ּפ ָָר ׁ ַשת וָאֵ ָרא
עָ לוֹן מס' 34

ְּבדֶ רֶ ְך הַפּ ָרָ ׁ ָשה
שת וָאֵ ָרא ע ֹוסֶקֶ ת ִּכמְ עַ ט ּכ ֻּלָהּ ּב ּ ַַמכּ וֹת
שתֵ נ ּו ּפ ָָר ׁ ַ
ּפ ָָר ׁ ָ
שה
שהִ ּכָה ה' אֶ ת ּפ ְַרע ֹה וְ אֶ ת הַ ּ ִמצְ ִריםּ .ב ַּפ ָָר ׁ ָ
ֶׁ
אשוֹנוֹת ,מִ ּ ַמ ּכַת ָּדם וְ עַ ד
שבַע הַ ּ ַמכּ וֹת הָ ִר ׁ
מְ ת ֹאָ רוֹת ׁ ֶ
מַ ּכַת ּב ָָרד.
ֵי-ב ָר ִקי'
שאַ ל או ִֹתי ּ ַתלְ מִ יד י ׁ ִ
שבוּעַ ׁ ָ
הַ ּׁ ָ
'בנ ְּ
ְשיבָה ְּ
שה אֶ ת "הַ ֶּד ֶר ְך הָ אֲ ֻר ּכָה" מִ ּבֵית
שעָ ָׂ
מִ צְ טַ ּיֵן ,נַעַ ר ׁ ֶ
של חִ ּנו ְּך הָ עַ צְ מָ ִאי
ֵספֶר ְּכלָלִ י לְ תַ לְ מוּד ּתו ָֹרה ׁ ֶ
ּב ַּפ ִֶריפ ְֶריָה ,נֶ ֱעזַר ַרבּ וֹת ע"י ּ ְפ ִעילוּת 'קֶ ֶרן הַ הַ ּ ָסעוֹת',
וְ ָזכָה לְ הַ צְ לִ יחַ ְּבע ֹולַם הַ ּתו ָֹרה :ה ֲֵרי הקב"ה הוּא
"כּ ֹל יָכוֹל"ּ ,וב ּ ַַמאֲ בָק ּבֵין הקב"ה לְ בֵין ּפ ְַרע ֹה אֵ ין
של הקב"ה
ש ּיָד ֹו ׁ ֶ
ִּבכְ לָל סָ פֵק "מִ י ְי ַנצֵּחַ "ּ .בָרוּר ׁ ֶ
ְגָר ׁש ּבַסּ וֹף אֶ ת עַ ם
ִּתהְ יֶה עַ ל הָ עֶ לְ י ֹונָה ּופ ְַרע ֹה י ֵ
שר
ִי ְׂש ָראֵ ל מֵ אַ ְרצוִֹ .אם ּכֵן ,ל ּ ָָמה הֵ בִ יא הקב"ה עֶ ֶׂ
מַ כּ וֹת? ה ֲֵרי יָכוֹל הָ יָה לְ הָ בִ יא ְּכבָר ּבַהַ ְתחָ לָה אֶ ת
מַ ּכַת ְּבכוֹרוֹת ,מַ ּכַת מַ חַ ץ ,וְ לִ גְ ר ֹם לְ פ ְַרע ֹה לְ הַ ִּגיעַ
מִ ּיָד לְ הַ כְ נָעָ ה מֻ חְ לֶטֶ ת וּלְ ׁ ִשחְ רוּר ְּבנֵי ִי ְׂש ָראֵ ל?
אש ֹונִים עָ סְ קוּ ַרבּ וֹת ִּב ׁ ְשאֵ לָה זוְֹּ .בפ ֶֶרק זֶה
ַרבּ וֹתֵ ינוּ הָ ִר ׁ
מֶר ּ ָכזִיוֹת ּ ֶבאֱמוּנָהְ ׁ ,שאֵ לַת "י ְִדיעָ ה
עָ לוּ ְו ִנ ּדוֹנוּ ׁ ְשאֵ לוֹת ְ
כְביד הקב"ה אֶ ת לֵב ּפ ְַרע ֹה ,וְכִי
וּבְ חִ ָירה"ֲ ,הכֵיצַד הִ ִּ
נָטַל מִ ּ ֶמ ּנוּ אֶ ת זְכוּת "הַ ְּבחִ ָירה הֶחָ פְ ׁ ִשית" ׁ ֶש ּי ֵׁש לְ כָל
אָ דָ ם? ׁ ְשאֵ לוֹת אֱמוּ ִנ ּיוֹת ַרבּ וֹת י ֵׁש ְּבסִ ּפוּר ּגָלוּת וּגְאֻ ּלַת
מִ צְ ַריִם .הִ סְ ּב ְַר ִּתי ל ּ ַַתלְ מִ יד ׁשֶאֵ י ֶנ ּנִי ר ֹוצֶה לִ צְ ל ֹל לְ ע ֹמֶק
ׁ ְשאֵ לוֹת אֵ ּלֶה ְּב ׁ ָשלָב זֶה ,וְאֶ ׁ ְש ּ ַת ֵ ּדל לְ הַ סְ ִּביר ל ֹו ע"י
ִישָה מַ חְ ׁ ַשבְ ִּתית ׁ ֶש ּנ ֹוגַעַ ת לְ ע ֹולָמ ֹו וְאַ קְ טוּאָ לִ ית עֲבוּרוֹ.
