
ָעלֹון מס' 29
ב ת ַוּיֵׁשֶ ָרׁשַ ּפָ

ֲחָלִקים  יֵׁש  ב,  ַוּיֵׁשֶ ת  ָרׁשַ ּפָ בּוַע,  ָ ַהּשׁ ת  ָפָרׁשַ ּבְ
ְכאֹוָרה ִנְרִאים לֹא מּוָבִנים, ַאְך ָעֵלינּו ָלַדַעת  ּלִ ׁשֶ
ּדֹורֹות  ל  ׁשֶ יֶהם  ַמֲעׂשֵ מּול  ָגֵתנּו  ַהּשָׂ ה  ּלָ ּדַ ָמה 
ָאִביו:  ׁש מּול  ִהְתַעּקֵ ׁשֶ ַח  ּקֵ ּפִ יֶֶלד  ָהיָה  ַקְדמֹוִנים. 
ֶאת  יר  ְלַהְסּבִ ן  ִנּתָ יַצד  ּכֵ ֵמִבין!  לֹא  ֲאִני  א,  "ַאּבָ
מּול  ֶעְליֹון  י  ְקדֹוׁשֵ ָבִטים,  ְ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ִהְתַנֲהגוָּתם 
ַעל  ַמח  ׂשָ ְוָקא  ּדַ ָהָאב  יק?"  ּדִ ַהצַּ יֹוֵסף  ֲאִחיֶהם, 
יָבה,  ֵאלֹות - ְמעֹוְררֹות ֲחׁשִ נֹו. ׁשְ ל ּבְ ֵאלֹוָתיו ׁשֶ ׁשְ
ָאֵכן  ִריא. ָאַמר ָהָאב ִלְבנֹו ׁשֶ ָבר ּבָ ְוַסְקָרנוּת ִהיא ּדָ
י ּתֹוְך  ִלי-נֶֶדר ִכּ ֵאלֹוָתיו ְנכֹונֹות ֵהן, ְוִהְתַחּיֵב ּבְ ׁשְ
ת  ָרׁשַ ּפָ ֶאת  לֹו  יר  ְויְַסּבִ יַַחד  בּו  יֵׁשְ יִָמים  ה  ּמָ ּכַ
ֵעָצה  ּנּו  ִמּמֶ ל  ְלַקּבֵ ִלְמַחּנְֵך,  ָהָאב  ָנה  ּפָ בּוַע.  ָ ַהּשׁ

ִעיר.  יר ִלְבנֹו ַהצָּ וְּתבּוָנה, ָמה ְוֵאיְך ְלַהְסּבִ
נֹו  ּבְ ִעם  ב  ֵ ְוִהְתַיׁשּ ָהָאב  ב  ׁשָ יִָמים,  ה  ּמָ ּכַ ְלַאַחר 
יַבת  יׁשִ ָהיָה ּבִ ה ׁשֶ ִסּפוּר. ַמֲעׂשֶ ַתח ּבְ יָחה. הוּא ּפָ ְלׂשִ
ִנים  ְך ׁשָ ֶמׁשֶ יבֹות". ּבְ ֲעִטיָרה, "ֵאם ַהְיׁשִ וֹולֹוִז'ין ַהּמַ
נוּ  יָבה, ַרּבֵ ד ַהְיׁשִ ל ְמַיּסֵ ָכָדיו ׁשֶ ַנִים ִמּנְ ׁשוּ ַיַחד ׁשְ ּמְ ׁשִ

ִלי  ַנְפּתָ נוּ  ַרּבֵ יָבה:  ַהְיׁשִ י  ָראׁשֵ ּכְ ִמוֹּולֹוִז'ין,  ַחּיִים 
נוּ  ַרּבֵ ְוִאּתֹו  ַהּנִָצי"ב,  ֻכּנֶה  ַהּמְ ְרִלין,  ּבֶ ְיהוָּדה  ְצִבי 
ית  ַה'ּבֵ ֻכּנֶה  ַהּמְ ִריְסק,  ִמּבְ סֹולֹוֵבְיִצ'יק  ּדֹב  יֹוֵסף 
ִחּלוֵּקי  ַנִים  ְ ַהׁשּ ין  ּבֵ נֹוְצרוּ  ַהּיִָמים  ַאַחד  ּבְ ִוי'.  ַהּלֵ
ּלֹא  ֶ ִמּשׁ יָבה.   ַהְיׁשִ ַהְנָהַגת  ּבְ ְמֻסּיָם  א  נֹוׂשֵ ּבְ עֹות  ּדֵ
דֹול  'ּגְ ַיַחד ִלְפנֹות ֶאל  ֶוה, ָקְבעוּ  ָ ְלֵעֶמק ַהּשׁ יעוּ  ִהּגִ
ְקטֹור  ְסּפֶ ֶאְלָחנָן  ִיְצָחק  נוּ  ַרּבֵ ָהֵהם,  ּיִָמים  ּבַ ַהּדֹור' 

יֵניֶהם. ּיְַכִריַע ּבֵ ִמּקֹוְבָנא, ׁשֶ
ֶאת  ָפָניו  ּבְ יעוּ  ִהּצִ ֶאְלָחנָן,  ִיְצָחק  י  ְלַרּבִ בֹוָאם  ּבְ
ִקים,  ֻנּמָ ַהּמְ ַהּנִָצי"ב  ְלִדְבֵרי  ָהַרב  ֶהֱאִזין  ְבֵריֶהם.  ּדִ
ֶרת  ְסּבֶ ַהּמֻ ִוי'  ַהּלֵ ית  ַה'ּבֵ ל  ׁשֶ ְלַדְעּתֹו  ֶהֱאִזין  ַוֲאַזי 
ַקל  ב ְוׁשָ י ִיְצָחק ֶאְלָחנָן, ָחׁשַ ז ַרּבִ טוּב ַטַעם. ִהְתַרּכֵ ּבְ
ֲאַנְחנוּ  י  ִכּ יׁש  ַמְרּגִ "ֲאִני  ְוִהְפִטיר  ָבִרים,  ַהּדְ ֶאת 

ב!" ת ַוּיֵׁשֶ ָפָרׁשַ ּבְ
נוּ  יר ַרּבֵ ִאי-ֲהָבָנה. ִהְסּבִ יטוּ ּבֹו ּבְ ִנים ְוִהּבִ ְמהוּ ָהַרּבָ ּתָ
ת ַהּתֹוָרה ָאנוּ  ִחּלַ נַֹעם ֲאָמָריו: "ִמְתּ ִיְצָחק ֶאְלָחנָן ּבְ
ית  ֵראׁשִ ת ּבְ ָפָרׁשַ יִגים ֶאת "ַהּטֹוב מוּל ָהָרע". ּבְ ַמּצִ
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רבינו אהרון יהודה לייב שטינמן זצוקלל"ה

