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ַפְרֹעה י ָכמֹוָך כ ְ ָך כ ִ ַעְבד ֶּ ָך ב ְ ְ  )מד,יח( ְוַאל ִיַחר ַאפ 
ובמדרש מובא שהדמיון לפרעה הוא: "מה פרעה טובע בים, אף אתה )יוסף( טובע בים". ומדרש זה תמוה 

משתכח תלמודו". ובמסכת אבות )ג,ח( שנינו: "כל השוכח –והנה בגמרא )נדרים כב(: מובא: "כל הכועס מאוד! 
היא חנק. ומובא  -( שסתם מיתה האמורה בתורהחייב מיתה!", וידוע )ספרי שופטים יז,יב –דבר אחד ממשנתו 

דין ארבעה מיתות לא בטל. ומובא, שמי שהתחייב  –בגמ' )כתובות ל(: אע"פ שבטלו ארבעה מיתות בית דין 
 עונשו שיטבע בנהר.  ולפי כל האמור יתבאר הפסוק כך:   –חנק בזמן הזה )שאין בית דין שיכולים להענישו( 

ךָ " ְ היא חנק,  –יון שאם תכעס, אזי ישתכח תלמודך, וממילא תתחייב מיתה, וסתם מיתה כ –" ְוַאל ִיַחר ַאפ 

ַפְרעֹה"שיטבע בנהר! וזה הכוונה  –ועונשו של המתחייב בחנק  י ָכמֹוָך כ ְ מה פרעה טובע, אף אתה, מאחר  – "כ ִ
 וכעסת.. )מדרש יהונתן(

 

ד ְזֻקִנים ָקָטן ְוָאִחיו ֵמת  לֶּ ׁש ָלנו  ָאב ָזֵקן ְויֶּ ֹו ְוָאִביו ֲאֵהבוֹ יֶּ ֹו ְלִאמ  ֵתר הו א ְלַבד  ו ָ  )מד,כ( ַוי ִ
ויש  דבר שקר מפיו. יוסף לא מת, ורש"י כתב שמפני היראה הוציא לכאורה איך נכתב בתורה דבר שקר הלא

אינו  "ְוָאִחיו ֵמת": ויתפרש כך שקר מפיהם במה שאמרו ואחיו מת. לפרש הפסוק באופן חדש שלא הוציאו

ׁש ָלנו  ָאב ָזֵקןזקונים קטן, אלא למה שאמר לפני זה " המשך לילד ד ְזֻקִנים ָקָטן" –לאב הזקן  –לו ", ויֶּ לֶּ  ",יֶּ

ַרח " לב(יא,בראשית קרוי מת כמו שפירש "י עה"פ )שבחייו  ", הוא עשוְוָאִחיו ֵמת" –ועוד להאב הזקן  ֶּ ת ת  מָּ ַוי ָּ

ן רָּ חָּ ֵתר הו  " שרשעים בחייהם קרויים מתים, "ב ְּ ו ָ וֹ  -ָאב ָזֵקן ה –א ַוי ִ ֹו ְלִאמ  רבקה שבעיני רבקה נחשב  היא –" ְלַבד 

 )חתם סופר( שהרי יצחק אהב עשו. לאח המת הזה, -" ְוָאִביו ֲאֵהבוֹ יעקב לבדו, " עשו כמת ויותר לה

 
ר ם ֲאׁשֶּ ם ֹאִתי ִמְצָרְיָמה ֲאִני יֹוֵסף ֲאִחיכֶּ ֶּ  )מה,ד( ְמַכְרת 

ם" אומר לאחיםשיוסף כתוב  -)צג,ח( מדרש בראשית רבהב הוא והם לא מאמינים לו, ואז ", ֲאִני יֹוֵסף ֲאִחיכֶּ

, מה יש לו להראות להם שהוא מהול, אם הוא מהול זה אומר ויש להקשות על כך הראה להם שהוא מהול,
ידוע שהרבה אנשים במצרים עשו מילה בעקבות דרישת יוסף שמי שרוצה לקבל אוכל חייב שהוא צדיק? הרי 

ילקוט אבות דרבי נתן פרק שני, סימן ה' וכן ב) בלעם הרשע נולד מהולאפילו מילה, זאת ועוד שלעשות 

מאיר על אותו  שדישהוא מהול ראו האחים שם לאחים הראה יוסף כאשר ש אומר הרמ"ק אלאשמעוני( 

אות י' , ומי שלא חס ושלום המי ששומר על הברית שלו שם שדי שרוי עליומקום ובכך ראו שהוא צדיק, כי 
מסתלקת ממנו ונשאר רק "שד".  בזכות ששמר יוסף על הברית ועמד בניסיון של העריות זכה להגיע לגדולה 

 זוכה ששם שדי ישרה עליו. ואיפה זה רמוז? , אדם יש יצר בעריות והוא מתגבר עליואשר לכ .ולמלוכה

 .שדיסופי תיבות   שריי צדד יו – יצר לוקחים מילוי אותיות של המילה

 
ה ָעְצבו   ְוַעת ָ ֵ  )מה,ה( ַאל ת 

הואמר להם יוסף " ו(.הנה אין ועתה אלא לשון תשובה )ב"ר כא, צריכין לשוב בתשובה  אעפ "י שאתם -" ְוַעת ָ

ָעְצבו  " –עשיתם. אך  על המעשה הזה אשר ֵ דרכי התשובה, כי התשובה היא מצות  " לא בעצבות הואַאל ת 
ת : "ב()תהלים ק, ו שכתובהתורה וצריך לעשותה בשמחה, כמ עשה מן דו  אֶּ הה' ִעבְּ חָּ מְּ ש ִ ומה שאמרו "אין  "ב ְּ

שב הנני חוזר בתשובה ולא אשוב  הוא כי הבעל תשובה צריך לומר מ עתה הנני ועתה אלא לשון תשובה",
 רק עתה אהיה עבד נאמן לה' מהיום והלאה. לכסלה עוד,
 

ם ר ֲאֵליכֶּ י ִפי ַהְמַדב ֵ  )מה,יב( כ ִ
, שניתן לזהות אדם על פי סגנון דיבורו וקולו. מסביר רבי חיים מצאנזמדוע באמת לא זיהו אחי יוסף אותו? 