ּג ׁ
סֻפָר עַ ל עָ נִי וְאֶ בְ יוֹן ׁשֶהִ ְתאַ ּמֵץ ּ ָכל יָמָיו לְ הַ ּ ִׂשיג
מְ ּ
ּ ְפרוּטוֹת לְ מָזוֹן וּמִ חְ יָהְּ .ביוֹם ָרגִיל הָ יָה ר ֹוכ ֵׁש ּפַת-קִ ּבָר
(לֶחֶ ם ׁ ָשח ֹר ּגַס ְויָב ֵׁש ,מַ ֲאכַל ֲע ִנ ּיִים)ְּ .ביָמִ ים נ ְִד ִירים,

עלון זה מוקדש לע"נ
זהבה גולדה בת ר' אברהם אבא

ּבָהֶם הֵאִ יר מַ זָּלוֹ ,הָ יָה ק ֹונֶה ּגַם ּ ָבצָל אֶ חָ ד לְ ל ַּפֵת בּ ֹו
אֶ ת הַ ּפַת .מַ ְר ִּבית יָמָיו עָ בְ רוּ עָ לָיו ַּבאֲכִילַת לֶחֶ ם יָב ֵׁש,
ּכ ְׁשֶהוּא ח ֹולֵם עַ ל "יוֹם מְ אֻ ּׁשָר" בּ ֹו יוּכַל ּגַם לִ קְ נוֹת
ּ ָבצָל...
ְ
ֹאש ֹו ׁשָפוּף
ַויְהִ י הַ ּיוֹם ,הֶעָ נִי הִ ְתהַ ּלֵך ְּבצִ ֵ ּדי הַ ְּד ָרכִים ,ר ׁ
ְו ּגַבּ ֹו ּכָפוּף ,וְהִ ּנֵה ,עֵינ ֹו ק ֹו ֶלטֶת ּב ָָרק .נִיצוֹץ .הוּא
מִ ְתכּ ֹופֵף עוֹד ,וּמ ֹוצֵא מַ טְ ּבֵעַ זָהָ ב ְּבתו ְֹך הַ בּ ֹץ ׁש ְֶּבצִ ֵ ּדי
שוּי זָהָ ב! הוּא
הַ ֶ ּד ֶר ְך .מַ טְ ּבֵעַ זָהָ ב! אָ מְ נָם קָ טָן ,אַ ְך עָ ׂ
ׁש ֹוטֵף וּמְ נ ּ ֶַקה אֶ ת הַ ּ ַמטְ ּבֵעַ ּ ,כ ְׁשֶהוּא מְ דַ מְ יֵן אֶ ת עָ ׁ ְשר ֹו
הַ ּגָדוֹל וְאָ ׁ ְשר ֹו הָ ַרב!
מִ ְׂש ּ ָת ֵר ְך ל ֹו הָ אֶ בְ יוֹן לְ עֵ בֶר הַ ּׁשוּק .נְעָ לָיו קְ רוּעוֹת וּב ֹץ
חוֹדֵ ר לְ בֵין אֶ צְ ְּבעוֹת ַר ְגלָיו .מְ עִ יל ֹו מְ רוּט וּבְ ק ׁ ִֹשי ע ֹוטֵף
אֶ ת ּגוּפוְֹׂ .שעָ ר ֹו מְ ֻג ָּדל וּפָרוּעַ  ,מֵ ח ֹסֶר ְיכֹלֶת לְ ׁ ַש ּלֵם
ל ּ ַַס ּפָרּ ,גוּפ ֹו מְ לֻכְ ל ְָך ִּכי אֵ ין ְּביָד ֹו לְ ׁ ַש ּלֵם ְּכנִיסָה ל ַּמ ְֶרחָ ץ
הָ עִ יר ֹונִיְּ .בדַ ְרכּ ֹו ל ַּׁשוּק ,מַ טְ ּבֵעַ הַ זָּהָ ב אָ חוּז הֵיטֵב ְּבכַף
יָד ֹו הַ ְּקמוּצָה ,חו ֹׁשֵב הוּא עַ ל ' ַּדף חָ דָ ׁש ּבַחַ ּיִים' ,מְ דַ מְ יֵן
אֶ ת הָ אֶ פְ ׁש ָֻר ּיוֹת ׁ ֶש ּנִקְ רוֹת ּכָעֵת לְ ָפנָיו...
מַ ּגִיעַ הוּא ל ַּׁשוּק וּפ ֹונֶה מִ ּיָד לְ דוּכַן הַ י ְָרקוֹת .עוֹמֵד זָקוּף
ַּבא ֲֶר ׁשֶת ח ׁ ֲִשיבוּת ,מְ כַחְ ּ ֵכחַ ִּבגְרוֹנ ֹו ּכְדֵ י ׁשֶקּ וֹל ֹו י ִּׁשָמַ ע
ִּבבְ הִ ירוּת ,וְאוֹמֵר ַל ּי ְַרקָ ן ְּבקוֹל חָ ׁשוּב ְּבעוֹד ֹו מו ׁ ִֹשיט
שק ׁ ָשלֵם ׁשֶל
ָאתי לִ קְ נוֹת ַ ׂ
אֶ ת מַ טְ ּבֵעַ הַ זָּהָ ב" :אֲד ֹונִי! ּב ִ
ּ ָבצָל!"
אוֹי! אֵ יז ֹו מִ סְ ּכְנוּת! ּכ ַּמָה עֲלִ יבוּת! י ֵׁש לְ ָך מַ טְ ּבֵעַ זָהָ ב,
מִ ּׁשָמַ יִם ׁשָלְ חוּ לְ ָך מַ טְ מוֹן! זֶה מָה ׁשֶאַ ּ ָתה ק ֹונֶה?
נ ׁ ְִשאַ ְר ּ ָת ַּב ֲע ִנ ּיו ְּת ָך? נוֹתַ ְר ּ ָת ִּבנְמִ יכו ְּת ָך?