ה ָרׁשָ ֶדֶרְך ַהּפָ ּבְ

יַבת ְולוִּזין ְיׁשִ



ְוֵכן  ְדמֹוִני.  ַהּקַ ַהּנָָחׁש  מוּל  ְוַחוָּה  ָאָדם  ַעל  ִרים  ְמַדּבְ
ּכַֹח ַהּטֹוב.  ּכַֹח ָהָרע מוּל  ְוֶהֶבל –  ַקִין  ִרים ַעל  ְמַדּבְ
ּבוּל  ַהּמַ ּדֹור  ֲחָטֵאי  ֶאת  ְמָתֲאִרים  נַֹח  ת  ָפָרׁשַ ּבְ
ְוֵכן  נַֹח.  ל  ׁשֶ ְוִצְדקוּתֹו  ִמימוּתֹו  ּתְ מוּל   - ָחִתים  ׁשְ ַהּמֻ
ה, ַאְבָרָהם ָאִבינוּ ְוִנְמרֹוד,  ה וָּפָרׁשָ ָרׁשָ ָכל ּפָ ָהְלָאה ּבְ
ל ַאְבָרָהם ָאִבינוּ - מוּל ִמּדֹוֵתיֶהם  ִמּדֹוָתיו ַהּטֹובֹות ׁשֶ
ה ָאנוּ ִמְתּבֹוְנִנים  ָרׁשָ ָכל ּפָ י ְסדֹום. ּבְ ל ַאְנׁשֵ ָהָרעֹות ׁשֶ
ֶנֱאָלם  ֲאִני  ב,  ַוּיֵׁשֶ ת  ָפָרׁשַ ּבְ ַאְך  ע.  ָהָרׁשָ יק מוּל  ּדִ ּצַ ּבַ
ִלי  ֵאין  ָנבֹוְך.  ֲאִני עֹוֵמד  ְוֶאָחיו,  יֹוֵסף  ת  ָפָרׁשַ ּבְ ּדֹם! 
ָבִטים  ְ ַהּשׁ ֶאָחיו  ְוַגם  יֹוֵסף  ּגַם  י  ִכּ ע'  ָרׁשָ מוּל  יק  'ַצּדִ
ְלַהְרֵהר  יָכֹול  ָאנוּ  ֵאין  וְּטהֹוִרים.  ים  ְקדֹוׁשִ יִקים  ַצּדִ

יֶהם!  ַמֲעׂשֵ ַאֲחֵריֶהם ְולֹא ִלְדרֹׁש ּבְ
נוּ  ּבֹו ֲאִני ִנְמָצא - ִהְטִעים ַרּבֵ ב ׁשֶ ּצָ ּגַם ּכָאן, ֶזהוּ ַהּמַ
יִקים  ַצּדִ ֵניֶכם  ׁשְ ֲהֵרי  ׁשֶ  - ָבָריו  ּדְ ֶאת  ֶאְלָחנָן  ִיְצָחק 
"יֹוֵסף"  ְלָפַני  ִבים  ִנּצָ צֹוְדִקים...  ֵניֶכם  וּׁשְ וְּגאֹוִנים 
נוּ  )ַרּבֵ ִו"יהוָּדה"  ִוי(  ַהּלֵ ּדֹב  יֹוֵסף  נוּ  ַרּבֵ ַעל  )ֶרֶמז 
יִקים?..." ּדִ ין ַהּצַ ִלי ְצִבי ְיהוָּדה( ְוֵאיְך ַאְכִריַע ּבֵ ַנְפּתָ
יִקים  ִעיר: "ַצּדִ נֹו ַהּצָ ר ֶאת ָאְזֵני ּבְ יְך ָהָאב ְלַסּבֵ ִהְמׁשִ
יט.  ְלַהּבִ ר  ֶאְפׁשָ ִאי   - ֶמׁש  ֶ ּשׁ ּבַ ֶמׁש.  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵהם  ֲהֵרי 
ֱאֶמת - ֵאיֶנּנוּ  ֲאַנְחנוּ רֹוִאים, ּבֶ ְוַגם ִאם ִנְדֶמה ָלנוּ ׁשֶ
ִביָבּה.  ּסְ א ַרק ֶאת ַהזַֹּהר ְוָהֵאׁש ׁשֶ רֹוִאים אֹוָתּה, ֶאּלָ
ְטִמיָרה  יֹוֵסף,  ְמִכיַרת  ת  ָרׁשַ ּפָ זֹו,  ה  ָרׁשָ ּפָ ָאֵכן, 
ִלְראֹות,  ְיכֹוִלים  ָאנוּ  ֵאין  ינֵָתנוּ.  ִמּבִ ִהיא  ְוֶנֱעָלָמה 

יט וְּלָהִבין."  ְלַהּבִ
ים  ֶהְחּכִ ְוַאף  ֶנֱהָנה  ָאִביו.  ְבֵרי  ּדִ ַעל  ַהּיֶֶלד  ב  ָחׁשַ

ׁש: "ֲאִני  יְך ְלִהְתַעּקֵ ּפוּר ַהוֹּולֹוִז'יָנִאי, ַאְך ִהְמׁשִ ֵמַהּסִ
ֲעֵלי ַחּיִים  ָנם ּבַ רֹוֶצה ְלָהִבין!" ַנֲעָנה ָהָאב ְוָאַמר: "יֶׁשְ
ה  ַהְרּבֵ ֲחָזָקה  ְרִאּיָָתם  ים ֲעצוִּמים.  ְלֶמְרַחּקִ ָהרֹוִאים 
נוּ  ּלָ ׁשֶ ָהְרִאּיָה  חוּׁש  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְרִאּיֵָתנוּ,  ִמּכַֹח  יֹוֵתר 
ִמיָעה  ׁשְ כַֹח  ּבְ ְרכוּ  ִהְתּבָ ׁשֶ ַחּיִים  ֲעֵלי  ּבַ ָנם  יֶׁשְ ל.  ֻמְגּבָ
ל  ׁשֶ ִמיָעה  ְ ַהּשׁ ִמיכֶֹלת  יֹוֵתר  ה  ַהְרּבֵ יֹוֵתר,  ּבְ ח  ְמֻפּתָ
ִטּפוּס  וִּביכֶֹלת  ַעם  ַהּטַ חוּׁש  ּבְ ּגַם  ְך  ּכָ ָאָדם.  ֵני  ּבְ
ִפי הוּא ָרָצה",  ִדּיוּק ּכְ ָרא אֹוָתנוּ "ּבְ ְוִריָצה. הקב"ה ּבָ
ֶלת!  ֵמיִמּיִים – ֻמְגּבֶ ְדָבִרים ׁשְ נוּ ּבִ ּלָ ְך ּגַם ַהֲהָבָנה ׁשֶ ּכָ
נוּ  ּלָ ׁשֶ ַלֲהָבָנה  ְוַאף  ַהֲהָבָנה,  ֶאת  ָלנוּ  ָרא  ּבָ הקב"ה 
ּלֹא  ָבִרים ׁשֶ ּלֹא רֹוִאים. יֵׁש ּדְ ָבִרים ׁשֶ בוּל! יֵׁש ּדְ יֵׁש ּגְ