אבל כל זה שייך בעיקר בזמן שהוא מדבר בשפת האם שלו, כיון שכאן יוסף דיבר בשפה המצרית לא זיהו 

ר ִפי "רק כשהתגלה להם יוסף ואמר להם: איך לא תכירו את  האחים את קולו ודיבורו. םַהְמַדב ֵ סגנון  –" ֲאֵליכֶּ
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יש שמתרצים, על פי ההלכה  תירוץ נוסף שפת האם שלו. –הדיבור שלי, רק אז עבר לדבר בלשון הקודש 
הקובעת שאסור להסתכל בפני אדם רשע. בטוחים היו השבטים שהשליט המצרי רשע ולא הביטו בפניו, רק 

להם יוסף אני יוסף אחיכם אז הסתכלו עליו האחים  הציצו קלות מפעם לפעם כדי שלא ייעלב. רק כשאמר

 ".מפניוו"נבהלו 
 

ת ָאִבי ֵהנ ָה ם אֶּ ֶּ ם ְוהֹוַרְדת  ֶּ  )מה,יג( ו ִמַהְרת 
אבי", ואף נותן להם עגלות וסוסים כדי שלא  הסכיתו ושמעו: יוסף פונה לאחיו ואומר להם: "מהרו והורידו את

עשרים ושתים  ולכאורה עלינו להבין: בהילות זו, מה טיבה? והרימהר לארץ ישראל.  יתמהמהו ויוכלו לעלות
כל סיבת הדבר שבגללו התגלגל  -אלא או יומיים? שנה לא ראה את אביו ומה כבר יקרה אם יתמהמהו יום

לבן בחרן ולא  התמהמה בבית ושתים שנה במצרים, היה כעונש על כך שיעקב אבינו הדבר שהיה יוסף עשרים
יוסף  הוא שבנו יוסף הורחק ממנו למקום לא נודע. ו לארץ ישראל, כנגד שנים אלו נענשמיהר לשוב אל אבי

לחלוף לו זמן קצוב זה של עשרים ושתים שנים,  הצדיק ידע דבר זה, ועל כן כאשר יתגלה לאחיו ראה שעומד
בי שבנו לבשר לא "מהרו והורידו את אבי", כלומר: הזדרזו לעלות מהר לארץ ישראל ולכן הוא מבקש מהם:

וזמן זה חלף והלך לו  –להצטער יותר מעשרים ושתים שנים  יוסף חי וכי הוא בארץ מצרים, שכן לא מגיע לו
 (האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א) להסתיים! ועומד

 

ץ ִמְצָרִים רֶּ ָכל אֶּ ל ב ְ דו  לֹו ֵלאמֹר עֹוד יֹוֵסף ַחי ְוִכי הו א מׁשֵ ג ִ  )מה,כו( ַוי ַ
ץ " נראת 'מיותרת' בפסוק, היה אפשר לומר: "רֵלאמֹ המילה " רֶּ ל אֶּ כָּ ל ב ְּ ֵ ִכי הו א מש  דו  לֹו עֹוד יֹוֵסף ַחי וְּ ג ִ ַוי ַ

ִים רָּ  :)בראשית לו,א( כמובא בזוהרגילוי עריות " רומזת על ֵלאמֹראלא אפשר לרמוז בס"ד כי המילה ", "ִמצְּ
 (ֵלאמֹרדרש זאת על המילה  את האדם הראשון לא לעבר על גילוי עריות והזוהר שם נאמר שהקב"ה ציוה

דו  לֹו ֵלאֹמר"וכאן בפסוק  ג ִ שסיפרו האחים ליעקב על כל מה שעבר יוסף עם אשת פוטיפר ואיך שמר על  "ַוי ַ

שה עבירה פוגם היינו כל איבריו שלמים ולא פגם בהם )כידוע שאדם עו –" עֹוד יֹוֵסף ַחי"עצמו ועל קדושתו, 

ץ ִמְצָרִים"הוא באיבר הרוחני שלו(  רֶּ ָכל אֶּ ל ב ְ  שמושל יוסף ביצר הרע שלו.  -"ְוִכי הו א מׁשֵ
 

ם ִחי רו ַח ַיֲעקֹב ֲאִביהֶּ את ֹאתֹו ַות ְ ַלח יֹוֵסף ָלש ֵ ר ׁשָ ת ָהֲעָגלֹות ֲאׁשֶּ ְרא אֶּ  )מה,כז( ַוי ַ
( כתוב: כשראה יעקב את העגלות אמר עכשיו ודאי אני יודע שיוסף אינו חוטא באשת במדרש )אבכיר

פוטיפרע עכ"ל.  יש להבין מדוע ע"י העגלות גילה יעקב שיוסף לא חטא בזנות? ב'מדרש תלפיות' )ענף יוסף 
נות ( מביא בשם ספר "לב אריה" שכתב לבאר על פי מה דאיתא בילקוט שופטים, שכל מי שנכשל בז235עמ' 