ֹמֶרת
ּכ ְָך נָהַ ג הקב"ה עִ ם אֲבוֹתֵ ינוּ ְּבמִ צְ ַריִם .הַ ִּמ ׁ ְשנָה או ֶ
ִּכי מַ כּ וֹת מִ צְ ַריִם אָ ְרכוּ ׁ ָשנָה ׁ ְשלֵמָה ,וּבְ ׁ ָשנָה ז ֹו ל ֹא ָרדוּ

ִּבבְ נֵי ִי ְׂש ָראֵ ל .אָ מְ נָם ל ֹא הָ יִינוּ ְּבנֵי חו ִֹרין ,אַ ְך ְּכבָר
ּפָסְ קָ ה עֲבוֹדַ ת הַ ּפ ֶֶר ְך .הַ ּנָבִ יא י ׁ ְַשעְ יָה אוֹמֵר " ְו ָנגַף ה' אֶ ת
מִ צְ ַריִם ָנג ֹף וְ ָרפוֹא ,ו ְׁשָ בוּ עַ ד ה' ְונֶעְ ּ ַתר לָהֶם ו ְּרפָאָ ם".
ֶנאֱמַ ר עַ ל ּכ ְָך ַּבז ֹּהַ ר-הַ ּ ָקדו ֹׁש " ָנגֹף – לְ מִ צְ ַריִם ,ו ְָרפוֹא
 לְ ִי ְׂש ָראֵ לִּ .בזְמַ ן ׁשֶה' הִ ּכָה אֶ ת מִ צְ ַריִםּ ,בֵינְתַ יִם הוּאמְ ַר ּפֵא אֶ ת ִי ְׂש ָראֵ ל.
מֵרפְ יוֹן
מִ ּמָה הָ יוּ צְ ִריכִים ְרפוּאָ ה? מִ ְּתפִ יסַ ת הָ עַ בְ דוּתִ ,
מֶש ְֶך מְ אוֹת ׁ ָשנִים
הַ ַּדעַ ת וּמִ ְּתחו ׁ ַּשת הַ ּגָלו ִּת ּיוּתְּ .ב ׁ
ׁשָקְ עוּ ְּבחֻ לְ ׁשָהְּ ,בחִ ָּדלוֹןְּ ,באַ פְ סִ ּיוּת – מוּל הָ ע ֲִריצוּת
הַ ִּמצְ ִרית .ל ֹא אֶ ת הַ ּגוּף ִּבלְ בַד ׁ ִשעְ ְּבדוּ הַ ִּמצְ ִר ּיִיםִּ ,כי ּגַם
יש ּיוּת .הֵם הִ ְר ּגִילוּ אֶ ת עמ"י
אֶ ת הַ ּ ֶנפ ֶׁש ,אֶ ת הַ ַּדעַ ת וְהָ אִ ׁ ִ
לִ הְ יוֹת ֲעב ִָדים ׁ ְשפוּפִ ים וּכְנוּעִ ים ,אֶ ת ּג ַּבָם נ ְָתנוּ ל ּ ַַמ ּכִים,
ְוכ ְָך מִ ְּבלִ י ַל ֲעצ ֹר ְולַחְ ׁש ֹב .הִ ְת ַר ּגְלוּ ל ּ ַַמ ּצָב.
ּכְמ ֹו הֶעָ נִי הַ ִּמסְ ּכֵן ׁש ְֶּב ֶרגַע ׁשֶל ְיכֹלֶת נ ׁ ְִשאַ ר עִ ם הַ ּ ָבצָל,
מִ סְ ּכֵן ּ ָכל ּכ ְָך עַ ד ׁשֶאִ ּבֵד ְיכֹלֶת ח ׁ ֲִשיבָה וּמְ עוֹף הַ ּׁ ְשאִ יפָה.
ּכ ְָך הָ יוּ ְּבנֵי ִי ְׂש ָראֵ לּ ,כְנוּעִ ים ו ׁ ְּשבו ִּריםַּ ,ב ּגוּף וּבַ ּ ֶנפ ֶׁש.
מ ֹׁשֶה ַר ּבֵנוּ ׁשוֹמֵעַ מהקב"ה וְאוֹמֵר לִ בְ נֵי ִי ְׂש ָראֵ ל:
ֵאתי אֶ ְתכֶם מִ ּ ַתחַ ת סִ בְ ל ֹת מִ צְ ַריִם"ָּ .ד ַר ׁש ַר ּבֵנוּ
"וְה ֹוצ ִ
הַ 'חִ ּדו ּׁשֵי הָ ִרי"ם' ׁש ִֶּלקְ ַראת יְצִ יאַ ת מִ צְ ַריִם מוֹצִ יא
אוֹתָ נוּ הקב"ה מִ ּ ַמ ּצָב ׁשֶל א ֲִד ׁישוּת וּכְ נִיעָ ה  -לְ מַ ּצָב ׁשֶל
ֹאש ו ְִתקְ וָה לֶעָ ִתיד טוֹב הַ ְר ּבֵה יוֹתֵ ר! ּ ַתפְ סִ יקוּ
ה ֲָרמַ ת ר ׁ
לִסְ בּ ֹל אֶ ת הַ ּ ַמ ּצָב – וְהַ ּגְאֻ ּלָה בּ וֹא ּ ָתבוֹא!
שֶר מַ כּ וֹת
"בֵין הַ ּ ְפ ָרקִ ים"ְּ .בעֶ ׂ
הקב"ה הֵבִ יא ׁ ָשנָה ׁשֶל ּ
הקב"ה מוֹכִיחַ עֶלְ יוֹנוּת עַ ל הַ ּ ַמיִם וְעַ ל הַ ּי ַּב ָׁשָה ,עַ ל
הַ חַ ּיוֹת הַ ּגְדוֹלוֹת וְהַ ְּקטַ ּנוֹת ,עַ ל הַ ּ ַמזָּלוֹת וְעַ ל הַ ְּמאוֹרוֹת,

"שקּ וּם נַפְ ׁ ִשי" ׁשֶל ְּבנֵי
ּ ַכא ֲׁשֶר הַ ּ ַמ ּט ָָרה הַ ּמ ְֶר ּ ָכזִית הִ יא ׁ ִ
ִי ְׂש ָראֵ לָ ׁ .שנָה ׁשֶל מָנוֹחַ ּגוּ ָפנִי ׁש ּ ֶַמטְ ָרת ֹו הִ יא מָנוֹחַ נַפְ ׁ ִשי.
