ְלֵ�ֶבר ְוָקָרא ַהחֹוֵבל־ַרב ָ�ַמד מּוֵאל ַרּבִ י ַ�ל ֲאִני ִמְתָחֵרט: "ׁשְ ַרְבּתִ ּסֵ ְתךָ  ׁשֶ ׁשָ ׁש ּוְמבַ  ְלַבּקָ  ֶאת ֲאִני ּקֵ
א. ךָ ְת ילָ ִח ְמ  לַּ  ֱאֹחז, ָאּנָ ס� ֲאִני ַהֲחָבִלים םּבְ ל ׁשֶ ְלׁשֵ ּפּון ֶאל ּבוֹ  ַוֲ�ֵלה, הַמּטָ לְ  ְמׁשַ א". ַהּסִ י ָנׂשָ מּוֵאל ַרּבִ  ֶאת ׁשְ

יט, ֵ�יָניו ָפָניו ִהּבִ ל ּבְ ְמנּוָחה ְוָקָרא ַהחֹוֵבל־ַרב ׁשֶ טֹוָבְתךָ  יֶחְפצִ  ֵאין: "ּבִ ֲאׁשֶ . ּבְ י רּכַ ּתִ ׁשְ ּקַ ךָ  ּבִ  ְלֵהיִטיב ִמּמְ
ו, ֵסַרְבּתָ  יּמִ ִע  ָלל ְלךָ  ָזקּוק ֵאיִני ְוַ�ְכׁשָ י ָחַזר". ּכְ מּוֵאל ַרּבִ ן ׁשְ ִסְפרוֹ  ְלַ�ּיֵ ְחֶצֶלת, ּבְ ל ָצָפה ְוַהּמַ ֶרךְ  ּכָ  ַהּדֶ

ִהיא ׁשֶ את ּכְ ֵ בֵּ ־ַ�ל ִנׂשּ ִים יּגַ ֹאַרח ַהּמַ ְלִא  ּבְ �ד, יּפִַ  �יַ ִהּגִ י ׁשֶ ְלָוה לֹוםׁשָ בְּ  ָיפוֹ  ִעירלָ  מּוֵאלׁשְ  ַרּבִ ַבר. ּוְבׁשַ  ּדְ
ֶלא דֹול ַהּפֶ ֵאַרע ַהּגָ מּוֵאל יְלַרבִּ  ׁשֶ ְרֵסם, זבַּ לְ ֶא  ׁשְ ה ִהְתּפַ ים ְוִהּכָ ּלִ ָכל ּגַ ם. ָמקֹום ּבְ ּלָ ס אֹודֹות חוּ ׂשָ  ּכ� �ד, ַהּנֵַ 

ֵהֵחּלוּ  י ֶאת תוֹ נּ ְלכַ  ׁשֶ מּוֵאל ַרּבִ רּוׁשוֹ , יָרא'ֲחצֵ ־'ֲאִבי ּנּויכִּ בַּ  ׁשְ ּפֵ ְחֶצֶלת ֲאִבי ׁשֶ ס רכֶ ְלזֵ , ַהּמַ �ׂשָ  לוֹ דַהגָּ  ַהּנֲֵ ּנַ  הׁשֶ
נָּ  ּוֵמָאז, ּמוֹ ִע  ּתַ ם הִהׁשְ ָחה ׁשֵ ּפָ ׁשְ ֵ לַ  ַאֲחָריו ְרעוֹ ּוְלזַ  לוֹ  ַהּמִ   ". יָראֲחצֵ יבִ ֲא " םׁשּ

ָחַזר ְלַאַחר י ׁשֶ מּוֵאל ַרּבִ ע, ַהּקֶֹדׁש  ְלֶאֶרץ ׁשְ ּקֵ ּתַ ִעיר ִהׁשְ ּה , תַפ צְ  ּקֶֹדׁש ַה  ּבְ ל ּבָ י ּתֹוָרה ִקּבֵ י ִמּפִ ים ַרּבִ  ַחּיִ
ְלִמיָדיו דֹולגְּ , ִויַטאל ל ּתַ �ַבר, ל"ָהֲאִריזַ  ׁשֶָ י ּוְכׁשֶ ים ַרּבִ קּמֶ ּדַ  ִעירלָ  ַחּיִ סּוְרָיה ׁשֶ ּבְ ם ָנַסע ,ׁשֶ ְלִמידוֹ  ּגַ  ַיַחד ּתַ

ע ּמוֹ ִע  ּקֵ ּתַ ם ְוִהׁשְ ל. ׁשָ בּוַ�  ְימֹות ּכָ ָ י בׁשַ יָ , ַהׁשּ מּוֵאל ַרּבִ ֵבית ׁשְ ֶנֶסת ּבְ יקַ� ָה  ַהּכְ בָּ  ּתִ הּוא, רבַּ 'וֹ גּ  ִעירׁשֶ ׁשֶ  ּכְ
רּוׁש  ה ֹוָרהתבְּ  קֹונוֹ  ִעם ּוִמְתּבֹוֵדד ָהעֹוָלם ילֵ ֵמַהבְ  ּפָ בֵ ּתוֹ . ּוְתִפּלָ קֹום יׁשְ בֹוד לוֹ  ָרֲחׁשוּ  ַהּמָ  יוּ ָה וְ , ַרב ּכָ

אי עֹוְקִבים ֲחׁשַ יַצד ּבַ ֲחַצר ִמְתּבֹוֵדד הּוא ּכֵ ית ּבַ ּלוֹ  תֶס נֶ כְּ ַה  ּבֵ ֶאת אֹוְמִרים ֵיׁש . ׁש ֶד קֹ  יּפֵ ַ� ְר ׂשַ בְּ  ּוַ� קׁשָ  ְוכ�  ׁשֶ
ּנּוי ל יָראֲחצִ יבִ ֲא  ַהּכִ ַבְגּדַ  ִקּבֵ ם־ַ�ל, דּבְ ֲחַצר תוֹ דוּ ְד וֹ בּ ְת ִה  ׁשֵ ית ּבַ ֵ  ּוֵפרּוׁש , תֶס נֶ כְּ ַה  ּבֵ   . ֶהָחֵצר' 'ֲאִבי הּוא םַהׁשּ

ם לֹא ב ְלִחּנָ י ָיׁשַ ֵבית מּוֵאלׁשְ  ַרּבִ ֶנֶסת ּבְ יֵדי ָהְיָתה ָמֹסֶרת ןכֵּ ׁשֶ , ֶזה ּכְ ק ּבִ ׂשֶ ּמֶ י, ְיהּוֵדי ָהִעיר ּדַ קֹום ּכִ  ַהּמָ
ית הִנְבנָ  ָ�ָליו ֶנֶסת ּבֵ יק ַהּכְ קֹום היָ ָה , ָהַ�ּתִ ִביא הוּ ִליָּ ֵא  חׁשַ ָמ  ּבוֹ  ַהּמָ ע ֶאת ַהּנָ ן ֱאִליׁשָ ָפ ־ּבֶ �ל ִביאנָ לְ  טׁשַָ 

ָרֵאל ע ָנהבָּ  תֶס נֶ כְּ ַה  יתבֵּ  ְוֶאת ִיׂשְ ךְ . ֱאִליׁשָ ֶמׁשֶ ִנים ּבְ דֹוָלה ֶאֶבן קֹוםּמָ בַּ  ְקבּוָ�ה ָהְיָתה ַרּבֹות ׁשָ  ְוָ�ֶליָה  ּגְ
ב ֶזה" ִנְכּתַ קֹום ּבְ ע חִנְמׁשַ  ַהּמָ ן ֱאִליׁשָ ָפ ־ּבֶ ִביא הוּ ִליָּ ֵא  ְיֵדי־ַ�ל טׁשָ ַנת, ל"זַ  ַהּנָ ׁשְ ". ִציָרהיְ לַ  ג"מ א"ג ּבִ

ֹסֶרת ם הָקְבָ�  ַהּמָ י, ּגַ ית ּכִ ֶנֶסת ּבֵ ר הּוא ֶזה ּכְ ְזּכָ ַמּסֶ  ַהּמ� י" ֵ�רּוִבין תכֶ ּבְ א ּבִ ּתָ ִ ", רבַּ וֹ גּ ַא  יבֵ ּדְ  ְכִניׁשְ ן י"ְוַרׁשּ  ְמַצּיֵ
ית םׁשָ  ּבֵ ֶנֶסת ׁשֶ דֹול ּכְ ל תוֹ קוּ לְּ ּתַ ְס ִה  רְלַאַח . ָהָיה ּגָ י ׁשֶ מּוֵאל ַרּבִ ֵני הוּ רוּ בָ ְק , יָראֲחצֵ יבִ ֲא  ַחתּפַ ִמׁשְ  ִביֲא , ׁשְ  ּבְ

קֹום ֲחַצר ַהּמָ ית ּבַ ל דֵד וֹ בּ ְת ִמ  ָהָיה ּבוֹ , תֶס נֶ כְּ ַה  ּבֵ ָ ְקד�  ּוֵמרֹב, ָיָמיו ּכָ ָבה ַ�ל ִקְברוֹ  ֵהִקימוּ  לֹא תוֹ ׁשּ  ַאךְ , ַמּצֵ
קֹום יֵדי ׁש ִהְתַקּדֵ  ַהּמָ ֵני ּבִ ה ּבְ ִהּלָ ָהיוּ  ַהּקְ ִחים ׁשֶ ּטְ ּתַ ָכל םׁשָ  ִמׁשְ ְזכּותוֹ  עוּ נֹוׁשְ  יםבִּ ְוַר ְמצֹא,  ֵ�ת ּבְ   . ּבִ

נוֹ  ל ּבְ י ׁשֶ מּוֵאל ַרּבִ י היָ ָה , ׁשְ י ִביֲא , ָהִראׁשֹון יָראֲחצֵ יבִ ֲא  ֵסףיוֹ  ַרּבִ י ִביֲא , ףלוּ כְ ַמ  ַרּבִ י ִביֲא , ִיְחָיא ַרּבִ  ַרּבִ
 �י ִביֲא , ׁש יוּ ָ י ִביֲא , ִראׁשֹוןָה  ַיֲ�ֹקב ַרּבִ ִני איָ ְח יִ  ַרּבִ ֵ י ִביֲא , ַהׁשּ י ִביֲא , ׁשֹוןָהִרא םָה ָר בְ ַא  ַרּבִ  דְסעוּ ַמ  ַרּבִ