שופט ולא מלך מפני מעשה זמרי שחטא בזנות. והנה  אאינו זוכה למלוכה, ולכך לא היה משבט שמעון ל
שלח פרעה היתה עבודה זרה חקוקה עליהן, ושלח יוסף עוד עגלות החתומות בחותמו, כדרך שהעגלות 

ד יהודה ששלח פרעה, עמ המלכים שיש חותם על העגלות שלהם. ואותם עגלות שהיה חקוק עליהן ע"ז

ראה שהם ששלח יוסף, ושרפם, והביא לאביו רק את עגלות של יוסף. והנה כאשר ראה יעקב את העגלות 
חתומים בחותמו ושהוא מלך, אמר ודאי אני יודע שלא חטא בזנות, דאם היה חוטא לא היה מלך. )אוצרות 

 התורה דף רצז(
 

את אֹ  ַלח יֹוֵסף ָלש ֵ ר ׁשָ ת ָהֲעָגלֹות ֲאׁשֶּ ְרא אֶּ םַוי ַ ִחי רו ַח ַיֲעקֹב ֲאִביהֶּ  )מה,כז( תֹו ַות ְ
 ?יעקב של רוחו את ולחיות נפשו את להשיב בתוכם הרמוז הסימן עם העגלות הצליחו כיצד
 ועל" מצרים ארץ בכל הוא מושל כי" לו שהוסיפו מה על רק' להם האמין לא'  יעקב כי מבאר' צדק זבחי' בספר

 ועבר שם תורת וכל למדו אשר התורה כל כי בחושבו לבו פג זאת ועל, מיד האמין הרי חי יוסף כי הידיעה עצם

 על. תלמודו משכח ציבור בצרכי שהעוסק ל"חז וכמאמר, בממשלתו עסקו מרוב לטמיון יירד הכל בידו שמסר

 שהם העגלות להם מסר כן ועל, וצערו אביו דאגת תהיה מה נכון אל הבין ויוסף. ליבו ופג להאמין רצה לא זאת

 תורתו דברי אצלו וזכורים בפיו שגורה גירסתו כי הראהו ובכך, אז בהם עסוקין שהיו התורה דברי על מרמזים

 לאיתנה. יעקב רוח חזרה ומיד
 

ל רו  ֵאָליו ֵאת כ ָ ת ַוְיַדב ְ ם ַוי ְַרא אֶּ ר ֲאֵלהֶּ ב ֶּ ר ד ִ ְבֵרי יֹוֵסף ֲאׁשֶּ ר ד ִ את ֹאתֹו  ָהֲעָגלֹות ֲאׁשֶּ ַלח יֹוֵסף ָלש ֵ ִחי רו ַח ׁשָ ַות ְ
ם מפני מה ". בפרשת עגלה ערופה ,סימן מסר להם במה היה עוסק כשפירש ממנו" "י:רש )מה,כז( ַיֲעֹקב ֲאִביהֶּ

שהתרחש בזמנו: יום אחד הגיע לעיר  במעשה אזיע"און מוילנא ביאר זאת הג ? שלח יעקב דווקא סימן זה
ר חיכתה שנים רבות לשובו של בעלה. שנים שה פלונית, עגונה אשיאדם, אשר הציג את עצמו כבעלה של א

שה משום מה לא יכלה, לזהות את האיש, האיש מסר אמנם פרטים מדויקים מפורטים ירבות עברו והא
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שה לא נתן לה להשתכנע. ליבה אמר לה כי דבר יוברורים, סימנים שהוכיחו כי הוא הבעל, אך לבה של הא
ין אל הגאון מוילנא, כדי שהוא בחכמתו יברירה הובא הענשקר תחת לשונו של האיש, וכי הוא נוכל. באין 

יכריע כיצד לנהוג. כששמע הגר"א את פרטי המעשה, יעץ כי כאשר יבוא האיש בשבת לבית הכנסת, ישאלו 
נ , על מקום חמיו וכדומה. באה שבת, והאיש, כמו שאר בני העיר, הלך לבית הכנסת, "אותו על מקומו בביהכ

י מארחיו לשבת במקומו. כאן איבד האיש את עשתונותיו... התגלה כי אכן לא היה "כשהגיע האיש, התכבד ע
אלא נוכל ורמאי, שניסה לנצל את מצוקתה של אותה עלובה. כשסופרו הדברים לפני רבינו הגר"א הגיב 

שה, יואמר: "לא נביא אני ולא בן נביא אני. הבנתי כי אפשר והסימנים התגלו לו מפי בעלה האמיתי של הא
ומכאן יודע הוא את אשר ידע. אלא שהבנתי כי אם אכן כך, אם הייתה כאן רמאות שפלה מתועבת, לא היה 

עולה בדעתו של אותו נוכל לבקש מבעלה האמיתי את סימני המקומות בבית הכנסת, שכן "אי אפשר 
כר ים במחשבת חטא, לא יתכן שיזלמחשבה קדושה לעלות במקום טומאה", שבעת שרעיוני האדם עסוק

ומשום  בית הכנסת"... ואת זה למדנו מכך שיוסף שלח לאביו את הסימן שלמדו לפני שנפרדו עגלה ערופה,"מ
כך שלח יוסף לאביו דווקא סימן קדוש, כדי לרמז לו בכך את מדרגתו ואת רעיונות מחשבתו באותה עת, שלא 

בטומאה, לכן שלח לו את הסימן  יחשוב משום שהוא במצרים מקום סחי ומאוס, אז אולי הוא מונח ושקוע ח"ו
 של עגלה ערופה שכן אי אפשר לסימן כזה במקום טומאה, והרי זה וודאי אמת...  