ּלֹא ְמִביִנים! ָבִרים ׁשֶ ׁשֹוְמִעים. ְויֵׁש ּדְ
ּתֹוָרה, ַמֲאִמיִנים  ּכָתוּב ּבַ ָכל ָמה ׁשֶ ֲאַנְחנוּ ַמֲאִמיִנים ּבְ
וֵּמֵאת  וְּראוּיָה,  ְנכֹוָנה  צוָּרה  ּבְ ּפֹוֲעִלים  יִקים  ּדִ ַהּצַ ׁשֶ
ֶאת  ַיֲעקֹב  ַלח  ָ ּשׁ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ יֹוֵסף.  ְמִכיַרת  ָהְיָתה  ה' 
ֶכם,  ׁשְ לֹום ֶאָחיו ּבִ נֹו ֲאהוּבֹו, יֹוֵסף, ִלְראֹות ֶאת ׁשְ ּבְ
ה  ָלֵחהוּ ֵמֵעֶמק ֶחְברֹון", וַּמְקׁשֶ ׁשְ אֹוֶמֶרת ַהּתֹוָרה: "ַוּיִ
ָהר!  ּבָ ֶחְברֹון  ַוֲהלֹוא  ֵעֶמק?  ּבָ ֶחְברֹון  "ְוִכי  "י,  ִ ַרּשׁ
ֶחְברֹון  בוּר ּבְ יק ַהּקָ ל אֹותֹו ַצּדִ ה ׁשֶ א ֵמֵעָצה ֲעֻמּקָ ֶאּלָ
ׁש!  ְכִנית ָהֱאלֹוִקית' ְלִהְתַמּמֵ ...". ּכָאן ַמְתִחיָלה 'ַהּתָ
ין  ּבֵ ְבִרית  ּבִ ָאִבינוּ  ְלַאְבָרָהם  הקב"ה  ָאַמר  ׁשֶ ִפי  ּכְ
לֹא  ֶאֶרץ  ּבְ ַזְרֲעָך  ִיְהיֶה  ֵגר  י  ּכִ ַדע  ּתֵ "יָדַֹע  ָתִרים:  ַהּבְ

ָלֶהם...". ּכָאן ַמְתִחיָלה ַהְיִריָדה ְלִמְצַרִים. 
לֹא ֶאת ַהּכֹל ֲאַנְחנוּ ְמִביִנים, ַאְך בהקב"ה וְּבתֹוָרתֹו 

ֲאַנְחנוּ ַמֲאִמיִנים!

ר  ׂשַ ְרעֹה  ּפַ ְסִריס  ְלפֹוִטיַפר  ְלֶעֶבד  ר  ִנְמּכַ יֹוֵסף 
ל ָהַאֲחָריוּת  יָָדיו ֶאת ָכּ ִחים. ּפֹוִטיַפר מֹוֵסר ּבְ ּבָ ַהּטַ
ֲחַז"ל  ָבר.  ּדָ ָכל  ּבְ ָעָליו  ְוסֹוֵמְך  ַוֲעָסָקיו,  יתֹו  ּבֵ ַעל 
יֹוֵסף  י  ַלּפֵ ּכְ ּפֹוִטיַפר  ל  ׁשֶ ַהֲעָרָכתֹו  י  ִכּ אֹוְמִרים 
ּכֹוס  יׁש  ִהּגִ יֹוֵסף  ַהּיִָמים,  ַאַחד  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה  ֵהֵחּלָ
ִתּיָה ַלֲאדֹונֹו, ְוִהּנֵה ּפֹוִטיַפר רֹוֶאה אֹותֹו ְמַמְלֵמל. ׁשְ

ִית,  ְך ָרָאה ּפֹוִטיַפר ֶאת יֹוֵסף ְמַאְרּגֵן ֶאת ַהּבַ ֶהְמׁשֵ ּבַ
רֹוֶאה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ית,  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ַעם  ּפַ ּבַ ְמַמְלֵמל.  ְוׁשוּב 
ִמּלוּי  ֵדי  ּכְ ּתֹוְך  ְמַמְלֵמל  יֹוֵסף  ֶאת  ִחים  ּבָ ַהּטַ ר  ׂשַ
ה  ַאּתָ ְתִמיָהה: "ָמה  ּבִ ּפֹוִטיַפר  ֵאָליו  ָנה  ּפָ ְפִקיָדיו,  ּתַ

י  ַלֲחׁשֵ י  ֶנְגּדִ ּכְ לֹוֵחׁש  ה  ַאּתָ ַהִאם  ַמן?  ְּ ַהז ל  ָכּ ְמַמְלֵמל 
נֹא  ֶדֶרְך ָהֶעֶבד ִלׂשְ ֵלִני, ּכְ ה ְמַקּלְ א ַאּתָ ּמָ קֹוְסמוּת? ׁשֶ
יב: "ָחִליָלה ִלי ֵמֲעׂשֹות זֹאת!  ֶאת ֲאדֹוָניו?" יֹוֵסף ֵמׁשִ
ף ֶאת ֲאדֹוִני ַהּטֹוב  ֵ ל אֹו ְלַכּשׁ י ְלַקּלֵ לֹא ַיֲעֶלה ַעל ִליּבִ
ּפֹוִטיַפר  חֹוֵזר  לֹוֵחׁש?"  ה  ַאּתָ "וָּמה  ִדי!"  ִעּמָ וֵּמִטיב 
ֵמִכין  ֲאִני  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ל!  ּלֵ ִמְתּפַ ֲאִני  "ֲאדֹוִני,  ְוׁשֹוֵאל, 
י ַיֲעזֹר  ל ַלה' ִכּ ּלֵ ה, ֲאִני ִמְתּפַ ִתּיָה ַחּמָ ֲעבוְּרָך ּכֹוס ׁשְ
ָראוּי.  ּכָ וְּמזוָּגה  ה  ַחּמָ ְטִעיָמה,  ְהיֶה  ּתִ ִתּיָה  ְ ְוַהּשׁ ִלי 
ל  ּלֵ ּבֹונֹות, ִמְתּפַ ֲאִני ְמַאְרּגֵן ֶאת ֵסֶפר ַהֶחׁשְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ
ֶאְטֶעה.  ּלֹא  ְוׁשֶ ל  ׁשֵ ֶאּכָ ּלֹא  ׁשֶ ִליִמיִני  ַיֲעמֹד  ה'  ׁשֶ ֲאִני 

ֶדֶרְך ָהֱאמּוָנה ּבְ



ַמּיָא!"  ׁשְ א ּדִ ל ְלִסּיְַעּתָ ּלֵ ַעל ֲאִני ִמְתּפַ ָכל ַצַעד ְוׁשַ ְך ּבְ ּכָ
הוּא   – ִאּתֹו"  ה'  י  ּכִ ֲאדָֹניו  "ַוּיְַרא  אֹוֶמֶרת:  ַהּתֹוָרה 
ָכל  ִפיו, וֵּמָאז ָסַמְך ָעָליו ּבְ גוּר ּבְ ַמִים ׁשָ ם ׁשָ ֵ ּשׁ ָרָאה ׁשֶ