ׁ ָשנָה ּבָהּ י ְִת ַר ּגְלוּ לְ אַ ט לְ אַ ט לִ ְתחו ׁ ַּשת הַ חֵ רוּתּ ,כְמ ֹו
שֵית ְּבהַ ְד ָרגָה ...הקב"ה
יְצִ יאָ ה מֵ ֲא ֵפלָה לְ או ָֹרה ׁ ֶש ַּנ ֲע ׂ
ל ֹא מוֹצִ יא אוֹתָ נוּ מִ ִּמצְ ַריִם ִּב ׁ ְשבִ יל ֶל ֱאכ ֹל ּ ָבצָל ,אֶ ּלָא
ִּב ׁ ְשבִ יל קַ ּ ָבלַת הַ ּתו ָֹרה! ְו ָלכֵן נ ְִד ֶר ׁשֶת ְּתקוּפַת מַ ֲעבָר...
סִ ּיַמְ ִּתי אֶ ת הַ הַ ְרצָאָ ה הָ א ֲֻר ּכָה ׁש ִֶּלי מוּל ּבָחוּר הַ י ׁ ְִשיבָה
הַ ִּמצְ טַ ּיֵן .הוּא יו ֹׁשֵב ְּב ׁשֶקֶ ט ,קָ ׁשוּבַ ,ו ֲאנִי מְ זַהֶה
ׁשֶהַ ְּדב ִָרים נִסְ ּ ָפגִים ְּבת ֹו ָבנָתוֹ .לְ אַ חַ ר ַּד ּ ָקהַּ -דקּ וֹתַ יִם
ֹאשוֹ ,וּמַ ְתחִ יל לְ הָ גִיב
הוּא מַ ִּביט ִּבי ,מְ הַ נְהֵן ְּבאִ ִּט ּיוּת ְּבר ׁ
ְּב ׁשֶקֶ ט ,וּמִ לּ וֹתָ יו מְ דוּדוֹת וּמְ חֻ ּׁשָבוֹת" :הָ ַרבֲ ,אנִי מֵבִ ין
ִיתי צָעִ יר לָמַ ְד ִּתי בבי"ס ּ ְפל ֹונִי .ל ֹא
לְ גַמְ ֵרי! ּכ ְׁשֶהָ י ִ
ּתו ָֹרה ְול ֹא קְ דֻ ׁ ּשָה .ל ֹא צְ נִיעוּת ְול ֹא ׁ ַש ּבָת .ל ֹא ֲאנִי ְול ֹא
ִישוּ חֶ סֶר! ל ֹא חַ ׁ ְשנוּ ּ ָכל חָ לָלָ ּ .ככָה ּגָדַ לְ נוּ,
הו ַֹרי הִ ְר ּג ׁ
ֲאנִי וְאַ חְ יוֹתַ יְּ ,בחַ ּיִים ׁשֶל ֵריקָ נוּת ו ְׁשֶל ִּבלּ וּי; הַ הו ִֹרים
ֹמֶרת עָ לֵינוּ אַ ח ֲֵרי ּבֵית הַ ּ ֵספֶר,
יוֹצְ אִ ים ַל ֲעב ֹד ,סַ בְ ּ ָתא ׁשו ֶ
ס ֹופֵי ׁשָבוּעַ – יָם ,טִ ּיוּל קָ טָן ,קְ ִנ ּיוֹת ְואֹכֶלִּ ...בכְ לָל ל ֹא
הִ ְר ּג ׁ ְַשנוּ ׁ ֶש ּי ֵׁש מַ ּׁשֶהוּ אַ חֵ ר.
ּ ַכא ֲׁשֶר זָכִינוּ ַל ֲעב ֹר לְ תַ לְ מוּד ּתו ָֹרה ,הָ יָה לִ י מְ א ֹד קָ ׁשֶה.
ְמָרא ַו ֲאנִי ל ֹא
כִתה ו'ֲ .חב ֵַרי ְּכבָר הִ ְתחִ ילוּ ּג ָ
הִ ּגַעְ ִּתי ְּב ּ ָ
הִ ּכ ְַר ִּתי חֻ ּמ ָׁש וּמִ ׁ ְשנָה .הִ ְתחַ לְ נוּ ָל ֶלכֶת לְ בֵית הַ ְּכנֶסֶת
שָג מָה ע ֹו ִׂשים ,מָה הַ ּסֵדֶ ר
ְּבכָל ׁ ַש ּבָת ,אַ ְך ל ֹא הָ יָה לִ י מֻ ּ ׂ
ׁשֶל הַ ְּתפִ ּלָה ,מָתַ י עוֹמְ ִדים וּמָתַ י 'מְ חַ ְּב ִרים ַר ְג ַליִם'
ַּבעֲמִ ידָ ה.
ישיבוֹת
ּב ּ ַַתלְ מוּד ּתו ָֹרה הִ ְתחִ ילוּ לְ דַ ּבֵר עַ ל מַ ֲעבָר לִ ׁ ִ

קְ דו ֹׁשוֹת .ל ֹא ֲאנִי ְול ֹא הו ַֹרי חָ ׁ ְשבוּ עַ ל זֶה ִּבכְ לָל .ע ֹולָם
ְמָרא,
ְמָראּ ,ג ָ
זָרָ ׁ .שח ֹר ָלבָן .יוֹם לִ ּמוּד אָ ר ְֹך ,אָ ר ְֹך אָ ר ְֹךּ ,ג ָ
ְמָרא ...הו ַֹרי ַו ֲאנִי אָ מְ נָם "הִ ְתחַ זַּקְ נוּ" ַּב ָּדת ,אַ ְך ל ֹא
ּג ָ
יָדַ עְ נוּ ְּב ִד ּיוּק מָה ְול ָּמָה ,ל ֹא הָ יִינוּ ׁשָם ּ ֶבאֱמֶת ...עֲדַ יִן
הָ יוּ נְסִ יגוֹת ,מִ פְ ּג ְׁשֵי מִ ׁ ְש ּפָחָ ה' ,חֻ פְ ׁשוֹת'...