ל ָאִביו ְוהּוא, ָהִראׁשֹון י ׁשֶ ְרָסם יָראֲחצֵ יבִ ֲא  ַיֲ�ֹקב ַרּבִ �ל ַהְמפ�ַ יר" ּבַ ָהָיה", ַיֲ�ֹקב ַאּבִ נֵ  ֵלידוֹ ִמגְּ  ׁשֶ  רֹוקוֹ ָמ  יַרּבָ
יִקים ָיְצאוּ  יוָא צָ ֱא צֶּ ִמ וּ  ְרָסִמים ַצּדִ ֶהם, ְמפ� ן ּבָ נוֹ ־ּבֶ בָּ  ּבְ י, ָדעַהּנוֹ  ָסאִלי אַהּבַ ָרֵאל ַרּבִ   � .יָראֲחצֵ יבִ ֲא  ִיׂשְ

  
  

יק  ּדִ יַהּצַ ן ַרּבִ יָרא ־ּבֶ ּפִ   ל"ַזּצַ ִצּיֹון ַאְבָרָהם ׁשַ
ָבט תש"ז ַהִהּלּוָלא ְליֹום ׁשְ  י"ג ּבִ

  

נוֹ  ל ְיִחידוֹ  ּבְ יקּצַ ַה  ׁשֶ ְלִמי ּדִ י ַהּנֹוָדע ַהְירּוׁשַ  ְצִבי ַרּבִ
יָראׁשַ  לכְ יִמ  �ל, ּפִַ ֱאלּול ַלדנוֹ ". ַהּקֶֹדׁש  ִציץ" ּבַ  ּבֶ

כּוַנת ג"תרל ׁשְ י ּבִ ּתֵ ַלִים ַמֲחֶסה ּבָ ירּוׁשָ ּבִ יָקהַ� ָה  ׁשֶ , ּתִ
�ר ָסְבלוּ  יוָר הוֹ ׁשֶ  ְלַאַחרַ ּדּול ִמּצַ ִנים ּגִ  ַיְלֵדיֶהם ְוָכל ּבָ
ל, ֵלָדתוֹ  ֶטֶרם. םָת דוּ לְ יַ בְּ  ִנְפְטרוּ  ֵמַ�  ֶאת ָאִביו ִקּבֵ  ַהּקָ

ׁש  ּדָ ֵהִכין ַהְמק� י ׁשֶ  בלוֹ ְס י'צִ ְמ ַא ֵמ  ָחהְמ ׂשִ  םַאְבָרָה  ַרּבִ
ַמת ַהְסּכָ י ּבְ ים ַרּבִ ֶלד, ִמּוֹולֹוִז'ין ַחּיִ א ְוַהּיֶ  ֶאת ָנׂשָ

 �ֵמַ ל ָ�ָליו ַהּקָ ְלָ�ָדיו תוֹ ּמ ַא  ד' ָהַלךְ  ְולֹאָהֵ�ת  ּכָ , ּבִ
הבִּ  ּבוֹ  ַהגנָ  ָ ׁשּ יֹום. ְלֵמִתים אָמ ְט נִ  ְולֹא ְקד� ִטיַרת ּבְ  ּפְ

י ָאִביו ֱאלּול ג"ּבְ ֵמַ�  ֶנֱ�ַלם ו"תרס ּבֶ ֹאַרח ַהּקָ  ּבְ
ְלִא  ן, יּפִ ִ  אותלֹ ְמ בִ וּ  תוֹ גָ ָה נְ ַה ֵמ  ָחַדל ְוַהּבֵ �הבְ ַהׁשָּ 

ַהר ְברוֹ ִק  ַ�ל ָ�ָלה ְלָאִביו ּבְ יִתים ׁשֶ ְלדּותוֹ . ַהּזֵ  ִמּיַ
ְקד�  רִנכַּ  ָ ּבִ יחוּ  ְוהֹוָריו, ְוִיְרָאתוֹ  תוֹ ׁשּ ּגִ ל ָ�ָליו ִהׁשְ  ּכָ

ם ,ָהֵ�ת ָהָיה ֵ�תבְּ  ּגַ  עֹוד. ְמַ�ט ָלנּוַח  רֵצ ָח לֶ  איֹוֵצ  ׁשֶ
רן בֶּ  יֹותוֹ ְה בִּ  ֵליל ִליׁשֹן ְיצּועוֹ  ַ�ל ָ�ָלה לֹא, ֶ�ׂשֶ  ּבְ

י ִ ׁשּ ב ְוָהָיה ׁשִ ל ְולֹוֵמד יֹוׁשֵ ְיָלה ּכָ  ל"יִר ֲה ּמַ ַה  וֹ בּ ַר . ַהּלַ
ִריְסק כוֹ  ִמּבְ ּדְ ת ִעם ׁשִ י ּבַ  רצֶ לְ ְר ֶט ְס  הוּ ִליָּ ֵא  ַרּבִ

יׁשוּ ֵמַאיְ  ָ  ּוֵמָאז, קׁשִ ב אִנׂשּ ל ָיׁשַ  ַהּתֹוָרה ַ�ל ָיָמיו ּכָ
�נּוגֹות ְוִהְתַרֵחק ָהֲ�בֹוָדה ְוַ�לֲ ֶאָחד ָהעֹוָלם ִמּתַ  ּכְ
ָאְמרוּ  ַ�ד, ְדמֹוִניםַהּקַ  ִמן ּלֹא ָ�ָליו ׁשֶ  צּוַרת ָיַדע ׁשֶ

 �ַ ב ָיָמיו רֹב. ַמְטּבֵ יתבְּ  ָ�טּוף, ַתֲ�ִניתבְּ  ָיׁשַ  ַטּלִ
יןבִּ  רּתָ כְ ּומ�  ְרָסה ּפּוֵמּה  קיֵס ּפָ  ְולֹא ְתִפּלִ ִנְגלֶ  ִמּגִ  הּבְ

ר ר, ַוֲאִציִלּיֹות תוֹ יּ ִמ רוּ ּתְ  ָהיוּ  ֹוָתיוִמדּ . ְוִנְסּתָ  ְוַכֲאׁשֶ
�ם לוֹ ָא ׁשְ ַ ָיה ֵאיזוֹ  דָח ֶא  ַנַ�ר ּפַ ׁשְ ִדְבֵרי ק�  ּבְ

ָחַזר ּוְלַאַחר, ַהּתֹוָספֹות א ִהְרֵהר ְלֵביתוֹ  ׁשֶ ּמָ  לֹא ׁשֶ
ָראּוי לוֹ  ָ�ָנה ל יתוֹ בֵּ ַ�ד  ךְ ַל ָה , ּכָ �ר ׁשֶַ ֵדי ַהּנַ  ּכְ
ׁשֹון ִהְתַרֵחק. סוֹ ְלַפיְּ   ּוַפַ�ם, ּוְרִכילּות ַרעָה  ִמּלָ

ר ֲאׁשֶ ְ ִמ  ֶאָחד ְלַיד ָהַלךְ  ּכַ ּנוּ  ִלְברַֹח  ֵהֵחל, יונָ כֵ ׁשּ  ִמּמֶ
ָחׁש  ׁשֶ ַה  ּכְ הׁשֶ ר הרֹוצֶ  ּלָ   . ַאֵחר ָאָדם ַ�ל ּמוֹ ִע  ְלַדּבֵ

  
, עד שיימחה אין שמו של הקב"ה שלם ואין כיסאו שלם

שמו של עמלק כולו. עמלק היה בנו של אליפז בן עשו 
מפילגשו תמנע. נצטוו ישראל למחות את זרעו, ונאמר 
במכילתא שאין מקבלים גרים מעמלק, ויש שכתבו 
שהטעם לזה הוא מפני שמאס במילה. אולם הרמב"ם 
פסק שכל הגויים יכולים להתגייר חוץ מעמון, מואב, 

זכיר את עמלק. יש שהביאו ראיה מצרים ואדום, ולא ה
למדו מבני בניו  מכך שמהמן הרשע שהיה מצאצאי עמלק

תורה בבני ברק, וראיה שמותר לגייר את צאצאי עמלק, 
אך אחרים דחו זאת. על רבה של ירושלים, רבי יוסף חיים 
זוננפלד מסופר, שלא יצא לקבל את פני הקיסר הגרמני 

תרנ"ט, ואמר וילהלם השני בהגיעו לירושלים בשנת 
שמסורת בידי מהרי"ל דיסקין בשם הגר"א מווילנא 
שהאומה הגרמנית יצאה מעמלק, וסימן לזה שהם 

תוכם מלאים ארס ושנאה כלפי מתהדרים כלפי חוץ וב
והדברים התגלו בשואה האיומה. במדרש שמובא  ישראל,

בבעל הטורים נאמר, שעמלק הוא שהגיד ללבן על 
בריחת בני ישראל ממצרים, וכן לפרעה על  ,בריחת יעקב

. 'עמלק'ורמז לזה בתיבות "כי ברח" שהן בגימטריה 
ה"מלוא הרועים" כתב, שבכתיבת ספרים מוחקים את זכר 

 וגו'ְּכֹתב ֹזאת ִזָּכרֹון ַּבֵּסֶפר עמלק, כמו שנאמר בפרשתנו "
". על הנאמר "ושים באוזני ֵזֶכר ֲעָמֵלק־ָמֹחה ֶאְמֶחה ֶאת־ִּכי

לא יטעה לומר ָזָכר שרק את  הזכרים יהושע" מפרשים ש
של עמלק צריך להרוג, שכן בתורה אין ניקוד, לכן הכניס 
באוזניו להרוג את כל זרע עמלק. הרשב"א התיר לרופא 
ישראל לרפא נוכריות שיוכלו ללדת ומוסר שהרמב"ן 
בעצמו עסק במלאכה זו אצל נוכריות בשכר, אך הבית 

בתוכחה: "תבוא עליך יוסף מביא שרבנו יונה כתב לרמב"ן 
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ִני ה עֹוד ְמַ$ט ּוְסָקל' ה ָלָ$ם ַהּזֶ   ָמה ֶאֱ$ׂשֶ

ֵני דֹוָלה בבוֹ לְ  ִעירבָּ  ֹוְררוּ ִהְתגּ  ַאִחים ׁשְ ִפי גְר בֶּ ְמ לֶ  ִהיא, ַהּגְ ָמאַתִים ִלְפֵני, םָ� ָה  ּבְ ָנה ּכְ ֵניֶהם. ׁשָ  ָהיוּ  ׁשְ
אֹוִנים ְפָלִגים ּגְ ּתֹוָר  מ� ֶהם ָהִראׁשֹון .ּוְבתֹוָרָתם קֹוָמָתםבְּ  טוּ לְּ בַּ ְת ִה וְ , ְלָחְכָמָתם ָקְדָמה םָת ָא ְר יִּ ׁשֶ  הּבַ ּבָ  ָהָיה ׁשֶ