ֵעיַנִים ֲעצוּמֹות. ָבר ּבְ ּדָ
ה:  וְּפֻעּלָ ה  ַמֲעׂשֶ ָכל  ּבְ לֹוַמר  ָרִגיל  ׁשֶ ָהָאָדם  ֵרי  ַאׁשְ
דֹוׁש  ָל"ה ַהּקָ ְ נוּ ַהּשׁ ֶעְזַרת ה', ִאם-ִיְרֶצה ה'"... ַרּבֵ "ּבְ
'ֵני  ׁשְ ֶפר  ַהּסֵ ר  ְמַחּבֵ הוְּרִביץ  ִוי  ַהּלֵ ְעיָהוּ  ְיׁשַ י  )ַרּבִ
ר  ְוֻהּכַ ָעָלה לארה"ק  יָָמיו  ֲערֹוב  ּבַ ִרית.  ַה'ּבְ ל'וּחֹות 
וְּמנוָּחתֹו  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ְיהוֵּדי  ל  ׁשֶ ָלִלי  ַהּכְ ַרב  ּכָ
י ה' ַיֲחנוּ  סוּק: "ַעל ּפִ ַרׁש ֶאת ַהּפָ בעיה"ק ְטֶבְריָה( ּדָ
ְיהוִּדי  ל  ׁשֶ ַוֲחָניָה  ע  ַמּסָ ָכל  ּבְ י  ִכּ עוּ"  ִיּסָ ה'  י  ּפִ ְוַעל 
ֶאת  ּגַם  ְמָפֵרׁש  ְך  ּכָ ם".  ֵ ַהּשׁ ִיְרֶצה  "ִאם  ִפיו  ּבְ יֹאַמר 
ֶלב ִאיׁש – ַוֲעַצת ה' ִהיא  בֹות ּבְ סוּק: "ַרּבֹות ַמֲחׁשָ ַהּפָ

ָתקוּם",
ּיְַצִליַח  ׁשֶ ְכֵדי  ּבִ ַאְך  ְורֹוֶצה,  ב  חֹוׁשֵ ְמַתְכנֵן,  ָהָאָדם 
ֶרְך  בֹות ִלּבֹו ָהַרּבֹות – ַהּדֶ ְכִנּיֹוָתיו וַּמְחׁשְ ׁש ֶאת ּתָ ְלַמּמֵ
בֹות ִאם  י ּתֵ ִהיא "ַוֲעַצת ה' ִהי"א ָתקוּם!" ִהיא – ָראׁשֵ

ם! ֵ ִיְרֶצה ַהּשׁ
ָוִרים  ִלׁשְ ָזקוּק  ָהיָה  ֶאָחד  יר  ָעׁשִ ַעל  ר  ְמֻסּפָ ְדָרׁש  ּמִ ּבַ
ים. ָנַטל ִעּמֹו ַאְרנָק  ת ַקְרְקעֹוָתיו ָהַרּבִ ים ַלֲחִריׁשַ ֲחָדׁשִ
ְרּכֹו  ה ֶאת ּדַ ינִָרים, ְוָעׂשָ ֵמָאה ּדִ ָהיָה ָמֵלא ּבְ פוַּח ׁשֶ ּתָ
ָוִרים. ְ ר ַהּשׁ מוָּכה, ְמקֹום ִמְמּכַ ֲעיָָרה ַהּסְ וּק ּבָ ֶאל ַהּשׁ

ַלּטֹוב,   ָזכוּר  ַהּנִָביא  ֵאִלּיָהוּ  ֶאת  ַגׁש  ּפָ ַדְרּכֹו  ּבְ
ַאל  ׁשָ ה הֹוֵלְך?"  ַאּתָ "ְלָאן  ְלעֹוֵבר אַֹרח.  ׂש  ִהְתַחּפֵ ׁשֶ
ִלְרּכֹׁש  הֹוֵלְך  הוּא  י  ִכּ יב  ֵהׁשִ יר  ְוֶהָעׁשִ ֵאִלּיָהוּ,  אֹותֹו 
ּתוַּכל  ם'.  ֵ ַהּשׁ ִיְרֶצה  'ִאם  "ֱאמֹר  וּק.  ּשׁ ּבַ ָוִרים  ׁשְ
ָהעֹוָלם  ּבֹוֵרא  ִאם  ַרק  וּק  ּשׁ ּבַ ָוִרים  ְ ַהּשׁ ֶאת  יג  ְלַהּשִׂ
וֵּבין  ה'  ִיְרֶצה  ִאם  ין  "ּבֵ ֵאִלּיָהוּ.  ָאַמר  ָכְך",  ּבְ ִיְרֶצה 

יב  ֵהׁשִ ֶאְרּכֹׁש!"  ָוִרים  ְ ַהּשׁ ְוֶאת  יִָדי  ּבְ ֶסף  ַהּכֶ ִאם לֹא, 
ְנִחיׁשוּת. יר ּבִ ֶהָעׁשִ

ֶרְך ָנַפל  ּדֶ לוּם. ּבַ ַהּנִָביא ְולֹא ּכְ יב לֹו ֵאִלּיָהוּ  לֹא ֵהׁשִ
וּק,  ַהּשׁ ֶאל  יַע  ִהּגִ ׁשֶ ּכְ יר.  ֶהָעׁשִ ל  ׁשֶ יסֹו  ִמּכִ ָהַאְרנָק 
ה  ִגּּלָ ם  ּלֵ ְלׁשַ ׁש  ּקֵ ּבִ ׁשֶ ּכְ ַאְך  ִחים,  ּבָ ְמׁשֻ ָוִרים  ׁשְ ַחר  ּבָ
ִנים הוּא  ּפָ ת  וְּבבֹׁשֶ ַאְכָזָבה  ּבְ ְוֵאיֶנּנוּ.  ֶנְעַלם  ֶסף  ַהּכֶ ׁשֶ

ב ְלֵביתֹו. ׁשָ
ְלֵעֶבר  ְוָהַלְך  ָממֹון  יר  ֶהָעׁשִ ִעּמֹו  ָנַטל  ׁשוּב  ְלָמֳחָרת 
יָדֹו  ּבְ ֶסף  ַהּכֶ ֶאת  ְלַהְחִזיק  ַחר  ּבָ הוּא  ַעם  ַהּפַ וּק.  ַהּשׁ
ֵאִלּיָהוּ  ָּה  ִהְתַחז ַעם  ַהּפַ יֹאַבד.  ֶסף לֹא  ַהּכֶ ׁשֶ ַעל-ְמנָת 
ֵאִלּיָהוּ.   ַאל  ׁשָ  – הֹוֵלְך?"  ה  ַאּתָ "ְלֵהיָכן  ָזֵקן.  ְלָאָדם 
ָנא  "ֱאמֹר  ָהִאיׁש.  יב  ֵהׁשִ ָוִרים",  ׁשְ ִלְרּכֹׁש  וּק,  "ַלּשׁ
ם'" ָאַמר לֹו ׁשוּב ֵאִלּיָהוּ ַהּנִָביא. "ְוִכי  ֵ 'ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ
ִלְרּכֹׁש  עֹוֵמד  ַוֲאִני  ֶסף  ּכֶ ִלי  יֵׁש  זֹאת?  אַֹמר  ַמּדוַּע 