וְאָ ז הִ פְ צִ יעַ לְ חַ ּיֵינוּ יוֹסִ י .יוֹסִ י הָ יָה ּ ְפעִ יל 'קֶ ֶרן הַ הַ ּסָעוֹת'
ּב ּ ַַתלְ מוּד ּתו ָֹרה .הוּא הָ יָה מוֹסֵר ׁ ִשעו ִּרים מְ עַ ְנ ְינִים
כִתוֹת ז' וְח'ׁ .שוֹאֵ ל ׁ ְשאֵ לוֹת מְ אַ ְת ּגְרוֹת ְּבפ ָָר ׁ ַשת
ְּב ּ
הַ ּׁשָבוּעַ וְדָ ן אִ ּ ָתנוּ ְּב ִד ּיוּנִים הִ לְ כ ִָת ּיִים מְ ַר ְּתקִ ים .הוּא
ַארק ,מְ אַ ְר ּגֵן מִ ְׂשחֲקֵ י חֶ בְ ָרה,
ּגַם הָ יָה מוֹצִ יא אוֹתָ נוּ ל ַּפ ְ
ִׂשיחוֹת ְּבמַ עְ ּגָלְ ,וגַם מֻ מְ חֶ ה ְּב'עַ ל הָ אֵ ׁש'...
בַקר אֶ צְ לֵנוּ ּב ַַּביִת .הָ יוּ לָנוּ ִׂשיחוֹת ,לִ י
יוֹסִ י הִ ּגִיעַ ּגַם לְ ּ ֵ
ְולַהו ִֹרים ׁש ִֶּלי ,עַ ל מַ ׁ ְשמָעוּת הַ ָּדת ,הַ ֲח ָויָה הָ רוּחָ נִית
ׁש ִֶּב ׁ ְשמִ ַירת מִ צְ ווֹת ,וְעָ לוּ הַ ְר ּבֵה ׁ ְשאֵ לוֹת ׁ ֶש ּגַם יוֹסִ י אָ מַ ר
ׁשֶהוּא מִ ְתקַ ּׁשֶה לְ הַ סְ ִּבירְּ .באַ חַ ת הַ ּ ְפעָ מִ ים ּבָא אִ ּת ֹו ַרב
ׁשֶל 'קֶ ֶרן הַ הַ ּסָעוֹת'ׁ ,ש ְֶּמ ׁ ַש ּמ ֵׁש ּגַם מְ נַהֵל ּ ַתלְ מוּד ּתו ָֹרה.
י ׁ ַָשבְ נוּ הַ ְר ּבֵה זְמַ ן .הוּא הִ סְ ִּביר לָנוּ ְּדב ִָרים וְהִ קְ ׁ ִשיב
ל ְַּלבָטִ ים .הוּא הֵבִ ין אוֹתָ נוּ .הִ ְר ּג ׁ ְַשנוּ ׁשֶהוּא מְ כ ַּבֵד
אוֹתָ נוּ ּב ַּמָקוֹם בּ ֹו ֲאנַחְ נוּ נִמְ צָאִ ים לְ ל ֹא ּ ָכל ֵ ּדעָ ה קְ דוּמָה,
וּלְ ל ֹא ּ ָכל ׁשֵמֶץ ׁשֶל ׁ ִש ּפוּטִ ּיוּת.
הִ ְר ּג ׁ ְַש ִּתי ׁ ֶש ֲאנִי מְ ג ַּלֶה טְ עָ מִ ים חֲדָ ׁ ִשים ּבַחַ ּיִים .הִ ְתחַ לְ ִּתי
לְ הָ בִ ין ׁ ֶש ּי ֵׁש ְּדב ִָרים יוֹתֵ ר ח ֲׁשוּבִ ים וְיוֹתֵ ר טְ עִ ימִ ים
מִ ּ ָבצָל....
ִּב ְתקוּפַת הַ ּבַר-מִ צְ וָה לִ וָּה אוֹתָ נוּ יוֹסִ י הַ ּפָעִ ילְּ ,בצו ָּרה
מֻ ג ְּב ֶֶרת; אֵ ְ
יך לְ הִ ְתכּ ֹונֵן ָלעֲלִ ּיָה ל ַּתו ָֹרה ,אֵ יפ ֹה ק ֹונִים
מִ ג ְּבַעַ תְּ ,בחִ ַירת אוּלָם עִ ם ּכ ׁ ְַשרוּת ט ֹובָה וּמְ חִ ּצַת
הַ פְ ָרדָ הַ ...ואֲפִ לּ וּ עָ זַר לָנוּ ְּבבֵית הַ ְּדפוּס עִ ם 'הַ זְמָ נָה'
מַ ְתאִ ימָ ה לְ בַר מִ צְ וָה ׁשֶל יֶלֶד ְּבתַ לְ מוּד ּתו ָֹרה .הַ כּ ֹל
הָ יָה זָר לָנוּ ,וְיוֹסִ י הָ יָה לָנוּ לְ עֵי ַניִם!