י ַצְלֵאל ַרּבִ ָהָיה, ּבְ ֱאָמִנים ֵמֲחִסיָדיו ׁשֶ ל ַהּנֶ י ׁשֶ ֶרּמִ  ֵמִאיר ַרּבִ לַ ִמּפְ י ָהָיה ְוָאִחיו, ןיׁשְ א ַרּבִ ּדֶ , ִליּפָ  ךְ ֶר ׁשֶ
ַרךְ  לֹא ּוֵמעֹוָלם לוֹ  ָזָרה ָתהָהיְ  תַהֲחִסידוּ  ֵהיכָ  ּדָ ֵרךְ . ָלּה ּבְ י ִהְתּבָ ַצְלֵאל ַרּבִ ר, ּוָבנֹות ָבִניםבְּ  ּבְ יָ�ה ְוַכֲאׁשֶ  ִהּגִ

נֹוָתיו ַאַחת ק, ְלִפְרָקּה  ִמּבְ ּפֵ ְדָכן ִהְתּדַ ֶלת ַ�ל ֶאָחד ׁשַ יתוֹ  ּדֶ �ה ּוְבִפיו ּבֵָ ֵני ֶאָחד ִעם הכָ ּדְ ׁשַ לְ  ַהּצָ  הָהֲ�ִליָּ  ִמּבְ
ר ּה , ןלַ יׁשְ ּמִ ֶר ּפְ  ִעירבָּ  ֲאׁשֶ י ןַח בָּ . ָרץֲ� ַהנַּ  וֹ בּ ַר  ֹוֵררִהְתגּ  ּבָ ַצְלֵאל ַרּבִ �ה ֶאת ּבְָ ָרִטים ֶאת ַמעׁשָ , ַהַהּצָ �ל ַהּפְַ 

ר ּבָ יַ� , וֹ ּת ְח ּפַ ִמׁשְ  ּוְבֵני ַהְמד� �ְצמוֹ  ִלְנֹסַ�  ְרצֹונוֹ  ֶאת ְוִהּבִַ ֵדי ןלַ יׁשְ ּמִ ֶר ּפְ  ָהִעיר ֶאל ּבְ ל ַקְנַקּנוֹ  ַ�ל הֹותִלְת  ּכְ  ׁשֶ
חּור ּתֹוָרה ָתיווֹ ִויִדיע תוֹ נוּ ָד ְמ לַ  ִטיב ַ�ל דמֹ ֲ� לַ וְ  ַהּבָ מוֹ , ּבַ ם ּכְ  ֵצאתוֹ  ֶטֶרם. יוָת יכוֹ לִ ֲה וַ  יוָס ימוּ נִ , ֹוָתיוִמדּ  ּגַ
ֶרךְ  י ִהְפִציר, ַלּדֶ ַצְלֵאל ַרּבִ ָאִחיו ּבְ י ּבְ א ַרּבִ ׁש , ִליּפָ ּנוּ  ּוִבּקֵ ֵדי, ןלַ יׁשְ ּמִ ֶר ְפ לִ  ּמוֹ ִע  ַיַחד ִלְנֹסַ�  ִמּמֶ  הּוא ַאףׁשֶ  ּכְ

ְעּתוֹ  ֶאת הוֶּ ַח יְ  ר ַ�ל ּדַ ּבָ תוֹ  עַמ ׁשֵ לְ . טֹוב ֶבקּדֶ לַ  ריֹאַמ וְ  ַהְמד� ׁשָ ּקָ ל ּבַ י ָנבֹוךְ , ָאִחיו ׁשֶ א ַרּבִ  ָיַדע ְולֹא ִליּפָ
יתלָ  ַנְפׁשוֹ  ֵ�ָצה ׁשִ י, ָיַדע ֵהיֵטב. ּבְ ל יויצָ ִר ֲ� ּמַ ִמ  הּוא ָאִחיו ּכִ יקצַּ ַה  ׁשֶ י ְוָיַדע, ןלַ יׁשְ ּמִ ֶר ּפְ ִמ  ּדִ ד ּכִ  גַהצֵּ  ִעם ִמּיָ

ף ִעירוֹ  ַרְגלוֹ  ּכַ ל ּבְ אי, ָהָאהּוב וֹ בּ ַר  ׁשֶ יתוֹ  ֶאת ִלְפֹקד ַיֲ�ֶלה ַוּדַ ִזיו ְוַלֲחזֹות ּבֵ ָניו ּבְ ים ּוְכֵדי, ּפָ  ְרפּוָאה ְלַהְקּדִ
ּלֹא ָאִחיו ִעם ָנהְת ִה  ילְלַה  ּבוֹ  ַיְפִציר ׁשֶ ֹחל לֹא, וֹ בּ ַר  ֵניּפְ  ֶאת ְקּבִ ת לֹא ְוַאף ּבַ ּבָ ׁשַ י ִהְצַטֵ�ר. ּבְ ַצְלֵאל ַרּבִ  ּבְ
ַנאי עַמ ׁשֵ לְ  פּול ַהּתְ ִה  ַהּכָ ן ֶזה ןכֵּ ׁשֶ , ָאִחיו ּמוֹ ִע  ָנהְת ׁשֶ ִנים ִעּדָ הּוא ְוִעּדָ ָבר ׁשֶ ָאִחיו ַמְפִציר ּכְ  ֵליָהנֹות ּבְ

ל ֵמאֹורוֹ  ֵאין ַאךְ , וֹ בּ ַר  ׁשֶ ֵרָרה ּבְ תוֹ  יםִהְסכִּ  ּבְ ׁשָ ל יָפהּקִ ּתַ ַה  ְלַבּקָ ֵניֶהם ְלכוּ יֵּ וַ  ,ָאִחיו ׁשֶ ו ׁשְ   .ַיְחּדָ

יָ�ם ִעם נוּ , ןלַ יׁשְ ּמִ ֶר ּפְ  ִעירלָ  ַהּגִ ֵני ּפָ זֹו  ּוְלַאַחר, אֹוָתהנְ  ַאְכַסְנָיה רַאַח  ָלֶהם רתוּ לָ  ָהַאִחים ׁשְ ְצאּו ּכָ ּמָ ׁשֶ
יחוּ וְ  ּה  ִהּנִ ם אוּ ָיצְ , ְמַ�ט ְוָנחוּ  ֶחְפֵציֶהם ֶאתּבָ י. ְלַדְרּכָ א ַרּבִ ָחס, ִליּפָ ָקר ְזַמּנוֹ  ַ�ל ׁשֶ ה ַהּיָ ּלֶ ְתּכַ ּמִ , יקָלִר  ׁשֶ

ָנה ד ּפָ ית לֶא  ִמּיָ ְדָרׁש  ּבֵ רֹוב ַהּמִ ב, ַהּקָ ֵ יַ  ְמֵהָרה ַ�ד ְוָצַלל תוֹ נָּ ִפ בְּ  ִהְתַיׁשּ ְלמּוד םּבְ הּוא, ַהּתַ ׁשֶ  ֵהיָכן ׁשֹוֵכַח  ּכְ
יַר  ָאִחיו ְוִאּלוּ . ירוּ ׁשָ  הּוא ַצְלֵאל ּבִ יַ� , ּבְ ִהּגִ ם ןלַ יׁשְ ּמִ ֶר ְפ לִ  ׁשֶ ין ְלׁשֵ ֶכת ִקּדּוׁשִ ָנה, ַמּסֶ יתֵר  ּפָ ל אׁשִ  ֶאת ְלַקּבֵ
ֵני ד, וֹ בּ ַר  ּפְ ן רְלַאַח  ּוִמּיָ ִעְניַ  קסֹ ֲ� לַ  ָיָצא ִמּכֵ ּדּוךְ  ןּבְ ִ ר ַהׁשּ א ְלַמֲ�נוֹ  ֲאׁשֶ י ֵהֵחל. ּבָ ַצְלֵאל ַרּבִ  רׁש ְד לִ וְ  ַלֲחֹקר ּבְ

ל וֹ ּת ְח ּפַ ִמׁשְ  ֵניבְּ  אֹודֹות ר ׁשֶ ּבָ י לוֹ  רַחוֵּ ִהְת  ּוְלַצֲ�רוֹ , ַהְמד� יׁש  ֵ�ֶסק ּכִ ּדּוךְ  הּוא ּבִ ִ ז ַהׁשּ ְדָכן ְוִכי, ַהּלָ ַ  ַהׁשּ
�ה. לׁשֹולָ  אֹותוֹ  הֹוִליךְ ָ גֶ  ְוָהְיָתה ַמְתִאיָמה ָהְיָתה לֹא ללָ כְּ  ַהַהּצָ ָרָכה רֶד ּבְ ָלה ּבְ ם לֹא. "ְלַבּטָ ְרׁשוּ  ְלִחּנָ  ּדָ
ְדָכן ֵמֵ�ין ֶזה ְוָאְמרוּ  ְרׁשּומֹות יּדֹוְרׁשֵ  הּוא  ,ַ�ל ׁשַ יׁשֶ בֹות ָראׁשֵ  ְלַ�ְצמוֹ  ָאַמר", לֵט וֹ נ ףֶס כֶּ  רבֵ וֹ דּ  רֶק ׁשֶ  ּתֵ

י ַצְלֵאל ַרּבִ עֹודוֹ , ּבְ ֵרךְ  ּבְ ְרחֹובֹות וֹ ְרכּ ּדַ  ֶאת ְמׂשָ ַדְעּתוֹ  ךְ כֵ חוֹ וְ  ִעירָה  ּבִ יַצד ּבְ ל ּכֵ ִאיםַה  ְצָ�ָדיו ֶאת ְיַכְלּכֵ . ּבָ
�הָ ֵגׁש  ַהַהּצָ חּור ִעם ְלִהּפָ ר ַהּבָ ּבָ ֶרק־ִמן הְרָד יָ  ַהְמד� ֶ ּוִמ , ַהּפֶ ךְ ׁשּ יָּ  ָהָיה ָראּוי ּכָ ד ְוַיֲחזֹר קּוםׁשֶ  ַאךְ , ְלֵביתוֹ  ִמּיָ
יַצד ֵמִאיָדךְ  מֹותוֹ  ָחִסיד לוֹ ָיכ ּכֵ ִלי ִעירָה  ֶאת טׁש נְ לִ  ּכְ ת ְלָפחֹות ֹותבּ ׁשְ לִ  ִמּבְ ּבָ תוֹ בִּ  ַאַחת ׁשַ ל ְמִחּצָ  וֹ בּ ַר  ׁשֶ

