ִמ ְג ָ ּדנ ֹות
ְל ׁ ֻש ְל ַחן ׁ ַש ָּבת

בס"ד ,גליון ז'
בְּ נֵ י ִע ֵירנ ּו ֵאינָ ם ְ ּכ ָלל ִ ּכ ְבנֵ י ִע ְיר ָך!

ִמן ֲא ָרם יַ נְ ֵחנִ י ָבלָ ק ֶמלֶ ְך מוֹ ָאב ...לְ ָכה ָא ָרה ִ ּלי יַ ֲעקֹב( ...כג,
ז).
יש ִרים ׁ ֶש ָהיָ ה ָ ּגר ָ ּב ֲעיָ ָרה ׁ ֶש ָהיְ ָתה ְמ ֵל ָאה ַ ּב ֲאנָ ׁ ִשים
ַמ ִ ּגיד ֵמ ׁ ָ
יע ּ ַפ ַעם ְל ִעיר וְ ֵאם ְ ּביִ ְשׂ ָר ֵאל,
חוֹ ְט ִאים ו ְּמ ֵל ֵאי ֲעווֹ נוֹ תִ ,ה ִ ּג ַ
ׁ ֶש ָהיְ ָתה ְמ ֵל ָאה ַ ּב ֲחכָ ִמים וְ יִ ְר ֵאי ׁ ָש ַמיִ םְּ .כ ַד ְרכּ וֹ ְ ּבכָ ל ָמקוֹ ם,
ימת ֵ ּבית ַה ְּכנֶ ֶסת ,וְ ֵה ֵחל
נֶ ֱע ַמד ַהדַּ ְר ׁ ָשן ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ק ֶֹד ׁש ַעל ִ ּב ַ
ְל ַה ּ ִטיף מו ָּסרְּ ,כ ׁ ֶשהוּא ַמ ׁ ְש ִל ְ
אשי ַה ּׁשוֹ ְמ ִעים ֵא ׁש
יך ַעל ָר ׁ ֵ
יהם
יח אוֹ ָתם ִ ּב ְל ׁשוֹ ן ַח ְר ֻצבּ וֹ ת ַעל ר ֹב ּ ִפ ׁ ְש ֵע ֶ
וְ גָ ְפ ִרית ,וּמוֹ כִ ַ
יהם ַה ְ ּנלוֹ זוֹ ת וְ ַה ְ ּבזוּיוֹ ת.
וְ ַד ְרכֵ ֶ
ְל ַא ַחר ׁ ֶש ּ ִס ֵ ּים ֶאת דְּ ָב ָריו ,נִ ְ ּג ׁש ּו ֵא ָליו ַּכ ּ ָמה ִמ ְ ּבנֵ י ָה ִעיר
יח
"מה ְּל ָך ְל ַד ֵ ּבר ֵא ֵלינ ּו דְּ ָב ִרים ׁ ֶש ָּכ ֵאלּ וּ ,ו ְּלהוֹ כִ ַ
וְ גָ ֲער ּו בּ וֹ ַ :
"אנִ י
אוֹ ָתנ ּו ְ ּבצו ָּרה כּ ֹה ָק ׁ ָשה?" נַ ֲענָ ה ַהדַּ ְר ׁ ָשן וְ ָא ַמר ָל ֶהםֲ :
ל ֹא ֵמ ִבין ֶא ְתכֶ םַ .ה ִאם ְּכ ָבר ׁ ְשכַ ְח ֶּתם ֶאת ִצ ּווּי ַה ּתוֹ ָרה
יטב ֶאת
ית ָך'? ֲה ֵרי ִק ַ ּי ְמ ִּתי ַ ּב ֵאר ֵה ֵ