כִתה ח' הוּא מַ ּמ ָׁש ּ ָתפַס ּ ִפקּ וּד .אָ מְ נָם אַ ּבָא ְּכבָר יָדַ ע
ְּב ּ ָ
הַ ְר ּבֵה יוֹתֵ ר ,וּלְ אִ ּ ָמא הָ יוּ ֲחבֵרוֹת ׁשֶעָ זְרוּ ,אַ ְך ִּב ְתקוּפַת

ִיתי
ישי – ל ֹא הָ י ִ
הָ ִר ׁ ּשוּם ַלי ׁ ְִשיבוֹת ,הַ ְּבחִ ינָה וְהָ ֵראָ יוֹן הָ אִ ׁ ִ
מַ צְ לִ יחַ מִ ילִ ימֶ טֶר ְּבלִ י יוֹסִ י! יַחַ ד עִ ם הַ הו ִֹרים וּמְ חַ ּנֵךְ
הַ ּכ ּ ִָתה ּבָחַ ְרנוּ י ׁ ְִשיבָה ׁשֶהָ כִי ט ֹובָה – ִּב ׁ ְשבִ ילִ י .הוּא לִ וָּה
ִּב ְרג ִׁישוּתְּ ,באַ ֲהבָהָ ּ ,תמַ ְך לְ כָל א ֶֹר ְך הַ ֶ ּד ֶר ְך.
ישית ַּבי ׁ ְִשיבָה .קְ ׁ ָשיֵי הַ ְּקלִ יטָה
וְהִ ּנֵה ֲאנִי ּ ַכ ּיוֹםָ ׁ ,שנָה ׁ ְשלִ ׁ ִ
ל ֹא ׁשָבְ רוּ או ִֹתי ,וְהַ קּ וֹר ֹונָה ל ֹא הִ כְ נִיעָ ה או ִֹתיְּ .בלִ י
ִיתי מַ חְ זִיק מַ עֲמָדֲ .אנִי מֵבִ ין אֶ ת מָה
הַ ֲה ָכנָה ל ֹא הָ י ִ
ִיתי ּכְמ ֹו עֶ בֶד ְּבמִ צְ ַריִם.
ׁשֶהָ ַרב הִ סְ ִּביר לִ י! ּגַם ֲאנִי הָ י ִ
מְ ׁשֻעְ ּבָד לָע ֹולָם הַ זֶּה וּבִ כְ לָל ל ֹא יוֹדֵ עַ ׁ ֶש ּי ֵׁש מַ ּׁשֶהוּ אַ חֵ ר,
ְעֶר ּכִי יוֹתֵ ר .לְ ל ֹא ְּתקוּפַת הַ ּ ַמ ֲעבָר
מַ ּׁשֶהוּ ּגָבו ּ ַֹה יוֹתֵ ר ו ְ
ִיתי נ ֹופֵל ַּבי ׁ ְִשיבָה.
הָ י ִ
ה' ׁ ָשלַח אֶ ת מ ֹׁשֶה לְ הוֹצִ יא אֶ ת בנ"י מֵעַ בְ דוּת לְ חֵ רוּת.
ה' ׁ ָשלַח אֶ ת 'קֶ ֶרן הַ הַ ּסָעוֹת' לְ הוֹצִ יא או ִֹתי מִ ׁ ּ ִשעְ בּ וּד -
לְ חֵ רוּת ע ֹולָם!
ְש ְּדמָעוֹת
קו ְֹראִ ים יְקָ ִרים! ֲאנִי כּ וֹתֵ ב ׁשוּרוֹת אֵ ּלֶה ּכ ׁ ֶ
ְּבעֵינַי .הָ רוֹאֶ ה ּבָחוּר זֶה ,ל ֹא ַיאֲמִ ין הֵיכָן הָ יָה לִ פְ נֵי ׁ ָשנִים
מִ סְ ּפָר .הַ ּ ַמ ּכִיר אֶ ת מִ ׁ ְש ּפַחְ ּתוֹ ,הו ָֹריו וְאַ חְ יוֹתָ יו הַ לּ וֹמְ דוֹת
ְּ
'בבֵית ַי ֲעק ֹב' ל ֹא ְיזַהוּ ּכִמְ עַ ט אֶ ת הֶעָ בָר הֶעָ לוּב וְהַ ַּדלּ וּת
שכָר לִ פְ עֻ ּלָתֵ נוּ נְאֻ ם ה',
הָ רוּחָ נִית ּבָהֶם ּג ְָדלוּ .ב"ה! י ֵׁש ָ ׂ
ו ְׁשָבוּ ּ ָבנִים מֵאֶ ֶרץ א ֹויֵב .אֶ ֶרץ ְּתלָאוֹת ,מִ ְד ּבָר ׁ ְשמָמָה
וְצִ ּיָה רוּחָ נִי! י ֵׁש אַ לְ פֵי ְיל ִָדים ׁ ֶשעֲדַ יִן מְ צ ּ ִַפים לְ 'יוֹסִ י'
ׁ ֶש ּיָבוֹא ְוי ְַד ִריכֵם לְ דֶ ֶר ְך הַ ּתו ָֹרה .י ׁ ְֶשנָם אַ לְ פֵי ְיל ִָדים
ֶ'ק ֶרן הַ הַ ּסָעוֹת' עֲדַ יִן ל ֹא הִ ּגִיעָ ה ֲאלֵיהֶם .אָ ּנָא ,הֱיוּ
ׁש ּ ֶ
ׁ ֻש ּ ָתפִ ים עִ ּמָנוּ ְו ִנז ְּכֶה לְ הַ ְרחִ יב אֶ ת הַ ּ ְפעִ ילוּת ,לְ הוֹסִ יף קַ וֵּי
הַ ּסָעָ ה לְ ב ּ ֵָתי סֵ פֶר וְתַ לְ מוּדֵ י ּתו ָֹרה ׁשֶל 'חִ ּנו ְּך הָ עַ צְ מָאִ י',
לְ הוֹסִ יף ּ ְפעִ ילוּת הַ ְד ָרכָה וְלִ וּוּי לְ הו ִֹרים וְלִ נְעָ ִרים ְּב ִר ּׁשוּם
ַלי ׁ ְִשיבוֹת ,לְ הַ ג ְִּביר אֶ ת הַ ּ ְפעִ ילוּת ְּבקֶ ֶרב הַ י ׁ ְִשיבוֹת
הַ ְּקטַ ּנוֹת – לִ וּוּי ּ ַתלְ מִ ִידיםִּ ,תגְבּ וּר לִ מּ ו ִּדים ,הַ ְד ָרכַת
הֶכְרחִ ּיִים לְ הִ ׁ ְש ּ ַת ְּלבוּת הַ ּנְעָ ִרים.