ָכְך ה' וֵּבין ִאם לֹא!" ין ִאם ִיְרֶצה ּבְ ָוִרים ּבֵ ׁשְ
ִלְמנוָּחה  ֶרְך  ַהּדֶ ַצד  ּבְ ְוָעַצר  יר,  ֶהָעׁשִ ִהְתַעּיֵף  ֶרְך  ּדֶ ּבַ
ִהְתעֹוֵרר – ָהיוּ יָָדיו ֵריקֹות... ֵאִלּיָהוּ ָנַטל  ׁשֶ ה. ּכְ ַקּלָ
י ָלַמד  ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהּשׁ יאֹו. ּבַ עֹות ְוֶהְחּבִ ְטּבְ ֶאת ְצרֹור ַהּמַ
ַאְך  ֶכֶסף,  ּבְ ִהְצַטּיֵד  ׁשוּב  הוּא  ַקח.  ַהּלֶ ֶאת  יר  ֶהָעׁשִ
יב:  יו, ֵהׁשִ ַאל אֹותֹו ֵאִלּיָהוּ ַהּנִָביא ְלַמֲעׂשָ ָ ּשׁ ׁשֶ ַעם, ּכְ ַהּפַ
ּיְִהיֶה  ם." "ׁשֶ ֵ ָוִרים, ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ "ֲאִני עֹוֵמד ִלְרּכֹׁש ׁשְ
יט לוֹ ֶאת  ַהְצָלָחה!" ָאַמר לֹו ֵאִלּיָהוּ ַהּנִָביא, ְוהוֹׁשִ ְלָך ּבְ

ּנוּ קֶֹדם ָלֵכן. ּלַָקח ִמּמֶ ינִָרים ׁשֶ ָמאַתִים ַהּדִ
ַחּיָיו  יֹוֵתר ּבְ ְצָלִחים ּבְ אֹותֹו יֹום ָהיָה ַאַחד ַהּיִָמים ַהּמֻ
ֻמְצָלחֹות,   ה  ְרִכיׁשָ ִעְסָקאֹות  ַע  ּצֵ ּבִ הוּא  יר.  ֶהָעׁשִ ל  ׁשֶ
ִרי  ֶסר ָהִעּקָ ֵמַח ְוטֹוב ֵלָבב. ַאְך ֶאת ַהּמֶ ְיָתה ׂשָ ב ַהּבַ ְוׁשָ
ל  ְרָכתֹו ׁשֶ ׁש ֶאת ּבִ ב יֵׁש ְלַבּקֵ ָכל ַמּצָ ַכח: ּבְ הוּא לֹא ׁשָ

ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם.

ִטיָרתֹו  ּפְ יֹום  הּוא  ה',  ֲחֻנּכָ 'ֶעֶרב  ִכְסֵלו,  ּבְ כ"ד  יֹום 
ַהאי  ַהּגֹוָלה,  ֵני  ּבְ ל  ָכּ ל  ׁשֶ ן  ַרּבָ רֹוֵענּו,  ָאִבינּו  ל  ׁשֶ
נּו,  ל ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן, ַרּבֵ ְלִמיָדיו ׁשֶ ָחִסיד ַהאי ָעָנו, ִמּתַ
ֵטיְנַמן זצוק"ל.  דֹול ַאֲהרֹן ְיהּוָדה ֵליּב ׁשְ אֹון ַהּגָ ַהּגָ
א  ל ּתֹוָרה ְוָנׂשָ ֶבר ֻהַקם ָעל, ֵהִקים ָאֳהָלּה ׁשֶ הּוא ַהּגֶ
א  ַמּשָׂ ֶאת  ְכָלל,  ּבִ ָהָעם  א  ַמּשָׂ ֶאת  הֹור  ַהּטָ ִלּבֹו  ַעל 

ְפָעל  ַלּמִ ר  ִהְתַמּסֵ ּוִבְמיָֻחד  ְפָרט,  ּבִ ַהּתֹוָרה  עֹוַלם 
עֹות'.  ב 'ֶקֶרן ַהַהּסָ ּגָ ׂשְ דֹוׁש ְוַהּנִ ַהּקָ

ה  עֹות' – ָלּמָ ם 'ֶקֶרן ַהַהּסָ ֵ ים ׁשֹוֲאִלים אֹודֹות ַהּשׁ ַרּבִ
ִלְטעֹות  ְיכֹוִלים  ֲהֵרי  יֹוֵתר,  'ָקדֹוׁש'  ם  ׁשֵ ֲחרוּ  ּבָ לֹא 
מֹוִנּיֹות?  אֹו  אֹוטֹוּבוִּסים  ל  ׁשֶ ֶחְבָרה  ֶזה  י  ִכּ ְוַלֲחׁשֹב 
י ֶאת  ה, ִכּ ה ְקדֹוׁשָ ם ֶזה ְסֻגּלָ ׁשֵ י יֵׁש ּבְ ׁשוָּבה ִהיא ִכּ ַהּתְ

ֶדֶרְך ַרּבֹוֵתינּו ּבְ



נוּ  ְוַרּבֵ ָזִכינוּ  ַעְצמֹו!  ּבְ זצוק"ל  נוּ  ַרּבֵ ָקַבע  ֶּה  ַהז ם  ֵ ַהּשׁ
ר  ִמְסּפַ ַעל  ִהְתַעְניֵן  ָרט,  ּפְ ָכל  ּבְ ְמעָֹרב  ָהיָה  זצוק"ל 
ָכל  ּבְ ְוַתְלִמידֹות  ְלִמיִדים  ּתַ יִעים  ּסִ ּמַ ׁשֶ ָהאֹוטֹוּבוִּסים 
ר  וִּבים, ִמְסּפַ ּשׁ ַהּיִ מֹות  מַֹע ֶאת ׁשְ ָויֹום, ָרָצה ִלׁשְ יֹום 
ָהרוָּחִני  ְלגֹוָרָלם  ַאג  ּדָ ְוַאף  ַהּנֹוְסִעים,  ְלִמיִדים  ַהּתַ
ְלִמיִדים  ַהּתַ ֲהָכַנת  ּבַ ּגַם  ִקיַע  ְלַהׁשְ עֹוֵרר  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ
וּם, ְלַלוֹּות  ִרּשׁ דֹוׁשֹות, ְלַסּיֵַע ּבָ יבֹות ַהּקְ ְלַמֲעָבר ַלְיׁשִ
י  ְלָבּתֵ עֹות  וַּבַהּסָ וּם  ִרּשׁ ּבָ ָקָעה  ַהַהׁשְ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְוִלְתמְֹך, 
ֵדִלים ִלְנָעִרים -  ֶפר ַיּכוּ ׁשֶֹרׁש רוָּחִני, ְוַהְיָלִדים ַהּגְ ַהּסֵ