יח ֶאת ֲע ִמ ֶ
'הוֹ כֵ ַח ּתוֹ כִ ַ
ַה ִ ּצ ּווּי ַה ֶּזה ׁ ֶשל ּתוֹ ָר ֵתנ ּו ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה".
ידי ֲחכָ ִמים" :יָ ַד ְענ ּו ַ ּגם יָ ַד ְענ ּו ֶאת
ֵה ׁ ִשיב ּו לוֹ אוֹ ָתם ַּת ְל ִמ ֵ
ִצ ּווּי ַה ּתוֹ ָרה ַה ֶּזהֲ .א ָבלַ ,מה ַּל ֲע ֵברוֹ ת ו ְּל ַמ ֲע ִשׂ ים ָר ִעים
ׁ ֶש ָּכ ֵאלּ ּו וְ ָלנוּ? ָאנ ּו ְמ ִבינִ ים ִּכי ַּכ ֲא ׁ ֶשר ַא ָּתה ְמ ַד ֵ ּבר אוֹ דוֹ ת
יחאֶ ׁ ,ש ֵּכן ְ ּבנֵ י ִע ְיר ָך
דְּ ָב ִרים ֵאלּ ּו ְּכ ַל ּ ֵפי ּתוֹ ׁ ָש ֵבי ִע ְיר ָך ,נִ ָ
יהם ַה ְמ ֻר ִ ּבים
יהם ַה ְ ּנלוֹ זִ ים ו ַּב ֲעווֹ נוֹ ֵת ֶ
נוֹ ָד ִעים ְ ּב ַמ ֲע ֵשׂ ֶ
יח ו ְּל ַד ֵ ּבר
ֹאש ,וְ ָלכֵ ן ָל ֶהם ַא ָּתה יָ כוֹ ל ְלהוֹ כִ ַ
ַעד ְל ַמ ְע ָלה ר ׁ
ָ
ְ ּבצו ָּרה ָּכזֹאתֲ .א ָבלֲ ,ה ֵרי ָעזַ ְב ָּת ֶאת ְמקוֹ ְמך ,וְ ַא ָּתה ָ ּבא
יח אוֹ ָתנוֲּ ,ה ֵרי ְ ּבנֵ י ִע ֵירנ ּו ֵאינָ ם ְּכ ָלל ִּכ ְבנֵ י ִע ְיר ָך!"
ְלהוֹ כִ ַ
ְ
ָּכ ְך ָהיָ ה ַהדָּ ָבר ֵא ֶצל ִ ּב ְל ָעםַ ,מ ְמ ׁ ִשיך וְ אוֹ ֵמר ַה ָ ּגאוֹ ן ַר ִ ּבי
יַ ֲעקֹב ְק ַראנְ ץ זצוק"לַ ,ה ּ ַמ ִּגיד ִמדּ ו ְּבנָ אּ ִ .ב ְל ָעם ָט ַען ְּכ ַל ּ ֵפי
'מן ֲא ָרם יַ נְ ֵחנִ י ָב ָלקֵ ...מ ַה ְר ֵרי ֶק ֶדם'ֵ ,מ ַה ּ ְמקוֹ מוֹ ת
ָ ּב ָלק ִ
ָה ָר ִעים ְ ּביוֹ ֵתרָ ׁ ,שם ְמצוּיִ ים ָּכל אוֹ ָתם ַע ְר ֵלי ֵלב וְ כָ ל אוֹ ָתם
חוֹ ְט ִאיםִ ,מ ּׁ ָשם הוּא ַמזְ ִמין אוֹ ִתי ְל ִעיר וְ ֵאם ְ ּביִ ְשׂ ָר ֵאל,