 

בְ  אָריו ַוי ֵ ֹל ַעל ַצו ָ פ  ָרא ֵאָליו ַוי ִ ָנה ַוי ֵ ׁשְ ָרֵאל ָאִביו ג  ַעל ִלְקַראת ִיש ְ ֹו ַוי ַ ְבת  ְרכ ַ ְאֹסר יֹוֵסף מֶּ אָריו עֹודַוי ֶּ  ך ְ ַעל ַצו ָ
 מו,כט()

 נשקו ואמרו רבותינו שהיה קורא את שמע" וידועה כתב רש"י "אבל יעקב לא נפל על צוארי יוסף ולא

יותר מכל אחיו, וכשנפגש  שיוסף היה אהוב על אביו :תירץ המהר"ל מפראג השאלה למה קרא יעקב אז ק"ש?
 אז ק"ש. קרא אהבה ורצה יעקב את אותו רגש לייחד לקב"ה ולכן איתו עלה ביעקב רגש של

 דרגתו בכוונת "בכל נפשך" דהיינו למסור עצמו למיתה, שיעקב היה מתקשה לפי :תירץ והמהרי"ל דיסקין
 היה חסר לא העמיד עדיין את כולם ולא רצה למות, משום שידע שצריך להעמיד י"ב שבטים, וכל זמן שיוסף

 קרא ק"ש. אבל כשראה את יוסף יכל כבר לכוין בכל נפשך ולכן

 ק"ש, אבל יוסף לא קרא בגלל שהיה עסוק אז במצוות בפשטות משום שאז היה זמן :נוביז' תירץוהרב מפו
 גם אצל רבי עקיבא שהיה קורא ק"ש בשעה כיבוד אב והעוסק במצווה פטור מן המצווה. וכן פירש
 שהוציאוהו להורג, משום שבדיוק אז הגיע זמן ק"ש.

 
 גרמנים ימ"ש השתלטו על מרוקו, ומושל העיר הגוישה ובעניין זה של אהבת האב לבן, מסופר שבזמן

 זצ"ל, ורצה שיברכו, אבל (הבבא סאלי)אבוחצירא  פחד שהגרמנים יהרגוהו, והוא פגש ברבי ישראל
 ולכן הוא הקדים בבקשתו שהרב יברך קודם את בנו, הוא רצה שהברכה תצא מעומק לבו של הבבא סאלי

 אותו... המושל הסביר אח"כ שרצה שהרב יפתח את שיברךהרב מאיר אבוחצירא זצ"ל, ורק אח"כ ביקש 
 הברכה למושל בלב רגש. רגשות לבו באהבתו את בנו, וממילא תהיה גם

 

ְפֵני ַפְרֹעה ְרֹעה ַוי ֵֵצא ִמל ִ ַ ת פ  ְך ַיֲעֹקב אֶּ  )מז,י(  ַוְיָברֶּ
ו באנשים מדוע מיהר יעקב לצאת תיכף אחרי שבירך את פרעה? מצינו בתלמוד שהיו צדיקים שכשהביט

שע היה שם לדרך חיים, שרפו אותם בהבטה קלה. חז"ל נקטו זאת בלשון: "נתן בו  רשעים או במקומות שהרֶּ
בתורת הסוד מבואר שלכל יצור גשמי יש ניצוץ אלוקי שמחיה אותו. כשהצדיק  עיניו ועשהו גל של עצמות".

אותו עד עתה, והוא נעשה מיד לגל מביט ברשע בביקורת, הוא בעצם נוטל ממנו את ניצוצות הקדושה שהחיו 
מסביר, שחשש יעקב שאם ישהה עוד רגע במחיצתו של פרעה  –החתם סופר  –רבינו משה סופר  של עצמות.

מעבר לנדרש, הוא ייתן בו עיניו וישאב ממנו את ניצוצות הקדושה ופרעה ימות, לכן מיהר מאוד לצאת תיכף 
 כשסיים לברכו.

 

יָך ג ַ  ה ָנמו ת ְלֵעינֶּ ָ ם ַאְדָמֵתנו  ָלמ   )מז,יט( ם ֲאַנְחנו  ג ַ
 שייך אדם לגבי בשלמא, באדמה מיתה שייך איך': שלמה בני' בספר זצ"ל אמסלם שלמה רבי כותב, נשאלתי

 לו שאין מי" דהרי והשבתי". עומדת לעולם הארץ"  הרי כי, מיתה לשון יכון איך, באדמה אומנם, מיתה לשון

 וגם ,פירות עושה אינה אם מיתתה היא זו, הארץ גם וכן. פירות עושה שאינו כיון (סד נדרים" )כמת חשוב בנים

ה  "כ ,י(: נה וישעיה( שנאמר, בה נאמר הולדה לשון ִמיחָּ ִהצְּ ה  וְּ הֹוִלידָּ ץ וְּ רֶּ אָּ ת הָּ ה אֶּ וָּ  שלה הפירות כי -" י ִאם ִהרְּ

 .שלה הבנים הם
 
 



 נא לא לקרוא בשעת התפילה שאין זה עושה נחת רוח לבורא יתברךהדף טעון גניזה, 
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ָעִרים, ִמְקֵצה ְגבו ל  ֱעִביר ֹאתֹו לֶּ ת ָהָעם הֶּ   כא(,ִמְצַרִים ְוַעד ָקֵצהו  )מזְואֶּ
ְבחֹו  ִליְנְסִקי: ְלהֹוִדיַע ׁשִ ַרׁש ָהַרב ג ַ יוד ָ חָּ ה ֵמַעל אֶּ ָּ פ  רְּ ִסיר חֶּ הָּ ן לְּ ו ֵ ַ כ  תְּ נ ִ ֶּ ל יֹוֵסף ש  ֶּ ם  ש  יו  קֹוִרין אֹותָּ ֹא ִיהְּ ל  ֶּ ש 