ֶצוֶת וְתֵ אוּמֵי צִ ּ ִפ ּיוֹת ,הַ ֵ
ָ
יְצִ יאַ ת מִ צְ ַריִם ׁשֶל מַ ּמ ָׁש! הָ ֵרם אֶ ת י ְָדך הַ ֲחזָקָ ה ,הו ֹׁשֵט
זְרוֹעַ נְטוּיָה ,ו ְִתז ְּכֶה לְ מו ָֹרא ּגָדוֹל!

ְּבדֶ רֶ ְך ָהאֱמ ּונָה
של
הַ ּׁ ָשבוּעַ ְּ ,ביוֹם ב' ִּב ׁ ְשבָט ,חָ ל יוֹם הַ הִ לּ ּולָא ׁ ֶ
הָר ִּבי ר'
ִיפוֹלִ י ,אֲחִ י ַ
הַ ַצּ ִּדיק הַ ָּקדו ֹׁש ַר ִּבי זו ׁ ָ
ּשא מֵ אֲ נ ּ
אֱלִ ימֶ ל ְֶך מִ ִּליזֶ'ענְסְ ק .מֻפְ לָג הָ יָה ַר ִּבי זו ּׁשָא ּ ֶבאֱמוּנָה
ּ ְפ ׁשוּטָה ,וּמְ ֻצ ּיָן ְּבמִ ַּדת הָ ֲע ָנוָה ו ׁ ְִשפְ לוּת הָרוּחַ – לַמְ רוֹת

ּגְאוֹנוּת ֹו הָ עֲצוּמָה ּב ַּתו ָֹרה.
לְרבּ ֹו הַ ּגָדוֹל ,הַ ּ ַמ ּגִיד מִ ּמֶעז ְִריטְ ׁש ,ו ׁ ְּשאֵ לָה
חָ סִ יד הִ ּגִיעַ ַ
ְּבפִ יוְ " :יל ְַּמדֵ נוּ ַר ּבֵנוּ! ֲחזַ"ל מְ ל ְַּמ ִדים ִּכי "חַ ּיָב הָאָ דָ ם
הָרעָה ּכ ְׁשֵם ׁש ְֶּמב ֵָר ְך עַ ל הַ ּט ֹובָה"ֲ .אנִי מֵבִ ין
לְ ב ֵָר ְך עַ ל ָ

'בָרו ְּך הַ ּטוֹב וְהַ ּמֵטִ יב' ,וּבְ ִרגְעֵי
ׁש ְֶּב ִרגְעֵי ִׂשמְ חָ ה מְ ב ְָרכִים ּ
'בָרו ְּך ַּד ּיַן הָ אֱמֶת' .אַ ְך ּכֵיצַד נ ּ ִָתן
צַעַ ר וְאָ בְ ָּדן י ֵׁש לְ ב ֵָר ְך ּ
לְ ב ֵָר ְך ְּבאוֹתָ הּ הַ ְר ּג ָׁשָה וּבְ אוֹתָ הּ ִׂשמְ חָ הּ ,כְפִ י ׁ ֶש ּדו ְֹר ׁ ִשים
הָרעָה ּכ ְׁשֵם ׁש ְֶּמב ֵָר ְך עַ ל הַ ּט ֹובָה"? אֵ ְ
יך נ ּ ִָתן
"לְ ב ֵָר ְך עַ ל ָ
שו ָֹרה ָרעָה? אֵ ְ
יך נ ּ ִָתן לְ הוֹדוֹת
לִ ְׂשמ ֹחַ ִּב ׁ ְשעַ ת קַ ּ ָבלַת ְּב ׂ
ִּב ׁ ְשעַ ת לְ ָויַת הַ ּמֵת?...
הֶ ֱאזִין הַ ּ ַמ ּגִיד זי"ע לִ ׁ ְשאֵ לַת הָאִ ׁיש ,וּלְ אַ חַ ר הִ ְתבּ ֹונְנוּת
אָ מַ ר" :סַ ע לְ בֵית ֹו ׁשֶל ּ ַתלְ מִ ִידי ַר ִּבי זו ּׁשָאּ .דוֹמַ נִי ׁשֶאֶ צְ ל ֹו
ישת ֲחזַ"ל".
ּתוּכַל לְ הָבִ ין אֶ ת ְּד ִר ׁ ַ
ש
נָסַ ע הָאִ ׁיש וְהִ ּגִיעַ ל ְַּכפָר בּ ֹו מִ ְת ּגו ֵֹרר ַר ִּבי זו ּׁשָא .חִ ּ ֵפ ׂ
"בֵית ֹו ׁשֶל ַר ִּבי זו ּׁשָא" ְול ֹא מָ צָאְּ .בסוֹף הִ נְחוּ אוֹת ֹו
אֶ ת ּ
לִ צְ ִריף ָרעוּעַ וְדַ ל ִּבקְ צֵה הַ ְּכפָרְּ .בהַ ּגִיע ֹו הוּא רוֹאֶ ה ּבֵית
מָט לִ ּפ ֹלּ ,גַג ּד ֹולֵףְ ,יל ִָדים לְ בו ׁ ִּשים ְּבל ֹויֵי סְ חָ בוֹת ,הָ עֹנִי
וְהַ ַּדלּ וּת ז ֹועֲקִ ים מִ ּכָל ּ ִפ ּנָה – אַ ְך ְּבאַ חַ ת מִ ּ ִפ ּנוֹת הַ ַּביִת
ְהָרה
ְש ּנ ָ
יו ֹׁשֵב ַר ִּבי זו ּׁשָא וְקו ֵֹרא ּ ִפ ְרקֵ י ְּתהִ ִּלים ִּב ְדבֵקוּתּ ,כ ׁ ֶ
ׁשֶל ִׂשמְ חָ ה ַוא ֲֶר ׁשֶת רוּחָ נִית נְסוּכִים עַ ל ּ ָפנָיו ...אוֹר
ּגָדוֹל!