ּ ָפ ָר ַׁשת ָּב ָלק

יח ֶאת ְ ּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל.
'לכָ ה ָא ָרה ִּלי יַ ֲעקֹב' ,בּ וֹ א ו ְּת ַק ֵּלל וְ תוֹ כִ ַ
ְ
ַה ֻא ְמנָ ם?!
(משלי המגיד מדובנא)

'א ִביר יַ ֲעקֹב'
יבה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה ֲ
ַהיְ ׁ ִש ָ

ַמה ּטֹב ּו א ָֹה ֶל ָ
יך יַ ֲעקֹב ( ...כד ,ה).
ְ
יהםֵ ,ה ִקים
ְּכ ֵח ֶלק ִמדַּ ֲאגָ תוֹ ִל ְבנֵ י ַה ְּק ִהלּ וֹ ת ו ְּל ִח ּנוּך יַ ְל ֵד ֶ
יבה
יח ֵצ ָירא זיע"א ֶאת ַהיְ ׁ ִש ָ
ָה ַרב ַה ָּקדוֹ ׁש ָמ ָרן ַר ִ ּבי יַ ֲעקֹב ֲא ִב ֲ
יסאנִ י –
'א ִביר יַ ֲעקֹב'ּ ַ ,ב ֲח ַצר ִמ ׁ ְש ָּכנוֹ ֲא ׁ ֶשר ְ ּב ִר ָ
ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה ֲ
ְ
יה ַא ְל ֵפי
יללתֶ ׁ ,ש ְ ּב ֶמ ׁ ֶשך ַה ּׁ ָשנִ ים ׁ ָש ְקד ּו ְ ּב ֵהיכְ לוֹ ֶת ָ
אפ ָ
ַּת ִ
ַ ּבחו ִּרים ַעל ִמ ׁ ְשנַ ת ַה ַּת ְלמוּד וְ ַה ֲה ָלכָ ה ,יָ ׁ ְשב ּו ַעל ְמדוּכַ ת
ַה ּמו ָּסר וְ יָ גְ ע ּו ַ ּב ֲעבוֹ ַדת ה'ָּ .כל זֹאת ְּכתוֹ ָצ ָאה ִמ ּ ֵס ֶדר יוֹ ָמם
יק ָתם ֵמ ַה ֲהוַ י
יח ֶאת יְ נִ ָ
ַה ָ ּגדו ּׁש ,אוֹ תוֹ ָטוָ ה ַר ֵ ּבנ ּו ְּכ ֵדי ְל ַה ׁ ְש ִ ּב ַ
ָהרו ָּחנִ י.
'א ִביר יַ ֲעקֹב' ִּכגְ דוֹ ֵלי
יבת ֲ
ידי יְ ׁ ִש ַ
ל ֹא ִ ּבכְ ִדי נוֹ ְדע ּו ַּת ְל ִמ ֵ