ֹוִלים ִעימו   ג  ֹנַע ִאי נְּ ֵדי ִלמְּ ִבין, ַהִאם כ ְּ הָּ ֵיש  לְּ ין ס:(. וְּ "י, ֵמֻחל ִ ִ ֵצה )ַרש  ִפים ִמקְּ בֹות ֲאלָּ , ַמֲעִביִרים ִרבְּ ש  פֶּ ִעים נֶּ בְּ ִ ת ִמש  
אָּ  ת הָּ אֶּ ַמִים וְּ ָּ ת ַהש   א ֱאלִֹקים אֶּ רָּ ית ב ָּ ִ ֵראש  י "ב ְּ ה. כ ִ ֵאלָּ ְּ ֵאין זֹו ש  ֶּ ן ש  ֵצהו ?! ו מו בָּ ַעד קָּ ַרִים וְּ בו ל ִמצְּ ִביל ג ְּ ְּ ש  ץ", ב ִ רֶּ

ית" ִ או  "ֵראש  רְּ קְּ נ ִ ֶּ ֵאל ש  רָּ "י ֵריש  ב ְּ  ִיש ְּ ִ ֵאל")ַרש  רָּ ִביל ִיש ְּ ְּ ש  ֹל ב ִ "ַהכ  ית(, וְּ ִ רו   ֵראש  מְּ אָּ מֹות סג.(. וְּ בָּ כֹות ו:( )יְּ רָּ ל  )ב ְּ כ ָּ ֶּ ש 
ַתב ָּ "ם כ  ב ַ ַרמְּ הָּ יק. וְּ ד ִ ִביל ַהצ ַ ְּ ש  א ב ִ ָּ ל  א אֶּ רָּ ם לֹא ִנבְּ עֹולָּ יֹות( הָּ נָּ ְּ ש  רו ש  ַהמ ִ ֵ ַמת פ  ד ָּ ַהקְּ ַע,  )ב ְּ ג ֵ ַ ת  ְּ יר ִיש  ךְּ ַאד ִ לֶּ ֶּ מ  ֶּ ֵכן ש  ָּ ת  י ִ ֶּ ש 

יָּ וִ  נְּ ֵרי ב ִ מְּ ִביאו  חָּ יָּ רֹות וְּ י ָּ ַ ש  ַנֲהלו  ב ְּ ֹוֲעִלים ִיתְּ בֹות פ  ר. ִרבְּ ב ָּ דְּ ַצע ַהמ ִ מְּ אֶּ ה ב ְּ ירָּ נֹות ִעיר ב ִ ה ִלבְּ יֹות, יַצו ֶּ ִ פ  ַתלְּ נו  ִעיר לְּ ִיבְּ ן וְּ
בֹות, י ֳחרָּ ִעי ֵ ה לְּ תָּ יְּ הָּ ה וְּ רָּ ֹורְּ פ  ִהתְּ ה וְּ חָּ נְּ ִעיר ִנזְּ עֹון. הָּ ג ָּ ִ ר ש  אָּ ְּ עֹון ִנש  ג ָּ ִ ַהש   ר  וְּ ַרד, ֵזכֶּ ה ש ָּ אָּ ָּ ש   ה ַהנ ִ ַטע ִמן ַהחֹומָּ ַרק קֶּ

ו ַ  ַ ֹו ִויש  ח ַעל רֹאש  ַ פ  קְּ ש  ת ִ מֶּ ֶּ ַהש   ךְּ וְּ רֶּ ד ֶּ יק ב ַ ַנֵהל ַצד ִ ֹות ִיתְּ ִנים ַרב  ָּ ֲעֹבר ש  ַ ה. ַאךְּ כ  יָּ ת ַהַהז ָּ רֶּ אֶּ ִתפְּ ת לְּ א אֶּ צָּ ַעט ֵצל. ִימְּ ע ִלמְּ
יב רו חֹו. ִ ש  יָּ ֹו וְּ ִצל  ה ב ְּ ֱחסֶּ יֶּ ה וְּ . ִקיר ַהחֹומָּ ה  ָּ ל  ֻ ִעיר כ  ז הָּ ה ֵאי אָּ תָּ נְּ ַבד ִנבְּ לְּ ַמַען קֹוַרת רו ַח זֹו ב ִ י לְּ נו , כ ִ  ֲהֵרי לָּ

יר: כ ִ ַנזְּ א וְּ רָּ מָּ ג ְּ סֶּ  )ע"ז מ:( ב ַ ת ֵיין נֶּ ֲערֹבֶּ ַ ו ם ת  רֹו ִמש   סְּ אָּ ו ִחים, ַהִאם ֵיש  לְּ פ  ַ ֵיין ַהת  ִבים ַיִין ב ְּ רְּ עָּ מ ְּ ֶּ ִרים ש  כְּ י נָּ ַגב ֵ י ו ן לְּ ךְּ ֵיש  ד ִ
ִבים אֹו לֹ  ֹוכָּ ֵדי כ  ל עֹובְּ ֶּ ו ִחים ש  פ  ַ י ֹוֵדַע ֵיין ת  ֶּ ם ש  דָּ לו ם ֵיש  אָּ ַמר "כ ְּ יו, אָּ ֵמעָּ י ב ְּ ש  ַרב ִ ַעם חָּ ַ רו : פ  ְּ ִספ  ר?"א. וְּ ָּ סו ר אֹו ֻמת   אָּ