ר ַאךְ . ָרץָ� ַהנֲּ  ְזּכַ ּנִ ׁשֶ י ּכְ ַצְלֵאל ַרּבִ ָאִחיו ּבְ ב ּבְ ּיֹוׁשֵ ֵבית ׁשֶ ְדָרׁש  ּבְ ַקע, ַהּמִ יתלָ  ָיַדע ְולֹא בּוָכהְמ בִּ  ׁשָ �צֹות ׁשִֵ 
ַנְפׁשוֹ  י, ָיַדע ֵהיֵטב. ּבְ ֶרַגע ּכִ ָאִחיו ּבָ ַמע ׁשֶ ּדּוךְ  ִיׁשְ ִ ַהׁשּ ֶר  ִמן ָיַרד ׁשֶ ׁש , קַהּפֶ ֹתֶקף ְיַבּקֵ ְיָתה ׁשּובלָ  ּבְ  ִויָסֵרב ַהּבַ

ךְ  ןוָ יכֵּ . ִעירבָּ  תבֹּ ׁשְ לִ  ּכָ ק, ׁשֶ י ִהְתַחּמֵ ַצְלֵאל ַרּבִ ר ּבְ ַסּפֵ ְתַרֵחׁש  ֶאת ְלָאִחיו ִמּלְ י, ַהּמִ א ְוַרּבִ ב ִליּפָ ּמוֹ  ָחׁשַ י ְלת�  ּכִ
ּדּוךְ  ִ ִים ִמְתַנֵהל ַהׁשּ �ַצְלּתֲַ ַסְבלָ  רְוִהְתַאזֵּ , ּבַ   .ָאִחיו בֹודכְ לִ  נּותּבְ

בּוַ�  ְימֹות ָ ֵני ַ�ל ָ�ְברוּ  ַהׁשּ ת ִהְתָקְרָבהׁשֶ כְ וּ , ףיָ� בִּ  ָהַאִחים ׁשְ ּבָ ַ ְפּתְ  ַהׁשּ ל ׁשוֹ ּמְ ׁשַ ְמ  הְלַמְרֵא  עוּ ה� י ׁשֶ  ַרּבִ
ק ֵמִאיר ּפֵ ִהְתּדַ ֶלת ַ�ל ׁשֶ ֶהם ָהַאְכַסְנָיה ּדֶ ּלָ ׁש  ׁשֶ י, ְלהֹוִדיַ�  ּוִבּקֵ יק ּכִ ּדִ ב אֹוָתם יןִמ זְ ַמ  ַהּצַ  ְלָפָניו ְלִהְתַיּצֵ

ל ִריַסת ּוְלַקּבֵ לֹום ּפְ ְפּתַ  .ׁשָ י עה� א ַרּבִ ה לֹא ֵאֶליָה  ֵמַהַהְזָמָנה ִליּפָ ָרָאה, ללָ כְּ  ִצּפָ ם ּוְכׁשֶ ּגַ ְפּתָ  ָאִחיו ׁשֶ  עמ�
מֹותוֹ  דוֹ  ֵהִבין, ּכְ ּיָ ה לֹא ׁשֶ ֲחׁשָ ָידוֹ  נֹוְתָרה לֹא. ֵדָרהּקְ בַּ  ּבָ ל ּבְ י ׁשֶ אִלי ַרּבִ ֵרָרה ּפָ ל ַלַהְזָמָנה הַנֲ�נָ  ְוהּוא, ַהּבְ  ׁשֶ

יקצַּ ַה  י ְלָאִחיו הֹוִדיַ�  אּוָלם, ּדִ י ּכִ ַלת לוֹ  ּדַ ַקּבָ לֹום ּבְ ַדְעּתוֹ  ֵאין ַאךְ , ׁשָ ת ֶאְצלוֹ  תבֹּ ׁשְ לִ  ּבְ ּבָ . ָמהלֵ ׁשְ  ׁשַ
יךְ ", ְוָהָיה" י ִהְמׁשִ א ַרּבִ ים ִאם, "ְוָאַמר ִליּפָ י ַיְסּכִ ְלבֹוב תוֹ ָ� ּפָ ׁשְ ַה  ֶאת ילְלַהְפִע  ָהַרּבִ ד ּבִ ה, הלָ וֹ ַהּגְ �ל ִויַצּוֶַ 

יְוַא  ֲחִסיָדיו ב מוֹ וֹ לׁשְ  ְנׁשֵ י יִד יָ בְּ  ַ� ּוְלַסיֵּ  ְיִמיִני ַ�ל ְלִהְתַיּצֵ ִמְלַחְמּתִ הּוִדים יםלִ כְ רוֹ בָ וּ  יםנִ וָ נְ ֶח בַּ  הָ� בוּ ּקְ ַה  ּבְ  ַהּיְ
ְפרֹ  םיֶה ֵת וֹ יּ נ� ֲח  ֶאת ִלְנעֹל ת סּבִ ּבָ ַ םּולְ  ַהׁשּ עֹוד ִעְסֵקיֶהם ֶאת ַסּיֵ ים ֲאַזי, מֹוֵ�ד ִמּבְ יו מֹוָצא ְלָכל ַאְסּכִ   ". ּפִ

ל תוֹ יָס נִ כְּ  ִעם י ׁשֶ א ַרּבִ י לֶא  ִליּפָ יקצַּ ַה  לוֹ  טיׁשִ הוֹ , 'לֵמִאיְר  ַרּבִ יט, ָידוֹ  ֶאת ּדִ ָפָניו ִהּבִ ְדָבָר  ּוָפַתח ּבְ : יוּבִ
ה ֹוָרהּת בַּ  ינוּ צִ ָמ " דֹוׁשָ ת ַהּקְ ָפָרׁשַ לַּ  ּבְ ׁשַ ְבֵרי ֶאת, חּבְ ה ּדִ בָּ ַה  ֶאל נוּ ַרבֵּ  ֹמש1ֶ ה 'ָמה ה"ּקָ ה םָלָ�  ֶאֱ�ׂשֶ  עֹוד? ַהּזֶ

יב ּוָמה! ִני'ּוְסָקל�  ְמַ�ט בָּ ַה  לוֹ  ֵהׁשִ ֶהם םֵח לָּ ִה וְ  ֵצא לוֹ  ָאַמר לֹאהּוא ? ה"ּקָ א, ּבָ  ִלְפֵני ר'ֲ�בֹ  לוֹ  רַמ ָא  ֶאּלָ
 �ִ ַר  ּוְמָפֵרׁש , ם'ָהָ , דֵמ לָ  ְוִנְמֵצאָת . '?!ַניבָּ  ַ�ל זַ� לַ  הֹוֵצאָת  הָלָמ , ִיְסְקלּוךָ  םִא  הֵא ְר וּ  םָהָ�  ִלְפֵני ר'ֲ�בֹ  י"ׁשּ

ּלֹא ה  ְלָחמֹותִמ בְּ  ׁשֶ ִמיד ִלְנהֹג ְצִריִכיםּוְבַיד ָקׁשָ א, ּתָ ֶדֶרךְ  ֶאּלָ ה ּבְ ִפּלָ יךְ ", ֵאפֹוא ֲ�ָצִתי". "ְוַתֲחנּוִנים ּתְ  ִהְמׁשִ
י ְפּתָ  וֹ יחׂשִ ־ְלֶבן ְוָאַמר ֵמִאיר ַרּבִ ה, "עַהּמ� �ּתַָ ּמֵ יֹום ֵצאְתךָ  ֶטֶרם, ךְ לַ יֵא וָ  ׁשֶ י ּבְ ִ ׁשּ וּ  ֶאל ׁשִ ֵדי קַהׁשּ  ֶאת ֵרזזָ לְ  ּכְ

ִרים ּגָ ְפרֹ  ֶטֶרם ִעְסֵקיֶהם ֶאת רגֹּ ְס לִ  ַהּתַ ת שׂ ּתִ ּבָ ַ ָנֶפיָה  ֶאת ַהׁשּ א, ּכְ ה ׂשָ ִפּלָ ב ֶאל ּתְ רֹום ַהּיֹוׁשֵ ּמָ ּנוּ  ׁש ּקֵ ּובַ  ּבַ  ִמּמֶ
ְהיוּ  ּיִ ָבֶריךָ  ׁשֶ ָמִעים ּדְ לוּ  ִנׁשְ ְפֵני ְלָרצֹון ְוִיְתַקּבְ ֹוְמִעים ּבִ   ". ַהׁשּ

ַתְדֵהָמה י ָיָצא ּבְ א ַרּבִ ֵני ֵמֵאת ִליּפָ ךְ , ַהּקֶֹדׁש  ּפְ ל ּוְבֶמׁשֶ ת אֹוָתּה  ּכָ ּבָ ַ יקצַּ ַה  ַאַחר ךְ וּ רכָּ  ָהָיה ַהׁשּ  ְולֹא ּדִ
ָ בַּ . יוָת כוֹ לוּ ֲה ּתַ ִמ  ַ�ִין ָגַרע לְּ  בּוַ� ׁשּ ן רַאַח ׁשֶ ָבר, ִמּכֵ י ָההׁשָ  ּכְ א ַרּבִ ִעיר ִליּפָ ר, בבוֹ לְ  ְמגּוָריו ּבְ  ָיָצא ְוַכֲאׁשֶ
יֹום י ּבְ ִ ׁשּ וּ  ְלֵ�ֶבר ׁשִ יקצַּ ַה  ַצתֲ� כַּ  הׂשָ ָ� , קַהׁשּ ֶלא ֶזה ּוְרֵאה, ןלַ יׁשְ ּמִ ֶר ּפְ ִמ  ּדִ יעוֹ ַה  ִעם. ּפֶ וּ  ֶאל ּגִ ַרק, קַהׁשּ ׁשֶ  ּכְ
את ֵהֵחל ָבָריו ֶאת ָלׂשֵ ת ַ�ל ֹנַ�םבְּ  ּדְ ּבָ ַ ֵרָבה ַהׁשּ ָבָריו לוּ ִהְתַקבְּ , ּוָבָאה ַהּקְ  ִמֲהרוּ  ְוַהּסֹוֲחִרים ֲאָתר־ַ�ל ּדְ