ו ְּמאוֹ ֵרי יַ ֲהדוּת ָמרוֹ קוֹ ַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ר ֹב ֻר ָ ּבם ׁ ִש ּ ְמ ׁש ּו ְּכ ַמנְ ִהיגֵ י
יהם ,וְ ֶאת ּתוֹ ָר ָתם ֲא ׁ ֶשר דָּ ל ּו ִמ ְ ּב ֵארוֹ ׁ ֶשל ַר ֵ ּבנ ּו
ְק ִהלּ וֹ ת וְ ַר ָ ּבנֵ ֶ
יהם.
יד ֶ
– ִה ׁ ְשק ּו ְל ַת ְל ִמ ֵ
יבה ָהיָ ה ְמיֻ ָחד ְ ּב ִמינוֹ :
ֵס ֶדר יוֹ ָמם וְ ִל ּמו ָּדם ׁ ֶשל ְ ּבנֵ י ַהיְ ׁ ִש ָ
'ת ּקוּן ֲחצוֹ ת';
ַה ׁ ְש ָּכ ָמה ִל ְפנֵ י ֲחצוֹ ת ַה ַּליְ ָלה ִ ּבכְ ֵדי לוֹ ַמר ִּ
ילת ׁ ַש ֲח ִרית ִעם ָהנֵ ץ ַה ַח ּ ָמה; ֵס ֶדר ָקבו ַּע ְ ּב ִל ּמוּד 'חֹק
ְּת ִפ ַ
ילת ּ ַפת ׁ ַש ֲח ִריתָ ,הי ּו ּפוֹ נִ ים ִל ׁ ְשקֹד
ְליִ ְשׂ ָר ֵאל'ְ .ל ַא ַחר ֲאכִ ַ
ַעל ִל ּמוּד ַה ְ ּג ָמ ָראַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ַ ּב ְּת ִח ָּלה ָהי ּו ְמכַ ּ ִסים ֶאת ּ ֵפרו ׁ ֵּשי
ַר ׁ ִש"י וְ ַה ּתוֹ ָספוֹ ת ַה ְמ ַע ּ ְט ִרים ֶאת ַה ְ ּג ָמ ָרא ,לוֹ ְמ ִדים ֶאת
דִּ ְב ֵרי ַה ְ ּג ָמ ָרא ְל ַבדָּ ּה ו ְּמ ָפ ְר ׁ ִשים אוֹ ָת ּה ְ ּב ַע ְצ ָמםַ .רק ְל ַא ַחר
ִמ ֵּכןָ ,הי ּו ְמ ִס ִירים ֶאת ַה ִּכ ּסוּי ו ְּמ ַע ְ ּינִ ים ְ ּב ִד ְב ֵרי ַר ׁ ִש"י
וְ ַה ּתוֹ ָספוֹ ת ,וּבוֹ ְד ִקים ֶאת ַע ְצ ָמםַ ,עד ַּכ ּ ָמה נְ כוֹ נָ ה ָהיְ ָתה
ֲה ָבנָ ָתם ִמ ְּת ִח ָּלה.
ְ
יבה,
ְל ַא ַחר ִמ ֵּכן ִה ְמ ׁ ִשיך ֵס ֶדר יוֹ ָמם ֶה ָעמוּס ׁ ֶשל ְ ּבנֵ י ַהיְ ׁ ִש ָ