ו חִ  פ  ַ ֵהִביאו  לֹו ֵיין ת  יו וְּ ֵמעָּ א ב ְּ ש  ַאב ָּ ַעם חָּ ַ י יֹוִסי: פ  ַרב ִ ֵעאל ב ְּ מָּ ְּ י ִיש  יו ַרב ִ נָּ פָּ ַמר לְּ ִעים אָּ בְּ ִ ל ש  ֶּ ִבים ש  ֹוכָּ ֵדי כ  ל עֹובְּ ֶּ ים ש 
א. ֵ ַרפ  ִנתְּ ה וְּ תָּ ָּ ש  ה, וְּ נָּ ָּ ה,  ש  נָּ ָּ ִעים ש  בְּ ִ ל ש  ֶּ ו ִחים ש  פ  ַ ֵבי ֵיין ת  רָּ לֹש  ֵמאֹות ג ְּ ְּ יו  לֹו ש  הָּ ֶּ ד, ש  חָּ ִבים אֶּ ֹוכָּ או  עֹוֵבד כ  צְּ קו  ו מָּ דְּ ב ָּ

ַמר א. אָּ ֵ ַרפ  ִנתְּ י וְּ ה ַרב ִ תָּ ָּ מוֹ  ש  ַסר עֹולָּ ָּ מ  ֶּ רו ךְּ ש  ִרים!" "ב ָּ ֹומְּ ֹון. ַלש   ב  ְּ ש  ֹואו  חֶּ ב ב  רָּ ה ג ָּ קֶּ ְּ ה ַמש  אָּ ֹות  ַיִין ֵמִכיל סְּ ֻתב  "י כ ְּ ִ )ַרש 
ִרים ר ִליטְּ ש ָּ ה עָּ ָּ ש   ִ ש  ה ִהיא כ ְּ אָּ ה(. קיא:(. ַהס ְּ ֹורָּ ל ת  ֶּ עו ִרין ש  ִ ִרים.  )ש  ִפים ִליטְּ ת ֲאלָּ ֶּ ֲחֵמש  ַ ֵבי ַיִין ֵהם כ  רָּ לֹש  ֵמאֹות ג ְּ ְּ ש 

ֵמש  אֶּ  חָּ ִרים וְּ ש ְּ ר?!עֶּ ש ֶּ עֶּ , לְּ ֵמש  חָּ , לְּ לֹש  ָּ ש  ו יֹו. לְּ ִרפ  ה ֵמַעִים לְּ קו ק חֹולֶּ ֹוסֹות זָּ ה כ  ָּ ַכמ  ֹוסֹות. לְּ ף כ  ִעים  לֶּ בְּ ִ ֵני ש  ַעם, ִלפְּ ַ ז פ  אָּ
ִפים. או ַלי ֲאלָּ ו ִחים וְּ פ  ַ ֵזי ת  ג ְּ אֹות ַארְּ ֹוי מְּ ַכש  ַהג  ה, רָּ נָּ ָּ ִרי ש  ֵפי ִליטְּ ם ַאלְּ ה ֵמהֶּ דָּ רָּ סֹס, וְּ ם ִלתְּ הֶּ יַח לָּ אֹות ִהנ ִ מְּ ר ב ִ כָּ ֵ ם ש 

ח. ֵהא ֻמנ ָּ הו א לֹא מֹוֵכר, יְּ ף, וְּ ֵ ת  רְּ ַ ל ַהמ  ת כ ָּ ו  אֶּ ש  דְּ ִבי ֹות. ֵהם ג ָּ הו   חָּ ִצו ָּ נֹו, וְּ א ִלבְּ רָּ ם קָּ עֹולָּ ֵטר ִמן הָּ ָּ ִהפ  ֹו לְּ ַמנ  יַע זְּ ִהג ִ ֶּ ש  כ ְּ
ַגם  ִמים. וְּ רָּ ַהכ ְּ ִעים וְּ ָּ ט  ַ ֲאֻחזֹות, ַהמ  דֹות, הָּ ָּ ֹו. ַהש   כו ש  רְּ  -ַעל רְּ ַ מ  ן ב ַ הֶּ ו ִחים, ב ָּ פ  ַ ל ֵיין ת  ֶּ ִבי ֹות ש  לֹש  ֵמאֹות חָּ ְּ צֹות ש  ף רֹובְּ ֵ ת 

ע. ג ַ לֹש  ֵמאֹות ַאל ת ִ ְּ ת ש  ל אֶּ ֹל, ֲאבָּ ִקידֹו ַעל ַהכ  נֹו, ִהפְּ א ִלבְּ רָּ תֹו. קָּ עָּ ְּ ם ש  ה ג ַ יעָּ ִהג ִ ג וְּ ש ֵ גְּ ש ִ ִליַח וְּ ן, ִהצְּ ַחר ַהב ֵ ִבי ֹות  סָּ חָּ הֶּ
ֹצר  ִתנְּ מֹר וְּ ְּ ש  י  -ת ִ ה? כ ִ ָּ מ  ֹוסֹות...לָּ ה כ  ָּ ַכמ  ֵרךְּ לְּ טָּ ִיצְּ יו וְּ ֵמעָּ דֹוש  ב ְּ נו  ַהק ָּ חו ש  ַרב ֵ ִתיד יָּ עָּ מֹו  ב ֶּ ַסר עֹולָּ ָּ מ  ֶּ רו ךְּ ש  "ב ָּ