יבֹות. עֹוַלם ַהְיׁשִ ֶרְך ּבְ ְך ַהּדֶ ֶהְמׁשֵ בוּ ּבְ ּלְ ּתַ ִיׁשְ
ל ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ָצֲעדוּ  תֹו ׁשֶ י ַאֲחֵרי ִמּטָ ֲחַז"ל אֹוְמִרים ִכּ
ְהיֹותֹו  מֹו, ַאֲהרֹן, ּבִ אוּ ֶאת ׁשְ ּנָׂשְ מֹוִנים ֶאֶלף ְיָלִדים ׁשֶ ׁשְ
ִרּיֹות  ַהּבְ ֶאת  אֹוֵהב  לֹום,  ׁשָ ְורֹוֵדף  לֹום  ׁשָ אֹוֵהב 
י  ִכּ ְלַהְמִליץ  ן  ִנּתָ זצוק"ל  נוּ  ַרּבֵ ַלּתֹוָרה. ַעל  וְּמָקְרָבן 
תֹו, הֹוְלִכים  ִרְבבֹות ְיָלִדים ִויָלדֹות הֹוְלִכים ַאַחר ִמּטָ
ְזכוּתֹו!  ל ּתֹוָרה - ּבִ י יֹום ְלאֹוָרּה ׁשֶ ְלאֹורֹו ְוזֹוִכים ִמּדֵ
ּתֹוָרה, ִמּתֹוְך ְיִגיָעה ְוַהְתָמָדה  ְדלוּתֹו ָהֲעצוָּמה ּבַ ְלַצד ּגַ
ֲעָנָוה  ּלֹו,  ׁשֶ ָהֲעצוָּמה  ם  ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת  ְלַצד  ְמיָֻחדֹות, 
ִמּדֹות  ּבְ זצוק"ל  נוּ  ַרּבֵ ה  ִהְתַעּלָ ֻמָעט,  ּבְ קוּת  ּפְ ְוִהְסּתַ
ָאָדם  ין  ּבֵ נַֹעם  וַּבֲהִליכֹות  ַלזּוַּלת,  ַיַחס  ּבְ טֹובֹות, 
ְוָהיָה  ִנים,  ּפָ ְלֶהָאַרת  ּנוּ  ִמּמֶ ָזכוּ  ְיָלִדים  ּגַם  ַלֲחֵברֹו. 
קֹום וֵּבין  ין ָאָדם ַלּמָ ּקֶֹדׁש, ּבֵ ָכל ֲהִליכֹוָתיו ּבַ ְלמֹוֵפת ּבְ
לֹום,  ׁשָ ַנת  ּכָ ַהׁשְ ְלַמַען  ַעל  ּפָ יָָמיו  ל  ָכּ ַלֲחֵברֹו.  ָאָדם 
"ַנַער  ָאְמרֹו  ּבְ ָלֶזה,  ֶזה  ּתוּר  ַהוִּ ַמֲעַלת  ֶאת  יר  ִהְסּבִ

ּתוּר!" ּיְַפִסיד ִמוִּ י ְולֹא ָרִאיִתי ִמי ׁשֶ ָהִייִתי ּגַם ָזַקְנּתִ

ִלְרּכֹן  ְיָכְלּתֹו  ֶרת  ִנּכֶ ְך  ּכָ יֹוֵתר,  ּגָדֹול  ָאָדם  ׁשֶ ָכל  ּכְ
ְביָכֹול,  ּכִ ׁשוִּטים.  ּפְ ים  ַוֲאָנׁשִ ְצִעיִרים  ְיָלִדים  ְלֵעֶבר 
תֹו  ֻדּלָ ה מֹוֵצא ּגְ ַאּתָ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ַעל הקב"ה ֶנֱאַמר: "ּבְ
יִקים  ַצּדִ ַעְנְוָתנוּתֹו".  מֹוֵצא  ה  ַאּתָ ם  ׁשָ הקב"ה,  ל  ׁשֶ
ְואֹוֲחִזים  ְדָרָכיו  ּבִ הֹוְלִכים  ברבש"ע  בוִּקים  ַהּדְ
ָתֵאר  ַהְמּ ֶאֶלף,  י  ִמּנִ ֶאָחד  ִסּפוּר,  ִלְפֵניֶכם  ִמּדֹוָתיו.  ּבְ
ַאְבָרָהם  ָהַרב  ַתב  ּכָ ׁשֶ ִפי  ּכְ נוּ,  ַרּבֵ ל  ׁשֶ ְדלוּתֹו  ּגַ ֶאת 

אֹוָחיֹון:
יל  יַבת 'ָאְרחֹות ּתֹוָרה', וִּמּגִ ְלִמיד ְיׁשִ ָרֵאל הוּא ּתַ ִיׂשְ
ל  ן ָאִביו ׁשֶ ּכֵ נוּ, ׁשֶ ִית ֵאֶצל ַרּבֵ ֶבן ּבַ ָצִעיר ָזָכה ִלְהיֹות ּכְ
ְך,  ּכָ נוּ, וִּבְהיֹות ׁשֶ קָֹרִבים ְלַרּבֵ ָרֵאל הוּא ַאַחד ַהּמְ ִיׂשְ
ּנוּ ְוַלֲחזֹות  ֵרְך ִמּמֶ ָהיָה ֵמִביא ַרּבֹות ֶאת ְיָלָדיו ְלִהְתּבָ

ִזיו ָקְדׁשֹו. ּבְ
ַאַחת  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ יָָצא  ע,  ַאְרּבַ ן  ּבֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ָהיָה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ְניִָנים,  ַהּבִ ין  ּבֵ ׁשֹוְטטוּ  ֵהם  ְרחֹוב.  ּבָ ָאִחיו  ִעם  ְלַטּיֵל 
ְכבֹודֹו  ֵטייְנַמן ּבִ ָרֵאל ְוִהּנֵה ָהַרב ׁשְ ֶפַתע ָרָאה ִיׂשְ ּלְ ׁשֶ ּכְ
ְלִמיִדים.  ּתַ ר  ִמְסּפַ ְוִעּמֹו  יתֹו  ּבֵ ְלִכוּוּן  ּפֹוֵסַע  וְּבַעְצמֹו 
ים ִעם ָאִביו,  ּקוָּריו ָהַרּבִ יר ֶאת ָהַרב ִמּבִ ִהּכִ ָרֵאל, ׁשֶ ִיׂשְ
ְוָקָרא:  ְרווּלֹו  ׁשַ ּבְ ְך  ָמׁשַ נוּ,  ַרּבֵ ל  ׁשֶ ְלִכוּוּנֹו  ִמּיָד  ָרץ 
נוּ  לֹוְמָך?"  ַרּבֵ עס, ָמה ׁשְ אּבֶ ֵטייְנַמן, גוּט ׁשַ "ָהַרב ׁשְ
יַע. הוּא ִחּיְֵך ֶאל  ְפּתִ ְפּגָׁש ַהּמַ ָלל ִמן ַהּמִ לֹא ִנְבַהל ּכְ
ֲחִמימוּת,  ּבַ יָדֹו  ֶאת  ָלַחץ  ֶנְכּדֹו,  ָהיָה  ִאּלוּ  ּכְ ָרֵאל  ִיׂשְ
ּתֹוְך  ֶבת,  ִנְלּבֶ עס"  אּבֶ ׁשַ "גוּט  ת  ִבְרּכַ ּבְ אֹותֹו  וֵּבֵרְך 

ִנים. לֹומֹו וֵּמִאיר לֹו ּפָ ׁשְ הוּא ִמְתַעְניֵן ּבִ ׁשֶ
ׁש,  ָרֵאל ַהּיֶֶלד ְוֵהֵחל ִלְלמֹד ֻחּמָ ר ּגַָדל ְמַעט ִיׂשְ ֲאׁשֶ ּכַ