[א ְר ָ ּב ָעה טו ִּרים ו ְּמ ָפ ְר ׁ ָשיו] ְ ּב ִע ּיוּן
ְ ּב ִל ּמוּד ִס ְפ ֵרי ַה ֲה ָלכָ ה ַ
ַרב .ו ְּבסוֹ פוֹ ׁ ֶשל ַה ּיוֹ ם ָע ְסק ּו ַהלּ וֹ ְמ ִדים ְ ּב ִס ְפ ֵרי ַה ּמו ָּסר
ְּ
'ש ֶבט מו ָּסר' וְ עוֹ ד].
'פ ֶלא יוֹ ֵעץ'ֵ ׁ ,
אשית ָחכְ ָמה'ֶ ּ ,
[כמוֹ ֵ'ר ׁ ִ
(מתוך תולדותיו של מרן ה"אביר יעקב")

לְ ׁ ֵשם ַמה ִּק ֵ ּלל בִּ ְל ָעם ָה ָר ׁ ָשע ֶאת ֲע ָמ ֵלק?

חי
דון ִמ ְג ָ ּדנ ֹות  -נושא פרסים
ֵהי ָכן בְּ ָפ ָר ׁ ָש ֵתנ ּו ָמ ָצאנ ּו
ִמי ׁ ֶשה ּו סוֹ ֵפק ַ ּכ ּ ַפיִ ם?

הפותרים נכונה יכנ
סו להגרלה אי"ה על סידור
מתיבתא מנחה
מעריב בהוצאת "עוז והדר".
את הפתרונות יש
לשלוח אלינו עד ליום שני
ל
מספר פקס077-470-26-81 :
או למי
ילmagdenot@gmail.com :
נא לכתוב ש
ם ,כתובת מדויקת וטלפון.
בראש הדף
לציין "עבור חידון לנוער".

פתרון החידה וכן שם הזוכה
יפורסמו אי"ה בגליון של פרשת שופטים
פתרון החידות:
פרשת במדבר:
ש .מי הם שני האנשים שהתורה מציינת
בפירוש בפרשתנו שהם בכורים?
ת .ראובן ,בנו של יעקב (במדבר א ,כ),
ונדב בנו של אהרון (במדבר ג ,ב) היו
בכורים.