ִרים!" ֹומְּ ר: ַלש   ֵ ה, ַוֲאַספ  יָּ ַמנְּ רְּ גֶּ ִליִטים ב ְּ ְּ ַמֲחֵנה ַהפ  ִיינו  ב ְּ מָּ  הָּ ל ג ְּ ֶּ ד ש  חָּ ךְּ אֶּ רֶּ ֶּ מו ֵאל ַיֲעקֹב רֹוז ַזַצ"ל ֵהִביא כ  ְּ ַרב ש  הָּ א. וְּ רָּ
קו ת, ֵאיזֹו  ֹוקְּ ת  ְּ ה, ֵאיזֹו ִהש  יָּ אֹון הָּ ָּ ו. ֵאיזֶּה ִצמ  ד ָּ רו כֹות ַיחְּ ין כ ְּ ִ ו ש  ִקד  ִרים וְּ דָּ ֹות נְּ ת  כְּ ֶּ ו  ַמס  יו  ֵאל  ה הָּ ֵרירָּ ֵאין ב ְּ לו ת! ב ְּ ְּ ַנפ  ִהתְּ

ה  כָּ ד זָּ חָּ ל אֶּ ים. כ ָּ ִ פ  ים ד ַ ִ ַדפ  ֹות לְּ ת  כְּ סֶּ ַ ת ַהמ  קו  אֶּ ִחל ְּ ה וְּ ִריכָּ ת ַהכ ְּ קו  אֶּ רְּ ֵ נֹו פ  נ ְּ ִ ש  ַדף וְּ ַלֲהבו ת  -ב ְּ ֵאיזֹו ִהתְּ ן ב ְּ ַצי ֵ ר לְּ ָּ ֻית   -מְּ
ר ַרק לְּ  ָּ ש  פְּ ַהִאם אֶּ יו, וְּ נָּ פָּ ל ְּ ֶּ ף ש  ֵאיֹפה ַהד ַ א, וְּ ף ַהב ָּ ן ַהד ַ ַלַהט ֵהיכָּ רו  ב ְּ רְּ ִליפו . ֵאיךְּ ב ֵ חְּ ךְּ הֶּ ָּ ַאַחר כ  אֹות ֵאיךְּ וְּ יץ, ִלרְּ ַהצ ִ

י ֵם ַ ת  ֵאיךְּ הו א ִמסְּ ן וְּ יָּ ִענְּ ִחיל הָּ ַרב רֹוז? .ַמתְּ ךְּ ַהז ֶּה ִליֵדי הָּ רֶּ ֶּ יַע ַהכ  ן ִהג ִ ם  ו ֵמֵהיכָּ ָּ ִאי, ש  בָּ ית חֹוִלים צְּ ה ב ֵ יָּ ֲחנֶּה הָּ ַ ַיד ַהמ  לְּ
ה. ֲחנֶּ ַ הו  חֹוֵלי ַהמ  ָּ ִני. יֹום ש  מָּ רְּ פו ס ג ֶּ ית ד ְּ ה ב ֵ יָּ יו הָּ מו ךְּ ֵאלָּ סָּ ב ְּ ֶּ ִרי ש  ר נֹוצְּ זָּ ל ִמנְּ ֶּ ה ש  נֶּ ִמבְּ ם ב ְּ ֻמק ָּ ה מְּ יָּ ית ַהחֹוִלים הָּ ד  ב ֵ חָּ אֶּ

ל סִ  ֶּ דֹוִלים ש  ִכים ג ְּ רָּ מו ִרים כ ְּ ְּ ר ש  זָּ נְּ ִ ֵפי ַהמ  ת ְּ ַמרְּ ב ְּ ֶּ ר ש  ֵ ִספ  ֵבית ַהחֹוִלים, וְּ פו ס לְּ ית ַהד ְּ ַעל ב ֵ ַנס ב ַ ים. ִנכְּ הו ִדי ִ ש  יְּ ֵרי קֹדֶּ פְּ
ן ַעי ֵ צו  לְּ אן, או ַלי ִירְּ ֹוִהים כ ָּ ֹוִלים ש  צ  הו ִדים ַהנ ִ ַהי ְּ ֶּ ו, ש  ָּ ש  ה! ַעכְּ אָּ יו רָּ ֵעינָּ ַזר ִעם  ב ְּ חָּ ו . ִמֵהר וְּ ש  ק ְּ נו ", ב ִ ֵאה לָּ ם. "ַהרְּ הֶּ ב ָּ

ִרים. דָּ ין ו נְּ ִ ו ש  ֹות ִקד  ת  כְּ ֶּ ה. ַמס  נָּ "ס ִוילְּ ַ ֹוךְּ ש  ךְּ ִמת  רֶּ ֶּ י  כ  ַרב ִ ַרב רֹוז, וְּ ם הָּ ָּ יו  ש  ֹות. הָּ ש  פָּ ַחי ֶּה נְּ א מְּ רָּ מָּ עו ר ג ְּ ִ ש  ו  לְּ ד ֵהֵסב  ִמי ַ
ג ַזַצ"ל ַאף הו א מֵ  ִניעֶּ א סֶּ מו ֵאל ַאב ָּ ְּ עֹוד.ש  ה וְּ קָּ ֹודְּ ַלב  ה  ֲחִניֵכי סְּ ַהֲחִזיק טֹובָּ ם לְּ הֶּ סו ר לָּ אָּ ֶּ ה ֵהִבינו  ש  קָּ ֹודְּ ַלב  ַכֲחִניֵכי סְּ וְּ