ַמן ְּ ֶדֶרְך ַהז ּבְ

ָהַרב  ֵאֶצל  ֵחן  ְלִהּבָ אֹותֹו  ח  ּקַ ּיִ ׁשֶ ָאִביו  לֹו  ִהְבִטיַח 
ְרּגָׁש ָלַמד ֵהיֵטב ְוָחַזר ׁשוּב  ֵביתֹו. ַהּיֶֶלד ַהּנִ ֵטייְנַמן ּבְ ׁשְ
ָהיָה מוָּכן  ְלמוּד ּתֹוָרה, ַעד ׁשֶ ּתַ ַמד ּבַ ּלָ ָוׁשוּב ַעל ָמה ׁשֶ
ָאה  ל ָהַרב, ִמּלְ ְכַנס ְלַחְדרֹו ׁשֶ ּנִ ׁשֶ דֹוָלה.  ּכְ ִחיָנה ַהּגְ ַלּבְ
ָהַרב  ֵאָליו  ָנה  ּפָ ָאז  ה.  וְּגֻדּלָ יבוּת  ֲחׁשִ ת  ַהְרּגָׁשַ אֹותֹו 
ֶכם לֹוְמִדים  ִהּנְ ה  ָרׁשָ ּפָ "ֵאיזֹו  ַאל אֹותֹו:  ְוׁשָ ֵטייְנַמן  ׁשְ
נוּ  ַרּבֵ ֵהֵחל  נַֹח".  ת  ָרׁשַ "ּפָ ָרֵאל:  ִיׂשְ לֹו  ָעָנה  ֵעת?"  ּכָ
ַהּיֶֶלד.  ָעָנה  ן",  "ּכֵ יק?"  ַצּדִ ָהיָה  נַֹח  "ַהִאם  אֹל:  ִלׁשְ
ן",  אֹל. "ּכֵ יְך ָהַרב ִלׁשְ יק?" ִהְמׁשִ נֹו ָהיָה ַצּדִ ּבְ ם  "ְוׁשֵ
יב.  ֵהׁשִ -"לֹא",   יק?"  ַצּדִ ָהיָה  "ָחם  ָרֵאל.  ִיׂשְ ָעָנה 
אוָּלם  ׁשוּב,  ַאל  ׁשָ יק?"  ַצּדִ ָהיָה  יֶֶפת  ַהִאם  "ְויֶֶפת, 
ב  ְוָחׁשַ ב  ָחׁשַ הוּא  ְמּגֵם.  ְלִהְתּגַ ָרֵאל  ִיׂשְ ִהְתִחיל  ּפֹה 

ְמֻבּיָׁש  ִחּיוְּך  ִחּיְֵך  ַרק  ְוָלֵכן  ַלֲענֹות,  ָמה  יַָדע  ְולֹא 
ְוָקָרא:  ַהִחּיוְּך  ָרָאה ֶאת  ָהַרב  יל ֶאת רֹאׁשֹו.   ּפִ ְוִהׁשְ
ְמפָֹרׁש  ּבִ ׁש  ֻחּמָ ּבַ ּכָתוּב  לֹא  ֱאֶמת  ּבֶ צֹוֵדק!  ה  "ַאּתָ
י! יַָדְעּתָ  ן ֲאִמּתִ יק אֹו לֹא! ֶזה ַלְמּדָ ַהִאם יֶֶפת ָהיָה ַצּדִ
ֵמַחְדרֹו  יָָצא  ָרֵאל  ְוִיׂשְ ֵאלֹות!"  ְ ַהּשׁ ַעל  ַלֲענֹות  ְמֻצּיָן 
ְבַחן ֶאְצלֹו  ּנִ ְך נַָתן ְלָכל יֶֶלד ׁשֶ ר. ּכָ ָ ִחּיוְּך קֹוֵרן וְּמֻאּשׁ ּבְ
ה  ְתחוּׁשָ ְבָחן ֶאְצלֹו ּבִ ִמּמִ ם יְָצאוּ  ְוֻכּלָ ה טֹוָבה,  ַהְרּגָׁשָ
ִמיד  יְך ִלְלמֹד. ּתָ ק ְלַהְמׁשִ ֵחׁשֶ לוּ  ִהְצִליחוּ, ְוָכְך ִקּבְ ׁשֶ
יל  ֵדי לֹא ְלַהְכׁשִ ֵאלֹות ַקּלֹות ּכְ אֹל ׁשְ יד ִלׁשְ ָהיָה ַמְקּפִ
ן ָאָדם  י ּגַם יֶֶלד - ּבֶ ִמיד ּכִ ִחיָנה, ְוָאַמר ּתָ ּבְ ַאף יֶֶלד ּבַ
מֹו ָאָדם ְמֻבּגָר  ִדּיוּק ּכְ ׁשֹו וְּלַבזֹּותֹו, ּבְ הוּא, ְוָאסוּר ְלַבּיְ

ְוַאף יֹוֵתר! 

לֹום.  ְלׁשָ ִלְקָראֵתנּו  ִאים  ּבָ ִאיִרים  ַהּמְ ה  ֲחֻנּכָ ְיֵמי 
ֵני  ׁשְ ָנם  יֶׁשְ ַה"חֶֹרף"  ַמֲהַלְך  ּבְ י  ִכּ אּו  ּטְ ִהְתּבַ יִקים  ַצּדִ
ם  ּגַ י  ִכּ ָנה  ּוָ ַהּכַ ּופּוִרים.  ה  ֲחֻנּכָ ִמים"-  "ְמַחּמְ ים  ַחּגִ
ִמים  ְתקּוָפה ָקָרה ּוְרדּוָמה, ֲחׁשּוָכה ִוירּוָדה, ִמְתַחּמְ ּבִ
ֵני  ׁשְ ֶאְמָצעוּת  ּבְ ים  ׁשִ ּוִמְתַקּדְ ִקים  ְּ ִמְתַחז ים,  ּוִמְתַעּלִ
רּוַח  נּו  ּבָ ִפיִחים  ּמְ ׁשֶ ּופּוִרים,  ה  ֲחֻנּכָ לּו,  ַהּלָ ים  ַחּגִ

ה, ִהְתעֹוְררוּת ֶוֱאמּוָנה. ָ ְקֻדׁשּ
ל ֶאת ָהָעְצָמה  ַחג ַהֲחֻנּכָה: הוּא ְמַסּמֵ הוּ ְמיָֻחד ּבְ ֶ יֵׁש ַמּשׁ
ַהּגָלוּת,  ַכת  ֶחׁשְ ְלאֶֹרְך  וִּמְתעֹוֶרֶרת  ָבה  ָ ּשׁ ׁשֶ ַהּיְהוִּדית 

ה. ׁש ְוַעד ַעּתָ ְקּדָ ית ַהּמִ ן ּבֵ ִנים - ִמיֵמי ֻחְרּבַ ַאְלֵפי ׁשָ
ל  ׁשֶ ְנכֹונוָּתם  ֶאת  וָּבִראׁשֹוָנה  רֹאׁש  ּבָ ְמַצּיֵן  ה  ֲחֻנּכָ
ר ֶאת ַיֲהדוָּתם –  ּמֵ ֵדי ְלׁשַ ם ּכְ ְיהוִּדים ִלְמסֹר ֶאת ַנְפׁשָ
ּנַָתן ָלנוּ הקב"ה,  ֵאר ֶנֱאָמִנים ַלּתֹוָרה ׁשֶ ָ לֹוַמר, ְלִהּשׁ ּכְ