פרשת נשא:
ש .איזה מספר מוזכר ארבע פעמים
בפסוק אחד בפרשה זו?
ת .המספר  12מופיע  4פעמים בפסוק
אחד :קרבנות נשיאי השבטים כללו 12
שוורים 12 ,אילים 12 ,כבשים ו 12-עזים
(במדבר ז ,פז).

פרשת בהעלותך:
ש .מי המה שני האנשים שמופיעים
בפרשתנו אך אינם מוזכרים שוב בשום
מקום בתנ"ך?
ת .אלדד ומידד (במדבר יא כו-כז) ,והם
לא מוזכרים שוב בתנ"ך כולו.

שמות הזוכים:

פרשת במדבר:
יוסף חיים דאני מבני ברק.
פרשת נשא:
שמעון וקשטוק מבית שמש.
פרשת בהעלותך:
אברהם כהן מטבריה.

שוקי קנר

אשית גּוֹ יִ ם ֲע ָמלֵ ק וְ ַא ֲח ִריתוֹ ֲע ֵדי א ֵֹבד (כד ,כ)
ֵר ׁ ִ
ְל ׁ ֵשם ַמה ִּק ֵּלל ִ ּב ְל ָעם ָה ָר ׁ ָשע ֶאת ֲע ָמ ֵלק? ֵהן הוּא ָ ּבא
ְל ַק ֵּלל ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ,וְ ָל ּ ָמה ִק ֵּלל ֶאת ֲע ָמ ֵלק? ָמ ׁ ָשל ְל ָמה
ַהדָּ ָבר דּ וֹ ֶמהָ ,היָ ה ַה ָ ּגאוֹ ן ַר ִ ּבי יוֹ ֵסף ַח ִ ּיים ִמ ַ ּבגְ דַּ ד זצוק"ל,
ָמ ָרן ַה ֶ ּ
"בן ִא ׁיש ַחי"ְ ,מ ַס ּ ֵפר ְ ּב ִד ְב ֵרי ָק ְד ׁשוֹ :
ַמ ֲע ֶשׂ ה ְ ּביֶ ֶלד ָח ִריף ו ִּפ ֵּק ַחֶ ׁ ,ש ָּל ַמד ָּכל יוֹ ם ִעם יֶ ֶלד ָע ֵצל
ׁ ֶשלּ ֹא יָ ַדע ְמאו ָּמהּ ְ .בכָ ל ּ ַפ ַעם ָ ּב ּה ַה ֶ ּי ֶלד ֶה ָע ֵצל ָהיָ ה אוֹ ֵמר
ֵאיזוֹ ָטעוּת ,אוֹ לוֹ ֵמד ּ ְפ ׁ ָשט ל ֹא נָ כוֹ ן ַ ּב ְ ּג ָמ ָראָ ,היָ ה ַה ֶ ּי ֶלד
ֶה ָחכָ ם ַמ ְר ִ ּג ׁיש ִמ ָ ּיד ְ ּב ָטעוּתוֹ  ,ו ְּבר ֹב ָחכְ ָמתוֹ ָהיָ ה ְמ ַת ֵּקן ֶאת
ָטעוּתוֹ ֶ .את ַהדָּ ָבר ָע ָשׂ ה ְ ּב ָחכְ ָמה יְ ֵת ָרהָּ ,כ ְך ׁ ֶש ַאף ֶא ָחד
ֵמ ַה ֲח ֵב ִרים ׁ ֶש ָּל ֶהם ל ֹא ִה ְר ִ ּג ׁיש ְּכ ָלל ַ ּבדָּ ָבר ,וְ ל ֹא יָ ַדע ֶאת
ַמ ֲע ֵשׂ ה ּו ׁ ֶשל ַה ֶ ּי ֶלד ֶה ָחכָ ם.
וְ או ָּלםָּ ,כל זֶ ה ל ֹא נֶ ְע ַלם ֵמ ֵעינָ יו ַה ַחכְ ָמנִ יוֹ ת ׁ ֶשל ַה ְמ ַל ּ ֵמד.
יצד ַה ֶ ּי ֶלד ֶה ָחכָ ם ְמ ַת ֵּקן ֶאת ַה ֶ ּי ֶלד
הוּא ָּת ִמיד ָשׂ ם ֵלב ֵּכ ַ
יצד ָּת ִמיד הוּא ְמ ַס ֵ ּי ַע לוֹ וְ עוֹ זֵ ר לוֹ  ,ו ְּב ׁ ֶשל ָּכךְ
ֶה ָע ֵצל ,וְ כֵ ַ
ִמדֵּ י ּ ַפ ַעם ָהיָ ה ַה ְמ ַל ּ ֵמד טוֹ ֵפ ַח ַעל ׁ ִשכְ מוֹ ׁ ֶשל ַה ֶ ּי ֶלד ֶה ָחכָ ם
ידיםּ ְ ,בכָ ְך
ו ַּמ ְמ ִטיר ָע ָליו ׁ ְש ָב ִחים ,וְ ַדוְ ָקא ְל ֵעינֵ י ָּכל ַה ַּת ְל ִמ ִ
ׁ ֶשהוּא ְמ ַס ֵ ּי ַע ַל ֶ ּי ֶלד ֶה ָע ֵצל ְ ּב ִל ּמוּדוֹ ו ְּב ִענְ יָ נִ ים ֲא ֵח ִרים.