וּ  ִהְתרֹוֵקן רצָ ָק  ּוִבְזַמן ִעְסֵקיֶהם ֶאת רגֹּ ְס לִ  ּלוֹ  קַהׁשּ ֲחֶזה. ּכ� בּועֹות הנָ ׁשְ נִ וְ  ָחַזר ַהּמַ י, רּפָ ְס ִמ  ׁשָ א ְוַרּבִ  ִליּפָ
ל יויצָ ִר ֲ� ַמ וּ  ֲחִסיָדיו ֵלידוֹ ִמגְּ  ְלֶאָחד ךְ כָּ  בֹותְק ִע בְּ  הַנֲ�ׂשָ  יקצַּ ַה  ׁשֶ י ֵמִאיר  ּדִ   �                   .ןלַ יׁשְ ּמִ ֶר ּפְ ִמ ַרּבִ

  
 
 
 
 
 
 

ְבֵרי ים ָהאֹור ִמּדִ דֹוׁש  ַהַחּיִ ה ַ�ל ַהּקָ ָרׁשָ   ַהּפָ
  

יָרה ֵלאֹמר אְמרוּ ּיֹ ַו  רּוׁש  - ָאׁשִ ,ֵלאֹמר ֶזהָל  ֶזה ָאְמרוּ  ,ּפֵ
רּוׁש  ּיֹאְמרוּ  ּפֵ יָרה ׁשֶ לֹא ַיַחד ׁשִ ִחיַנת ּבְ ּנּות ּבְ ּתַ ְוַהְפָרָדה ִהׁשְ

יִּ  ַ"ד ִאיׁש  ְהיוּ ׁשֶ ים ֱהיֹוָתם ֲהַגם, דָח ֶא  ּכְ ַיַחד נוּ וְּ ּכַ ְת נִ וְ , ַרּבִ
יָרה ְוָאְמרוּ  ֵכן ְוָ"ׂשוּ  ִאּלוּ  ,ָיִחיד ׁשֹוןְל  ָאׁשִ דָח ֶא  ִאיׁש  ֵהם ּכְ

ּזּוַלת יָרהנָ  אֹוְמִרים ָהיוּ  ֶזה ׁשֶ   :ׁשִ
ּלֹא ַ"םַט  - 'ְוגוֹ  ִיְמלְֹך  'ה ֵהם ָאְמרוּ , ֶמֶלךְ  ה' ָאְמרוּ  ׁשֶ

ַ"ם ָמםַ"ְצ  י ַהּטַ רּוׁש  ,'ְוגוֹ  ָבא ּכִ ּלֹא ַצדְל  ּפֵ הַנֲ"ׂשָ  ׁשֶ
ט ּפָ ׁשְ א ַהּמִ ה ֶאּלָ ּמָ א+ י אֹוְמרוֹ  ְוהּוא, ַאַחת ּבְ סּוס ָבא ּכִ

ְרעֹה י ,'ְוגוֹ  ּפַ ה חּקַ י+  לֹא ּכִ ל תׁשַ ְכָח ַה  ִמּזֶ ר תָהֱאלֹהוֹ  ּכָ ֲאׁשֶ
ּמֹות הַמ , עֹוָלםְל  תֶר ִנּכֶ  ַמְלכּותוֹ  ֵאין ֶזהָל וְ  ,ַיַ"ְבדוּ  אֹוָתם א+

 ֶ ן ֵאיןׁשּ י ,אוֹ בָל  ָ"ִתידֶל  ּכֵ ה ּכִ ט ה' ַיֲ"ׂשֶ ּפָ ָכל ִמׁשְ ַהּגֹוִים ּבְ
ל ַ"ל ְלֶמֶלךְ  ה' ִיְהֶיה ָאז   :ִיְמלְֹך  ה' אֹוְמרוֹ  ְוהּוא ,ָהָאֶרץ ּכָ

ה - 'ְוגוֹ  םׁשָ  ְצָמאיִּ ַו  ַמ  יֹוִליד ָהִעְנָין ִהּנֵ ה ּה ַהּתֵ ה' ְיִביֵאם ָלּמָ
ּסָ  ֶאל דֹול יֹוןַהּנִ ה ַהּגָ ָמא תמוּ ָל  ַהּזֶ ּצָ י ְוִנְרֶאה. ּבַ ה ה' ּכִ ִנּסָ

את םְלַהְדִריָכ  אֹוָתם ל ֵ"יֵניֶהם ָלׂשֵ ּלֵ י ה' ִלְפֵני ּוְלִהְתּפַ ֶזה ּכִ
ר דֹול ִעּקָ ָל  ֱאמּוָנהּבֶ  ּגָ ֶפׁש  ַמתּוְבַהׁשְ ֵלב ָלֵתת ְוָרִאיִתי. ַהּנֶ
ָבִרים ָהרֹוִאים ה' םַ"  ֵאיךְ  ְפָל  ּדְ ִמְצַרִים ְוַהּנֹוָרִאים ִאיםַהּמ+ ּבְ
ם ְוַ"ל רּמִ ּובַ  ַהּיָ ָבר ִיְטעוּ  ,ְדּבָ ּדָ ַוֲהלֹא ה' לֶא  ִיְצֲ"קוּ  ְולֹא ּבַ
יִרים ֵהם ּכִ ָ"ָקה ּתֹוֶ"ֶלת ַהּמַ י ַהּצְ ַמע ּכִ ַנֲאָקָתם ֶאת ׁשָ

ִמְצַרִים י ְואּוַלי. ּבְ ם ּכִ ְעּתָ ֵאין ָהָיה ּדַ ה ךְ צֶֹר  ׁשֶ ַ"ל ִלְתִפּלָ
בָ  ל רַהּדָ תֹוָכם נוֹ ׁשְ יֶ  ה'ׁשֶ  ּכָ י, ּבְ ֱה  רַאַח  ּכִ רּמִ ַל  ִביָאםׁשֶ ְדּבָ

יָטא ׁשִ ּלֹא ּפְ א ִביָאםֱה  ׁשֶ ִאם ,םּכָ ְר ָצ  קּפֵ ְלַס  ֶאּלָ ן לֹא ׁשֶ ּכֵ
ה ֲהלֹא הִל  ִיְצָטְרכוּ  ְולֹא ֲאבּוִדים ֵהּמָ א ֶזה ְוֵאין ְתִפּלָ ֶאּלָ

ֵאין יֹון ְוהּוא, םבָּ ִקְר בְּ  ה' ׁשֶ ּסָ ָא  ַהּנִ נוּ  ה' ֵיׁש ֲה  ְמרוּ ׁשֶ ִקְרּבֵ   : ּבְ
ה ראֶמ ּיֹ ַו  ַ$ ־לֶא  ֹמש/ֶ ם - ְיהֹוׁש' ה ִנְתַחּכֵ יר ֹמש0ֶ ִהּכִ ׁשֶ ֶהָ"ֹון ּכְ

הּוא ּטּול ְלַצד ׁשֶ ָלֵצאת ָראּוי ֵאין ָאַמר ,ַהּתֹוָרה ִמְלֶחֶמת ּבִ
א ִמְלָחָמהְל  ַ"  ֶאּלָ ֱאַמר ,ְיהֹוׁש+ ּנֶ ִמּתֹוךְ  ָיִמיׁש  לֹא ָ"ָליו ׁשֶ

ֵ"ֶסק ,ָהֹאֶהל ְבַחר לוֹ  ְוָאַמר, ַהּתֹוָרה ּבְ ּיִ ֶזהבָ וּ  ּבוֹ  ֹוֵצאיּ ּכַ  ׁשֶ
רגַּ ְת יִ     :ָהָיה ְוֵכן ,ָ"ָליו ּבֵ
 

  
  
  

שבת זו נקראת "שבת שירה" כי קוראים בה את 
שירת הים. בספרים מובא שיש להיות בשמחה 
גדולה בשבת זו ונוהגים לזמר בו את הפיוט "יום 

בשה" שחיבר רבי יהודה הלוי. בתפילת שחרית לי
נוהגים רבים לומר את שירת הים פסוק בפסוק ויש 
נוהגים לעמוד בשעת קריאת השירה ואין מפסיקים 
בה לעליות. מנהג קדום היה בפראג, שהקהל היה 
קורא את שירת הים בקול רם ואחריהם הקורא 
בתורה. יש שנהגו לאכול בסעודת היום חיטים זכר 

ובעל "עוללות אפרים" מצא לכך רמז בתיבת למן 
 יטים. 'אכול ח'ירה ל'שבת ש'ח ראשי תיבות: ב"בשל

�  

מנהג ידוע לתת מזון לציפורים בשבת שירה, ונמצאו 
לכך טעמים רבים. בשם החוזה מלובלין מובא, שדתן 
ואבירם הניחו מן בשבת כדי לסתור את דברי משה 

מן, ולכן שבשבת לא יהיה מן והציפורים אכלו את ה
נותנים להם מזון. באור פני משה מצא בכך רמז 
לישראל שנמשלו לציפור, ואם יתפנו מעסקיהם 
ויעסקו בתורה ימציא להם הקב"ה מזונות בלי עמל 
כמו לציפורים. המגן אברהם כתב שאין לעשות כן 
מפני שאין מזונות הציפורים עליך, והיעב"ץ כתב 

ם יש שהוא מנהג שטות ואסור לעשות כן, אול
  פוסקים שהתירו וכך פשט המנהג אצל רבים בימינו. 