יָה ִנְחיֶה. ר ְלאֹוָרּה נֵֵלְך ְוַעל ּפִ ֲאׁשֶ
ָבִאי  חֹון ַהּצְ ּצָ ֵאין ֵעֶרְך ְוֵאין ּתֹוֶעֶלת ַלְחּגֹג ֶאת ֵזֶכר ַהּנִ
מֹוָנִאים ַעל ַמְמֶלֶכת יָָון. ּתֹוְך ּדֹור ֶאָחד אֹו  ל ַהַחׁשְ ׁשֶ
ָבר  ים ּכְ ּבִ ּכַ ְלטֹון ַהַמּ ַחת ׁשִ ִעיָרה ּתַ ִדיָנה ַהּצְ ַנִים, ַהּמְ ׁשְ
ִליָטָתם  ַחת ׁשְ ָדה ֶאת ַעְצָמאוָּתּה ְוָעְבָרה ִלְהיֹות ּתַ ִאּבְ
ָהאֹור,  ִנְצחֹון  רוָּחִני.  ַחג  הוּא  ֲחֻנּכָה  ָהרֹוָמִאים.  ל  ׁשֶ

ִנְצחֹון ָהרוַּח!
ינוּ  ִהְרׁשֵ לֹא  ָאנוּ  ׁשֶ ה  ָהֻעְבּדָ ֶאת  ְלַהְנִציַח  א  ּבָ ה  ֲחֻנּכָ
נוּ ִעם הקב"ה.  ּלָ ר ׁשֶ ׁשֶ ּנֹות ָלנוּ ֶאת ַהּקֶ ְלַאף ֶאָחד ְלׁשַ
ָרה  ּטָ ָבר ְלַמֲענֹו! ְלַמַען ַהּמַ ל ּדָ ר ַעל ָכּ ָאנוּ מוָּכִנים ְלַוּתֵ
ַמֲהַלְך  נוּ. ָאֵכן, ּבְ ַהזֹּאת, מוָּכִנים ָאנוּ ִלְמסֹר ֶאת ַנְפׁשֵ

ִהְצִליחוּ  ַהּיְהוִּדים  ַהִהְסטֹוְריָה,  נֹות  וּׁשְ קוּפֹות  ַהּתְ
ִנְסיֹונֹות  ֵאיְנְספֹור  נַֹכח  ַאף  ֱאמוּנֹוֵתיֶהם,  ַעל  מֹר  ִלׁשְ
ָלֶהם  ָעְלָתה  כוּפֹות  ּתְ ׁשֶ ַהְצָלָחה  כַֹח,  ּבְ ּנֹוָתם  ְלׁשַ

ֵבד. ְמִחיר ּכָ ּבִ
ל ָהָעם ַהּיְהוִּדי ּגִָרים  ם ׁשֶ ם וְּביֵָמינוּ רֹב ֻרּבָ ֵ רוְּך ַהּשׁ ּבָ
וְּלַקּיֵם  ּתֹוָרה  ִלְלמֹד  ר  ֻמּתָ ֶהן  ּבָ וִּבְמִדינֹות  ֲאָרצֹות  ּבַ
נֶֶסת ְוַתְלמוֵּדי  י ּכְ ּתֵ עֹוָלם ּבָ ָנם ּבָ ׁש. יֶׁשְ ִמְצוֹות ְללֹא ֲחׁשָ
ה  ּפָ י ּכִ עֹוָלם רֹוִאים ְיהוִּדים חֹוְבׁשֵ ּנָה ּבָ ָכל ּפִ ּתֹוָרה, ּבְ

ר.  ׁשֵ יג אֶֹכל ּכָ ן ְלַהּשִׂ ְללֹא ָחת, ְוִנּתָ
ֶרְך ֶאל ֵעֶבר ְנֻקּדֹות  נוּ ִהיא ְלָהִאיר ֶאת ַהּדֶ ּלָ יָמה ׁשֶ ׂשִ ַהּמְ
ָלחוּׁש ַאֲחָריוּת  ים. ָעֵלינוּ  דֹוׁשִ קֹומֹות ַהּקְ ָהאֹור – ַהּמְ
ְולֹא  ַעְצִמית,  ִבּיָה  ׁשְ ּבִ ַהּנְתוִּנים  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ְלַאֵחינוּ 
ַהּיֵֶצר  ַכְבֵלי  ּבְ לוִּאים  ּכְ וִּמְצוֹות,  ּתֹוָרה  ְלַחּיֵי  זֹוִכים 
יד ַעל ַהַהּגָָעה ְלמֹוְסדֹות  ְרִחיק ֵמִחּנוְּך ּתֹוָרִני וַּמְכּבִ ּמַ ׁשֶ

ִחּנוְּך ַעל ָטֳהַרת ַהּקֶֹדׁש.
ּבֹו  ֶמן  ֶ ַהּשׁ ְך  ּפַ ָהרוָּחִני,  ֲעֶנה  ַהּמַ ִהיא  עֹות'  ַהַהּסָ 'ֶקֶרן 
ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵני  ּבְ מֹות  ִנׁשְ ַהּקֶֹדׁש,  נֵרֹות  ֶאת  ַמְדִליִקים 
'ֶקֶרן  ַהּתֹוָרה.  ְלעֹוַלם   – וִּפיִזית  ית  ִרְגׁשִ  – ַלֲהִביָאם 
ף  ּתָ ׁשֻ ִלְהיֹות  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְלָכל  ֶרת  ְמַאְפׁשֶ עֹות'  ַהַהּסָ
ָהֱאמוָּנה  אֹור  ֶאת  ית  ְלַהּצִ ָהָאיֹם,  ְך  ַהחֹׁשֶ ּגֵרוּׁש  ּבְ
עֹות' ִהיא  ָרה ְטָפִחים'. 'ֶקֶרן ַהַהּסָ ה ֵמֲעׂשָ ַאף 'ְלַמּטָ
מֹות  ִנׁשְ ֵקרוּב  ְלַמַען  ָרֵאל  ִיׂשְ דֹוֵלי  ּגְ ל  ׁשֶ ִמְפָעָלם 
נוּ!  ִעּמָ יְָדָך  ן  ּתֵ ְוֵהם קֹוְרִאים ְלךָ,  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ַאֵחינוּ 

ִמי ַלה' ֵאַלי!



ו?  ַסְך-ַהּכֹל ְלֵעׂשָ ַלח יֲַעקֹב ּבְ ֲעֵלי ַחּיִים ׁשָ ה ּבַ ּמָ ּכַ

ֵהמֹות ַלח ְלָאִחיו 550 ּבְ • יֲַעקֹב ׁשָ

ים ְקַטּנִים'?  ּכִ ְיָלה ְוִסּכֵן ַעְצמֹו ֲעבוּר 'ּפַ ּלַ ַמּדוַּע ָחַזר יֲַעקֹב ּבַ

רוָּטה. ֶוה-ּפְ יִקים ִנְזָהִרים ֲאִפּלוּ ַעל ׁשָ י ַצּדִ • ִכּ

ִעיר?  ו ָאִחיו ְלַהר ׂשְ ָמַתי יֲַעֶלה יֲַעקֹב ְלֵעׂשָ

ו...". ּפֹט ֶאת ַהר ֵעׂשָ ַהר ִצּיֹון ִלׁשְ ִעים ּבְ ְנבּוַאת עֹוַבְדיָה: "ְוָעלּו מֹוׁשִ יַח, ּכִ ׁשִ •  בְִּביַאת ַהּמָ
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