ַא ַחד ַה ֲח ֵב ִרים ִק ֵ ּנא ְמאֹד ַ ּב ֶ ּי ֶלד ֶה ָחכָ ם וְ ַה ּׁ ַש ְק ָדן ,ו ְּביוֹ ֵתר
יבהִ .מ ּׁשוּם
ִק ֵ ּנא ַ ּב ּׁ ְש ָב ִחים ׁ ֶש ַה ְמ ַל ּ ֵמד ָהיָ ה ְמ ַח ֵּלק לוֹ ְ ּביָ ד נְ ִד ָ
ֵּכןּ ְ ,ב ַא ַחד ַה ָ ּי ִמים ְּכ ָבר ל ֹא יָ כוֹ ל ָהיָ ה ְל ִה ְת ַא ּ ֵפק ,וְ ִה ְתנַ ֵּכל
ְמאֹד ַל ֶ ּי ֶלד ֶה ָע ֵצלַ ,עד ׁ ֶש ָּכל ָּכ ְך ִ ּב ָּזה אוֹ תוֹ  ,וְ ַה ֶ ּי ֶלד ֶה ָע ֵצל
יע ִל ְלמ ֹד ּתוֹ ָרה וְ נוֹ ַתר ְ ּב ֵביתוֹ  .נִ ְ ּג ׁש ּו ֵא ָליו ַה ֲח ֵב ִרים
ל ֹא ִה ִ ּג ַ
את ַ ּב ֶ ּי ֶלד ֶה ָחכָ ם וְ ַה ּׁ ַש ְק ָדן ,וְ ִאם ֵּכן
"ה ֵרי ִק ֵ ּנ ָ
וְ ׁ ָש ֲאל ּו אוֹ תוֹ ֲ :
ית ָצ ִר ְ
יך ְל ִה ְתנַ ֵּכל ַל ֶ ּי ֶלד ֶה ָחכָ ם וְ ַה ּׁ ַש ְק ָדן ,וְ ל ֹא ְל ִה ְתנַ ֵּכל
ָהיִ ָ
ָ
ַל ֶ ּי ֶלד ֶה ָע ֵצל? ֶמה ָע ָשׂ ה ְלך ַה ֶ ּי ֶלד ֶה ָע ֵצל?"
"ל ֶ ּי ֶלד ַה ּׁ ַש ְק ָדן ל ֹא יָ כ ְֹל ִּתי
נַ ֲענָ ה ֶה ָח ֵבר וְ ָא ַמר ָל ֶהםַ :
ַל ֲעשׂ וֹ ת ְמאו ָּמהֵּ ,כיוָ ן ׁ ֶש ַה ְמ ַל ּ ֵמד ְמ ׁ ַש ֵ ּב ַח אוֹ תוֹ  .וְ או ָּלם,
ַל ֶ ּי ֶלד ֶה ָע ֵצל יָ כ ְֹל ִּתי ְל ִה ְתנַ ֵּכלֶ ׁ ,ש ֵּכן הוּא ִמ ְס ֵּכן .וְ ִאם
ֵּכן ֵמ ַע ָּתהּ ְ ,ב ִאם ַה ֶ ּי ֶלד ֶה ָע ֵצל יִ ּׁ ָש ֵאר ְ ּב ֵביתוֹ וְ ל ֹא יָ בוֹ א
ילא ֵהם יַ ְפ ִסיק ּו ִל ְלמ ֹד ְ ּביַ ַחד ,וְ ָאז ַ ּגם
ַל ִּל ּמו ִּדיםֲ ,אזַ י ִמ ּ ֵמ ָ
ַה ְמ ַל ּ ֵמד יַ ְפ ִסיק ְל ַח ֵּלק לוֹ ׁ ְש ָב ִחים".
ֵּכן הוּא ַהדָּ ָבר ֵא ֶצל ִ ּב ְל ָעם ָה ָר ׁ ָשעִ ,ס ֵ ּים וְ ָא ַמר ַה ָ ּגאוֹ ן ָמ ָרן
ַה ֶ ּ
'בן ִא ׁיש ַחי' זצוק"לּ ִ .ב ְל ָעם ָשׂ נָ א ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ ּביוֹ ֵתר,
יעה ֲח ׁ ִשיבוּת וַ ֲח ִביבוּת
ֲא ָבל יָ ַדע ִּכי ִל ְבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ַמ ִ ּג ָ
ְ ּגדוֹ ָלה דַּ וְ ָקא ִמ ַ ּצד ֲע ָמ ֵלקֶ ׁ ,ש ֵּכן ֻּכ ָּלם ַמ ׁ ְשוִ ים וְ אוֹ ְמ ִרים:
"רא ּו ׁ ְשנֵ י ַא ִחים ְּתאוֹ ִמיםַ .מה ָ ּי ָצא ִמ ַּז ְרעוֹ ׁ ֶשל יַ ֲעקֹב ו ַּמה
ְ
ָ ּי ָצא ִמ ַּז ְרעוֹ ׁ ֶשל ֵע ָשׂ ו? נֶ כֶ ד וְ ַעם ְּכמוֹ ֲע ָמ ֵלקִ .מ ּׁשוּם ֵּכן ִק ֵּלל
אשית ּגוֹ יִ ם ֲע ָמ ֵלק וְ ַא ֲח ִריתוֹ
ִ ּב ְל ָעם ֶאת ֲע ָמ ֵלק ,וְ ָא ַמר ֵר ׁ ִ
ֹאבד ,וְ ׁשוּב ל ֹא יוּכְ ל ּו ְל ַה ׁ ְשווֹ תוֹ
ֲע ֵדי א ֵֹבדֶ ׁ .ש ֵּכן ִאם ֲע ָמ ֵלק י ַ
ילא ִּת ְת ַמ ֵעט ח"ו ַה ֲח ׁ ִשיבוּת ׁ ֶשל
ְּכ ַל ּ ֵפי יִ ְשׂ ָר ֵאל ,וְ כִ י ָאז ִמ ּ ֵמ ָ
ְ ּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל.
(נפלאים מעשיך)