�  

בקהילות אשכנז נהוג לאכול בשבת פשטידא, וכתב 
הרמ"א בשם מהרי"ל שהוא זכר למן שהיה מכוסה 
למעלה ולמטה, אולם הרמ"א מסיים "ולא ראיתי 
לחוש לזה". וביוסף אומץ כתב, שבארץ פולין לא 

הר להכין ראה הרמ"א כן, אולם באשכנז ראוי להיז
פשטידה לשבת המלכה. פשטידא זו נקרא בלשון 
העם 'קוגל' וכנראה שמקורו מלשון 'כעיגול' זכר למן 

  שעליו נאמר "כזרע גד לבן" ורש"י פירש 'עגול'.   
�  

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ

 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

  

  
 �סּוקל ַ עיַּ וַ " ַהּפָ ָרֵאל־ֶאת המׁשֶ  ּסַ "י:" ףסוּ ־םיַּ ִמ  ִיׂשְ ִ ְר  ַ�לבְּ  יָ�ןּסִ ִה " ְמָפֵרׁש ַרׁשּ רוּ , םָח ּכָ ִעּטְ  םיִ ִמְצַר  ׁשֶ

יֵטי ֵסיֶהםסוּ  ֶאת ַתְכׁשִ ָרֵאל יוּ ָה וְ , טֹובֹות ַוֲאָבִנים ֶכֶסףוָ  ָזָהב ּבְ ם אֹוָתם ןִאימֹוצְ  ִיׂשְ ּיָ  ָהְיָתה ּוְגדֹוָלה, ּבַ
ת ּזַ ם ּבִ ת ַהּיָ ּזַ ְצַרךְ  ְלִפיָכךְ , ִמְצַרִים ִמּבִ ְר  ַ�לבְּ  ןיָ� ּסִ ַה לְ  ה� �ם ַגםוְ . "םָח ּכָָ ַמּסָ �ל ַרב־בֶר ָהֵ�  ִהְתלֹוֵנן ּבְַ 

קִה  ְולֹא רׂשָ ּובָ  ַמִים רּדֵ ְע ֶה  ּפְ לָ  ְוָכַתב. ָ�טּמ� בַּ  וּ ְסּתַ ְ דֹוׁש  ה"ַהׁשּ יַ�  ֵהיָכן ַ�ד הֵא ְר וּ  ּבֹוא: "ַהּקָ םָ�  ַמּגִ  ְנׁשָ
ל ֲאָוה יםוִּ ַא ְת ּמִ ַה  ׁשֶ �ֵליֶהם, ּתֲַ ר 'ַ�ד ֶנֱאַמר ׁשֶ ֶכם אצֵ יֵ ־ֲאׁשֶ ן־ְוַ�ל, ְלָזָרא' ָלֶכם ְוָהָיה ֵמַאּפְ  רֵה ִיזָּ  ּכֵ

ק תרוֹ ָת וֹ ּמ ַה  ִמן ָהָאָדם ּפֵ מוֹ  ָ�טּמ� בַּ  ְוִיְסּתַ ָאַמר ּכְ   ".  ׁש ִלְלבּ  דגֶ ּובֶ  לכֹ ֱא לֶ  םֱח לֶ  ִלי־ְוָנַתן, ָאִבינוּ  ַיֲ�ֹקב ׁשֶ
�  

ק ּפֵ י ָהָיה ָ�טּמ� בַּ  ִמְסּתַ ַכי ַרּבִ תֹות ַרק רׂשָ בָּ  טֹוֵ�ם ָהָיה ְולֹא, לֹוִניםִמּסְ  רינֶ ִמ ׁשְ וֹ א ָמְרּדְ ּבָ ׁשַ  .ִדיםֲ� ְבמוֹ וּ  ּבְ
דֹול ַהֵחֶלק ֶאת יםלַ  קלֵּ ַח ְמ  ָהָיה וֹ ּת ְר ּכ� ׂשְ ּמַ ִמ  ַהּגָ ל ְוֶאת, ֲ�ִנּיִ ָהָיה תרוֹ וּ ׁש ּתְ ַה  ּכָ ל ׁשֶ יתוֹ  יֵא ִמבָּ  ְמַקּבֵ  ּבֵ

ם. הָמ וּ אְמ  ְלַ�ְצמוֹ  לַט נָ  ְולֹא ְלִנְזָקִקים קלֵּ ַח ְמ  ָהָיה ל ִגידנָּ ַה  נוֹ ְת חוֹ ׁשֶ  רַאַח  ּגַ �ל ִקּבֵַ  � ֶאת לְלַכְלכֵּ  ְצמוֹ ַ
ּנוּ  ֵליָהנֹות ָרָצה לֹא, ֲחָתנוֹ  תיבֵּ  אֹותהֹוצְ  יךְ  ִמּמֶ יו ֶאת ֹותיְח לִ  ְוִהְמׁשִ ׁשּוִטים ַחּיָ הּוא ַהּפְ ׁשֶ ק ּכְ ּפֵ  ִמְסּתַ

ים יונָ יָ נְ ִע בְּ  ָ�טּמ� בַּ  ִמּיִ ׁשְ ָבר ָהָיה ׁשֹוֶנה. ַהּגַ נֹוֵגַ�  ַהּדָ  לכָּ  ֶאת. הָמ וּ אְמ  ָחַסךְ  לֹא ְוָאז, ָהרּוָחִני ִלְמזֹונוֹ  ּבְ
ת ָנַתן הֹונוֹ  ִציאוּ ַה  ירֵ ְק יִ  ְסָפִריםת ׁשַ יִלְרכִ  ְפׁשוֹ נַ  ֶאת ָמַסר ּוִבְפָרט, ֹקֶדׁש  ִסְפֵרי ִלְרִכיׁשַ  יֹום ְואֹותוֹ , תּמְ

ּנֹוַסף ל  טֹוב־יֹום לוֹ  היָ ָה , ְסָפָריו רְלאֹוצַ  ָחׁשּוב ֵסֶפר ׁשֶ ׁש ׁשֶ   . ַמּמָ
�  

ד נּוַ�ת ְמַיּסֵ י רָס ַהּמוּ  ּתְ ָרֵא  ַרּבִ ְנֶטר לִיׂשְ ל ָאָבה לֹא, ַסּלַ ָנה ׁשּום ְלַקּבֵ ִזְקנּותוֹ  ְוַגם, ֵמָאָדם ַמּתָ ָהָיה ּבְ ׁשֶ  ּכְ
ֶ ִמ  ֵליָהנֹות קָק זְ נִ  א נֹוֵטל ָהָיה לֹא, ֲאֵחִרים לׁשּ ְרָנָסתוֹ  ֶאת ֶאּלָ ְלִמיָדיו דָח ֶא ֵמ  ְמֶצֶמתַהְמצ�  ּפַ , ִמּתַ

הּוא ׁשֶ ק ּכְ ּפֵ יָה  עְוִנְמנָ  ָ�טּמ� בַּ  ִמְסּתַ ְקׁשוּ  יויצָ ִר ֲ� ּמַ ִמ  יםבִּ ַר . ֵמֲאֵחִרים נֹותִמּלֵ ם ְלַהֲ�ִניק לוֹ  ּבִ ְסּפָ , ִמּכַ
ָהָיה ַ�ד רּותוֹ  ׁשֶ ֶאְפׁשָ ְרֵנס ֹותיְח לִ  ּבְ  ַהְיֹכֶלת הְקצֵ  ַ�ד יוָת אוֹ צָ הוֹ  ֶאת םְמצֵ צִ  הּוא אּוָלם, בֹודכָ בְּ  ּוְלִהְתּפַ

רּוָטה ָנַטל ְולֹא ֹחֶרף. ְלָכךְ  רבֶ ֵ� ֵמ  ּפְ יו ִליֵמי ֹוןָהַאֲחר ּבַ ָ ׁשֶ כְּ , ַחּיָ ְרגֶקנִּ  ִעירבָּ  הָה ׁשּ ֶגְרַמְנָיה יְגְסּבֶ ּבְ ר. ׁשֶ ּקֵ  ּבִ
ִדיָנה ייֵר ֵמֲ�ׁשִ  ֶאָחד ֵביתוֹ  ַהּמְ ּיּותוֹ  מּול לֶא  םְוִנְפַ�  ּבְ יָרה ִאיׁשִ ּבִ ׁש . ַהּכַ ּקֵ יר ּבִ ִמיָכה לוֹ  ְלַהֲ�ִניק ֶהָ�ׁשִ  ּתְ

ְסכּום ְקבּוָ�ה דֹול ּבִ ָרֵאל יַרבִּ  אּוָלם, ּגָ ָכל ְלָכךְ  ֵמֵאן ִיׂשְ הַה  הִהְתַחּקָ . ּתֶֹקף ּבְ ָרָאה ַאֲחָריו ּלָ הּוא ּוְכׁשֶ  ׁשֶ
ית ףּטֵ ַ� ְת ִמ  ַטּלִ ל ּבוֹ  ִהְפִציר, ָיהלוּ בְּ  ּבְ ּנוּ  ְלַקּבֵ ית ִמּמֶ ה ַטּלִ א ֲחָדׁשָ ּטֵ ם: "ְוִהְתּבַ  ִלי ָהְיָתה ִאּלוּ , ֲאִני ּגַ

ית נּות ינַ ָפ לְ  ִנְקֵרית ְוָהְיָתה ָנהְיׁשָ  ַטּלִ ּמְ ל ִהְזּדַ ד רֹוֵכׁש  ָהִייִתי, ָנֶאה ֶרַוח ׁשֶ ית ִמּיָ ה ַטּלִ ֵדי ֲחָדׁשָ  םְלַקיֵּ  ּכְ
ִמְצֹות ְלָפָניו הִהְתָנֶא , הוּ וֵ נְ ַא וְ  ֵאִלי ֶזה ךְ ". ּבְ י ִחּיֵ ָרֵאל ַרּבִ ן ָאְמָנם: "ְוָאַמר ִיׂשְ בָּ ַה  ְוִאם, הּוא ּכֵ  ָהָיה ה"ּקָ
יג ִלי ןּמֵ זַ ְמ  ִ ם, ָנֶאה ַוחֶר  ְלַהׂשּ ית רֹוֵכׁש  ָהִייִתי ֲאִני ּגַ ה ַטּלִ ָנה ְיֵדי־ַ�ל לֹא אּוָלם, ֲחָדׁשָ  רׂשָ בָּ ִמ  ַמּתָ

ְפִטיָרתוֹ ". ָוָדם י הֹוִתיר לֹא, ּבִ ָרֵאל ַרּבִ י, איָק ִר מוֹ ְד  אבָּ ַק  ֲאִפּלוּ  ְלָבָניו ִיׂשְ ם ּכִ ָרִט  רֶפ ֵס  ּגַ ֶ ִמ  יּפְ  לֹא וֹ לּ ׁשּ
ׁש ִה וְ  לוֹ  ָהָיה ּמֵ ּתַ אּוִלים ְסָפִריםבִּ  ׁשְ ּנוּ  נֹוַתר אּלֹ ַ�ד ׁשֶ , ׁשְ י הָמ אוּ ְמ  ִמּמֶ ית ִאם־ּכִ ין ְוזּוג ָנהְיׁשָ  ַטּלִ ִפּלִ   . ּתְ

�  
י ק ָהָיה ְלזִמבֶּ  ַאֲהרֹן ַרּבִ ּפֵ א ָהעֹוָלם ִמן ֶנֱהָנה ְולֹא, ָ�טּמ� בַּ  ִמְסּתַ ֶ  הַמ  ַרק ֶאּלָ ְכָרח ָהָיהׁשּ  ִמן ְוַגם, מ�

�טַ ה ַהּמְ ןִהְת  לֹא ַהּזֶ ּוֵ א ֵליָהנֹות ּכַ ַר  ְרצֹונוֹ  ַלֲ�ׂשֹות ֶאּלָ יתוֹ  הֹוָצאֹות ֶאת. ךְ ִיְתּבָ יֹוֵתר םַצְמצֵ ְמ  ָהָיה ּבֵ  ּבְ
ֵני ֶאת ְוִהְזִהיר יתוֹ  ּבְ ּלֹא ּבֵ ז ׁשֶ ה ִמן ָלהְלַמְע  ְלַבְזּבֵ ּדָ ִית ְלהֹוָצאֹות ַהּמִ  יֵר בְ ִד וְ  הָק ָד צְ ִעְנְיֵני ֵמ  חּוץ, ַהּבַ

לְּ  הוָ צְ ִמ  ז ָהָיה ֵאּלוּ ׁשֶ ה ְמַבְזּבֵ ִלי. ָממֹונוֹ  ַ�ל סָח  ָהָיה ְולֹא ַהְרּבֵ יתוֹ  ּכְ ׁשּוִטים ִמן ָהיוּ  ְוֵכָליו ּבֵ  ַהּפְ
יֹוֵתר ָגָדיו ֶאת ְוַגם, ּבְ ָהָיה ַרק רֹוֵכׁש  ָהָיה ּבְ ׁשֶ ל לוּ טנְ  ָהָיה ַחְדרוֹ . ְלָכךְ  קָק זְ נִ  ּכְ ּוט ּכָ ִלים ְוֵריק ִקׁשּ  ִמּכֵ

ִרים ּתָ ַחְדרוֹ , ְמי� ְלָחן ָ�ַמד ּבְ ה ׁש� ְסאֹות ְוַכּמָ ׁשּוִטים ּכִ ְסָפִרים יםׁשִ דוּ גְּ  ָהיוּ  ָהֲארֹונֹות אּוָלם, ּפְ �ם. ּבִַ  ּפַ
ָפָניו ִהְתלֹוֵנן ֵאין יוָא צָ ֱא צֶּ ִמ  ֶאָחד ּבְ יק לוֹ  ׁשֶ םְלַח  ֵ�ִצים ַמְסּפִ יתוֹ  ֶאת ּמֵ ף ְצִריִכים: "הְוַנֲ�נָ , ּבֵ ּתֵ ּתַ  ְלִהׁשְ
ָצרֹות ָר  םַ�  ּבְ נּות". ַהּזּוַלת ַצַ�ר ֶאת חּוׁש לָ וְ  ֵאלִיׂשְ ּמְ ִהְזּדַ ֶאָחד, ַאֶחֶרת ּבְ ׁשֶ ׁש  ֲחָלָציו ִמּיֹוְצֵאי ּכְ ּקֵ  ּבִ
ּנוּ  ֶסף ִמּמֶ יתוֹ  יכֵ ְר צָ לְ  ּכֶ ל ֲאִני: "לוֹ  ָאַמר, ּבֵ ֶסף ְמַקּבֵ ים ּכֶ  ְלַהְרׁשֹות לוֹ ָיכ ְוֵאיִני, ֲאֵחִרים ֵמֲאָנׁשִ

ׁש  ּמֵ ּתַ ֶכֶסף ְלִהׁשְ יֹוֵתר יםַהֶהְכֵרִחיִּ  ָבִריםּדְ לַ  ִאם יכִּ , ֶזה ּבְ ְכְנסוּ ". ּבְ ּנִ ׁשֶ �ם ּכְַ ה ּפַ ּמָ רֹוִבים ֵמֲחִסיָדיו ּכַ  ַהּקְ
י םָת ָ� צָּ ַה  ֶאת ְוָדָחה ֶקףתֹ בְּ  בֵסַר , יםַהֲחִסיִד  ייֵר ֵמֲ�ׁשִ  ָקבּוַ�  'ַמֲ�ָמד' לוֹ  רּדֵ ְלַס  ׁשוּ ּוִבְק  ּתֵ ׁשְ   . ָיַדִים ּבִ

�  
י ְגּדַ  ַחְכֵמיֵמ  מּוָצִפי ַיֲ�ֹקב ַרּבִ ַלִים דּבַ יָהנֹות ִנְמַנע, ִוירּוׁשָ ֵני ִמּלֵ מֹוָנם ִהְתַרֵחק ּוְבִיחּוד ָאָדם ִמּבְ ל ִמּמָ  ׁשֶ

ים ּלֹא ֲאָנׁשִ ִרים ָהיוּ  ׁשֶ ׁשֵ �יָניו ּכְֵ יגוּ  אוֹ  ּבְ ִ ִהׂשּ ם ֶאת ׁשֶ ְסּפָ ּלֹא ּכַ ֶדֶרךְ  ׁשֶ ר ּבְ , טָ� מ�  ָהָיה ְמזֹונוֹ . ַהּיֹש1ֶ
יָרתוֹ  ָנהָקָטן לְ  ַוֲחַדר לכֶ אֹ  ֲחַדרַרק  ֵהִכיָלה ּדִ . רֹותָת וֹ מ ְללֹא ּוְפׁשּוִטים ְצנּוִעים יוּ ָה  ּוְבָגָדיו ָליוכֵ וְ , ׁשֵ

דֹול ַוְתָרן ָהָיה ֵמִאיָדךְ  ָממֹונוֹ  ּגָ �ל ִעם ַח ִהְתַוכֵּ  לֹא ּוֵמעֹוָלם, ּבְַ א ְמָלאָכה ּבַ ּבָ ַבר ןּקֵ ְלַת  ׁשֶ ֵביתוֹ  ָמה־ּדְ  ּבְ
םְמׁשַ  ְוָהָיה ְנִדיבּות  ּלֵ ִליּבִ �ֵלי ְוַגם, ַח ּקֵ ְלִהְתַמ  ּבְֲ ין ִמּבַ לְּ  ַהּדִ ׁש  ָהָיה ָפָניוׁשֶ   . תנוּ ָר ְת וַ בְּ  ְלִהְתַנֵהג ְמַבּקֵ

�  
י ַמְכִניס נֹוַדע קיֹוְר ־יוּ ִמנְּ  ןַמ ְר ֶה  ֵסףיוֹ  ַיֲ�ֹקב ַרּבִ דֹול אֹוְרִחים ּכְ ֵלי  ַאךְ , ּגָ יתוֹ ּכְ ׁשּוִטים ָהיוּ  ּבֵ . ְמֹאד ּפְ

ה ַ�םּפַ  ְקׁשָ ּתוֹ  ּבִ ה ֶאת ְלַהֲחִליף ִאׁשְ ּטָ בַּ  ַהּמִ ָהְיָתה ָהאֹוְרִחים רַד ֲח ׁשֶ ָבר ׁשֶ  בֵסַר  ּה לָ ְע בַּ  ַאךְ , ָיהלוּ בְּ  ּכְ
אֹוָתּה . רֹותָת וֹ מְלֵביתֹו  ׁש ִלְרכּ  ֵביָתם ַח ִהְתָאֵר  ֵ�ת ּבְ י ּבְ ֶמִניץ רבֶּ  ךְ וּ רבָּ  ַרּבִ ַאל ְוהּוא, ִמּקָ י ֶאת ׁשָ  ַרּבִ

ת ְמָסֵרב הּוא ַמּדּוַ�  ֵסףיוֹ  ַיֲ�ֹקב ׁשַ ּתוֹ  ְלַבּקָ ָהאֹוְרִחים ְרצֹוִני: "הְוַנֲ�נָ  ,ִאׁשְ ֵביִתי ָיחּוׁשוּ  ׁשֶ מוֹ  ּבְ  ּכְ
ֵביָתם ֵלי ַ�ל תבֶ ׁשֶ לָ  סוּ ּסְ ַה יְ  ְולֹא, ּבְ ִית ּכְ ֵהם ַהּבַ ב ׁשֶ ל ַמּצָ ַכָ י ֶנֱהָנה". ּבְ רּוךְ  ַרּבִ ׁשּוָבתוֹ  ּבָ ע: "ְוָאַמר ִמּתְ  ּדַ

ְפֵני ,ְלךָ  ּלִ בּוַ�  ׁשֶ ׁשָ י ּכְ בֹץ ִהְתַלְכֵלךְ  יַד גָ ּובְ  ְלֵביְתֶכם ֶרךְ ּדֶ בַּ  ָמַ�ְדּתִ י. ּבְ ְבּתִ יַצד ְלֶרַגע ָחׁשַ ֵנס ּכֵ  ֶאּכָ
י ְלַאַחר אּוָלם, ְלֵביְתֶכם ְרּתִ ְזּכַ ּנִ יַצד ׁשֶ ֵלי  ִנְרִאים ּכֵ יְתֶכםּכְ י, ּבֵ ּלֹא ְלַ�ְצִמי ָאַמְרּתִ ידוּ  ׁשֶ ְקּפִ  ןכֵּ ׁשֶ , ילַ ָ�  ּתַ

ֵביְתֶכם ֵאין ִלים ּבְ ים ּכֵ ִמיָרה ךְ ֶר צֹ  ְוֵאין ּוְמֹפָאִרים ֲחָדׁשִ ׁשְ   ". םָת מוּ לֵ ׁשְ  ַ�ל ּבִ
�  

  

ם ּתַ  "ה' ֵחם ָלֶכם ְוַאּתֶ ם רֹוִצים ִאם -" ֲחִרׁשּוןִיּלָ ָרָכה ַאּתֶ ַהּבְ ֶרהּתִ  ׁשֶ ָ  ִמן יֶכםֵל ֲ$  ׁשְ ל יֶכםֵל ֲ$ , םיִ ַמ ַהׁשּ ּדֵ ּתַ ה ְוַלֲ$ׂשֹות ְלִהׁשְ ַפע.  ַמֲ$ׂשֶ ֶ ַתח ַלׁשּ ֵדי ִלְפּתַֹח ּפֶ   ּכְ
ֵחם 'ה" ן 'ה -  "ָלֶכם ִיּלָ רם, ֶח ֶל  ָלֶכם ִיּתֵ ֲאׁשֶ ם" ּכַ ֲחִרׁשּון ַאּתֶ ר -" ּתַ ֲאׁשֶ ְח  ּכַ לּות ְוַתֲ$ׂשוּ  ָהֲאָדָמה ֶאת ְרׁשוּ ּתַ ּדְ ּתַ ֹפַ$  ִהׁשְ  ) רבי מאיר מפרימישלאן( ...לּבְ