א. רָּ מָּ ו ד ג ְּ ִלמ  הו ִדים ב ְּ ִעים יְּ בְּ ִ ש  ה וְּ ה ֵמאָּ ִזכ ָּ ה וְּ ֲחנֶּ ַ ל ַהמ  ַלךְּ אֶּ ַרב רֹוז הָּ הָּ ם, וְּ מָּ ַעצְּ ית  לְּ ַעל ב ֵ ת ב ַ ֲאלו  אֶּ ָּ י, ש  רו  ד ַ מְּ לֹא אָּ וְּ
ִליטַהד ְּ  חְּ הֶּ דֹול וְּ גָּ בו  ב ְּ ְּ ש  ים, חָּ ִ ש  רָּ ִקים ִנדְּ ה ֳעתָּ ָּ מ  ַ ֵין כ  ַענְּ . ִהתְּ ךְּ רֶּ ֶּ ת ַהכ  יס אֶּ ִ פ  ַהדְּ ם ו לְּ ֵ ַצל  ת פו ס ִאם יו ַכל לְּ רֶּ יס ֲעש ֶּ ִ פ  ַהדְּ ו  לְּ

ִקים. ארְּ ִפים מָּ ת ֲאלָּ רֶּ ה ֲעש ֶּ ֲעלֶּ ַ ה ת  סָּ ָּ פ  ַהַהדְּ ֶּ הֹוִדיַע ש  ב וְּ ַ ש  ת. חָּ כֶּ ֶּ ל ַמס  ִכים ִמכ ָּ רָּ ֵפי כ ְּ ִליִטים  ַאלְּ זֶּה ִלפְּ ָּ כו ם כ  ֵאיֹפה ֵיש  סְּ
ֹל?! ֵרי כ  ב ַחסְּ ֵ ט. ִחש   ִמידְּ ְּ מו ֵאל ש  ְּ י ש  ִאי, ַרב ִ ִריקָּ ַאמֶּ ה" הָּ לָּ ִליַח "ַוַעד ַהַהצ ָּ ְּ ת ש  ה אֶּ יֹונָּ לְּ עֶּ ה הָּ חָּ ג ָּ ְּ ם ַהַהש  הֶּ ה לָּ נָּ א  ִזמ ְּ צָּ ו מָּ

יגָּ  ִ ִהש   ַבד, וְּ לְּ ר ב ִ ֹולָּ לֹש  ֵמאֹות ד  ְּ ה ִלש  וֶּ ָּ כו ם זֶּה ש  ס ְּ ֶּ י ֵר ש  צ ִ ֶּ ֲחנֹות ש  ַ ִליֵטי ַהמ  ְּ ר ִמפ  או  ַצי ָּ צְּ ה". מָּ לָּ נֹות "ַוַעד ַהַהצ ָּ רְּ ם ִמק ַ
ַצח "כ ִ  סו ק ַהנ ֵ פֹות ו פָּ רָּ ש ְּ ֹות ַהמ ִ ים ַוֲאֻרב  ַמל ִ ְּ ֻחש  ִיל ַהמ ְּ ַ רֹות ַהת  דְּ ו ֵדי ג ִ ַער, ו בֹו ַעמ  ַ ו ד ַהש   ת ַעמ  ץ ַוֲאִני אֶּ רֶּ אָּ ו ִני בָּ ל  ַעט כ ִ מְּ

י ת ִ ַזבְּ " לֹא עָּ יךָּ ו דֶּ ים קיט ִפק  ִהל ִ ֹות.  פז(.-)ת ְּ ת  כְּ ֶּ עֹוד ַמס  רו  עֹוד וְּ ַעט ִאת ְּ ַעט מְּ יסו ם, ו מְּ ִ פ  ִהדְּ זו ִרים וְּ ְּ ים ַהפ  ִ פ  ת ַהד ַ פו  אֶּ סְּ אָּ
ֲחנֹות. ַ ל ַהמ  כָּ ם ב ְּ ִפיצָּ הָּ ט עֹוֵזר לְּ נְּ 'ֹויְּ ר ַהג  ֶּ ֲאש  ַ "ס כ  ַ ל ַהש   ת כ ָּ יסו  אֶּ ִ פ  ךְּ ִהדְּ ָּ יַע  כ  ֵאיךְּ ִהג ִ ַתי וְּ זָּר מָּ ֵפי ִמנְּ ת ְּ ַמרְּ ךְּ לְּ רֶּ ֶּ אֹותֹו כ 

ה  יָּ ַמנְּ רְּ גֶּ כו ַח ב ְּ ָּ ךְּ  -ש  רֶּ ֶּ ת ַהכ  ה אֶּ ָּ ִגל  ף וְּ ֵ ת  אֹותֹו ַמרְּ ִני לְּ מָּ רְּ פו ס ג ֶּ ית ד ְּ ַעל ב ֵ ַלע ב ַ ֵאיךְּ ִנקְּ ים  -וְּ הו ִדי ִ הֹוִדיַע ַלחֹוִלים ַהי ְּ  -וְּ
ן  ָּ א ו ַמת  ָּ ַמש   ֹו ב ְּ חו  ִעמ  תְּ לַ  -ו פָּ ה ִנקְּ רֶּ ךְּ ִמקְּ רֶּ דֶּ ה ו בְּ לָּ ִליַח ַוַעד ַהַהצ ָּ ְּ ם ש  ָּ ש  ִרים!" -ע לְּ ֹומְּ מֹו ַלש   ַסר עֹולָּ ָּ מ  ֶּ רו ךְּ ש  "ב ָּ

) ָּ ת  דְּ ִהג ַ  )וְּ
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