  
י יל ַנחּום ְמַנֵחם ַרּבִ ְרנֹוּבִ ׁשֶ ַ$ל ִמּטְ ", ֵ$יַנִים אֹורְמ " ּבַ

יַ$  ַ$ם ִהּגִ  ָהֲ$זּוָבה ֶאת ִלְראֹות ְוֶנֱחַרד ַאַחת ְלִעיר ּפַ
דֹוָלה ָהרּוָחִנית ָכ  ַהּגְ ה ּבְ ּלָ ּגִ י ׁשֶ ִעיר. ָאַסף ַרּבִ ל ָמקֹום ּבָ

דֹול,  ֶנֶסת ַהּגָ ית ַהּכְ ֵבי ָהִעיר ֶאל ּבֵ  ָ$ָלהַנחּום ֶאת ּתֹוׁשְ
יָמה ַ$ל ֱאָסִפים  ֶאת ְלהֹוִכיַח  ְוֵהֵחל ַהּבִ יֶהם  ַ$לַהּנֶ ַמֲ$ׂשֵ

לוֹ  ְרֵכיֶהם.  םֵמֶה  ְוָדַרׁש ִזים ַהּנְ  םׁשָ  ָהיוּ ְלֵהיִטיב ֶאת ּדַ
ה ּמָ ֲ$גוּ י עֹול ּפֹוְרֵק  ֵליָצִנים ּכַ ּלָ : לוֹ  ְוָאְמרוּ  ָריוִלְדָב  ׁשֶ

ָנָתם ִלְרֹמז ֱאלִֹקים םֶח נָ  ְולֹא" ּוָ ּכַ ׁשֶ ֵאין לוֹ ", ּכְ  ַנחּום ר' ׁשֶ
ְלׁשוֹ םֶח נָ '( ֵ$ין )םָ$ ָה ן ' ּבִ  ֵהם ְוֵאין, ֱאלִֹקיםִאיׁש  ּכְ

יב ְצִריִכים יהֹוִכיַח אֹוָתם . לוֹ  ְלַהְקׁשִ יְך  ַנחּום ַרּבִ ְוִהְמׁשִ
סּוק: "ֲא ־ַ$ל ֶרְך ָתר ֶאת ַהּפָ ים, ֶאֶרץ ּדֶ ּתִ ִלׁשְ   !"...ּפְ

  

  

  
ֵתנּו " סּוקּפָ ּבַ  ָפָרׁשָ ּבְ ָבר ֶזהׁשֶ ר ַהּדָ ה ֲאׁשֶ  ִלְקטוּ  ה' ִצּוָ

ּנוּ  ל ִנְמָצאֹות", 'ְוגוֹ  ִמּמֶ  ְוֵיׁש . ַהּקֶֹדׁש  אֹוִתּיֹות ב"כ ּכָ
ְצאוּ  ּמָ אן ׁשֶ י, ַהְבָטָחה ּכָ ּמִ עֹוֵסק ׁשֶ היִ  ֹוָרהּת ּבַ  ׁשֶ  ְזּכֶ
ָ  ִמן ְלַפְרָנָסה מוֹ  םיִ ַמ ַהׁשּ ַרד ןּמִָ ַה  ּכְ ּיָ . ַלֲאבֹוֵתינוּ  ׁשֶ

ֵ$ין סּוק עֹוד ַרק ֵיׁש  ֶזה ּכְ ת ֹוָרהּת ּבַ  ֶאָחד ּפָ ָפָרׁשַ  ּבְ
ּמָ ". 'ְוגוֹ  ֱאלִֹקים הּסָ ֲהנִ  אוֹ " ןֶאְתַחנַּ ָו   ו"כ ִנְמנוּ  סֹוָרהּבַ

סּוִקים ּלוֹ  ְך "נַּ ּתַ ּבַ  ֵאּלוּ ּכָ  ּפְ ירּוַמ , ּכ' י זֹאת ְזּכִ ים ַרּבִ  ַחּיִ
ִסְפרוֹ  'יגִ אָל ָפ  ים' 'ְרפּוָאה ּבְ י ּומֹוִסיף ְוַחּיִ ּמִ ְמָצא ׁשֶ ּנִ  ׁשֶ

ֵ$ת סּוִקים ו"כ ֹיאַמר, ִלְלֹמד לוֹ ָיכ ְוֵאינוֹ  ָצָרה ּבְ  ֵאּלוּ  ּפְ
ִאּלוּ  לוֹ  ְויֹוִעיל ל ָקָרא ּכְ ּה  ַהּתֹוָרה ּכָ ּלָ  ִאיׁש  ןַהּבֶ  ְוַאף, ּכ'

ָב  ֵמִביא ַחי ּטֹוב ְוכֹוֵתב ֵאּלוּ  ִריםּדְ ְטָ$  ְמָרםְלָא  ׁשֶ  ִמיםּבִ
ָנה ֵמרֹאׁש  ָ ִמיִני ְוַ$ד ַהׁשּ , חֶֹדׁש  רֹאׁש  ּוְבָכל תֶר ֶצ ֲ$  ׁשְ

ְתבוּ  ְוֵיׁש  ּכָ הּוא ׁשֶ ֶנֶגד ׁשֶ  ו"כ ּוְכֶנֶגד ה"ֲהָויָ  םׁשֵ  ּכְ
ִריַאת ַהּדֹורֹות ןַמ  ְוַ$ד ָהעֹוָלם ִמּבְ  ְלַמַ$ן ַאְך . ּתֹוָרה ּתַ
סּוִקים ז"כ ֵיׁש  ָהֱאֶמת "ְך  ֵאּלוּ ּכָ  ּפְ ּנַ ּתַ , ְולֹא כ"ו ּבַ
ה ל םֵמֶה  ּוְבַכּמָ   . ְך "ַמְנְצּפַ  אֹוִתּיֹות ִעם ָהאֹוִתּיֹות ב"כ ּכָ

  
יַ�  � ּבִ ַ� ִהׁשְ  ּבֵ   )יג, יט( ַהׁשְ

ַטֲ$ֵמי ִדְבֵרי, ְזָלאְוַא  ַקְדָמא ּבְ ּיֹוֵסף אּתָ יְל ִכ ּמְ ַה  ּכְ  ׁשֶ
קֹום ָאַמר   )תפוחי חיים( .ינִ ירוּ זִ ֲח ַה  םְלׁשָ  ינִ וּ ּת ְב נַ גְּ ׁשֶ  ִמּמָ

�  

י � ה ּכִ ְרֹע� ּוס ּפַ   )טו, יט( ָבא� ס

בֹות ְרעֹה סּוס ַהּתֵ ַטֲ$ֵמי ּפַ  ַ$ל זּמֵ ְלַר , ְזָלאְוַא  ַקְדָמא ּבְ
ְרעֹה ים ּפַ ִהְקּדִ ִפי, ְצָבאוֹ  ִלְפֵני ָהִראׁשֹון ְוָהַלְך  ׁשֶ  ּכְ

ֱאַמר ּנֶ   )םרפדוני בתפוחי( .ִהְקִריב ּוַפְרעֹה ׁשֶ
�  

�ר ְדּבָ ּמִ ים ּבַ �ת־ָיִמ ׁשֶ לֹֽ ּו ׁשְ ְֽלכ$   )טו, כב( ַוּיֵ

ִמְדַר  ים ׁש ּבְ ִהּלִ ֵאין, מּוָבא ּתְ ּבָ ַה  ׁשֶ ָרֵאל ִניַח ֵמ  ה"ּקָ  ְלִיׂשְ
ָצָרה ה רֵת וֹ י ּבְ לֹש/ָ ְ ֱאַמר, ָיִמים ִמׁשּ ּנֶ  ְלכוּ יֵּ ַו  ׁשֶ

ר ָיִמים־תֶש לֹ ׁשְ  ְדּבָ ּמִ  ְוָלֵכן. ִיםָמ  ָמְצאוּ ־ְולֹא ּבַ
בֹות תוֹ מָ$ ְט מ'  ַדְרגָּ  ַהּתֵ , רֶב ׁשֶ ָו  ָצָרה ָלׁשֹון, ִבירּתְ  אּבְ

ֵאיָנםלֹא ָ$ֵלינּו,  ה רֵת וֹ י ׁשֶ לֹש/ָ ְ   )תפוחי חיים( .ָיִמים ִמׁשּ
�  

ִים% כָּֽ  י ְבִמְצַר ְמּתִ ' ר־ׂשַ ה ֲאׁשֶ ֲחָל*   )טו, כו(ל־ַהּמַ

ַבת ֲחָלה ּתֵ ִיםּבְ  ַהּמַ הּוא ֵגְרׁשַ ין ׁשֹוןְל  ׁשֶ רּוׁשִ ָהָאָדם, ּגֵ  ׁשֶ
יג ָנדָו  ָנע ִ יתוֹ  ֶאת ִניַח ּוֵמ  מוֹ ְח ַל  ְלַהׂשּ  ְיָלָדיו ְוֶאת ּבֵ

ם,  ֲחָלה ְוזוֹ ְלַבּדָ ר ַהּמַ ים לֹא ֲאׁשֶ   )פני יוסף( .ָ$ֶליָך  ָאׂשִ
�  

ׁש  ְבַא, ים ַוּיִ ֹוָלִ�� ם ּתֽ .ר-   )טז, כ( ַוּיָ

ַבת ְבַאׁש  ּתֵ ּלֹא חּתָ ַפ ּבְ  ַוּיִ ן, יןּדִ ּכַ  ׁשֶ ּכֵ  ָצִריְך  ָהָיה ׁשֶ
ָק  דֵק נָּ ִה ְל  ְגַלל ץַמ ּבְ ּטַ  ּבִ א מוֹ ְע ׁשֶ ֶאְתַנְחּתָ ַ$ם, ּבְ  ְוַהּטַ
ְקָרא הּוא ֶזהָל  ַהּמִ ן, ָהפּוְך  ׁשֶ ּכֵ  ִהְבִאיׁש  ֹקֶדם ׁשֶ

ְך ־ְוַאַחר  ֶנֱאַמר ִלְהיֹות ָצִריְך  היָ ָה ְו , ִעיםּתֹוָל  ּבוֹ  ָהיוּ  ּכָ
ְבַאׁש    )רי שפראמ( .ִעיםֹוָל ּת ּבַ  אּתָ ְח נַ ְת ֶא ָה ְו  ִעיםּתֹוָל  םר' יָּ ַו  ַוּיִ

�  
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