מְ קַ ּבֵל ַר ִּבי זו ּׁשָא אֶ ת ּ ְפנֵי הָאו ֵֹרחַ ְּבכָבוֹד ,וְאַ ף מַ ּג ִׁיש
ל ֹו ּ ַכ ַז ּיִת לֶחֶ ם יָב ֵׁש וּמְ עַ ט מַ יִם .הֶחָ סִ יד אוֹמֵר ִּכי הוּא
ּבָא ִּב ׁ ְשלִ יחוּת הַ קּ ֹדֶ ׁש! הַ ּ ַמ ּגִיד מִ ּמֶעז ְִריטְ ׁש ׁ ְשלָח ֹו אֵ לָיו!
ִשמוֹעַ ַר ִּבי זו ּׁשָא אֶ ת ׁשֵם ַרבּ וֹ ,קָ ם ְּבהַ ְד ַרת ּכָבוֹד.
ּכ ׁ ְ
"שָאַ לְ ִּתי אֶ ת ַר ִּבי ּכֵיצַד נ ּ ִָתן לְ ב ֵָרךְ
הֶחָ סִ יד ּפוֹתֵ חַ ו ְׁשוֹאֵ לׁ :
הָרעָה ְּב ִׂשמְ חָ ה וְרוֹמְ מוּת רוּחַ ּכְפִ י ׁש ְֶּמב ְָרכִים עַ ל
עַ ל ָ
הָר ִּבי הִ פְ נָה או ִֹתי אֵ ל ָ
ֶיך .אָ ּנָא הַ סְ ּבֵר לִ י ִּדבְ ֵרי
הַ ּט ֹובָהַ .
ֲחכָמִ ים אֵ ּלֶה!"
מֵרים עֵינָיו ִּב ְתמִ ימוּת
מַ ִּביט בּ ֹו ַר ִּבי זו ּׁשָא ְּב ִת ּמָהוֹןִ ,
ֶהָר ִּבי ׁ ָשלַח או ְֹת ָך אֵ לַי? וְכִי מִ ַּניִן
ּמֵשיב" :אַ ּ ָתה ּבָטוּחַ ׁש ַ
ו ִׁ
ִיתי ָּדבָר ַרע ...ה' ּ ָכל
לִ י לָדַ עַ ת ?...ה ֲֵרי מֵע ֹולָם ל ֹא חָ ו ִ
ּכ ְָך טוֹב ְּכל ַּפַי! י ֵׁש ַרק טוֹב ,הַ כּ ֹל טוֹב ,אוּלַי אַ ּ ָתה צ ִָריךְ
לִ ׁ ְשא ֹל מִ י ׁש ֶּסָבַל ּבַחַ ּיִים ,אָ דָ ם ׁש ִֶּמ ַּדת הַ ִּדין ּ ָפגְעָה בּ וֹ...
ֲאנִי ּ ֶבאֱמֶת ל ֹא יוֹדֵ עַ ִּכי מֵע ֹולָם ל ֹא קָ ָרה לִ י ָּדבָר ַרע."...
ַר ִּבי זו ּׁשָא יָדַ ע ׁשֶהַ כּ ֹל טוֹב .הוּא ל ֹא ִנזְקַ ק "לְ תַ ְר ּגֵם" אֶ ת
מֵרע לְ טוֹב .עָ לֵינוּ לְ הַ אֲמִ ין ִּכי מֵאִ ּת ֹו
שָיו ׁשֶל הקב"ה ָ
מַ ֲע ׂ
ְ
י ְִת ּב ַָרך ל ֹא יֵצְ אוּ ָרעוֹת!

ְּבדֶ רֶ ְך הַ חִ ּנו ְּך
ְּב ׁ ָשבוּעַ ׁ ֶשעָ בַרְּ ,בפ ָָר ׁ ַשת ׁ ְשמוֹת ,קָ ָראנ ּו עַ ל לֵדָ ת ֹו
ׁ ֶשל מו ׁ ִֹשיעָ ן ׁ ֶשל ִי ְׂש ָראֵ ל ,מ ׁ ֶֹשה ַר ּבֵנוּ .מְ עַ ְניֵן הַ ָּדבָר
ִּכי ְּבלֵדָ ת ֹו אֵ ין הַ תּ ו ָֹרה מַ ז ְִּכ ָירה אֶ ת ׁ ְשמוֹת קְ ר ֹובֵי
מִ ׁ ְשפּ ַחְ תּ וֹ! " ַו ּיֵל ְֶך אִ ׁיש מִ ּבֵית לֵוִ י ַו ּי ִַּקח אֶ ת ּבַת לֵוִ י".
ל ֹא נֶאֱמַ ר ִּכי אָ בִ יו הוּא עַ מְ ָרם וְ אִ ּמ ֹו הִ יא י ֹו ֶכבֶד ּבַת לֵוִ י.
ַ ּגם ּ ַבהֶמְ ׁ ֵש ְך נֶאֱמַ ר" :ו ּ ֵַתתַ צַּב אֲ ח ֹת ֹו מֵ ָרח ֹק לְ דֵ עָ ה מַ ה
שה לוֹ" ,וְ הִ יא אֵ ינָהּ קְ ר ּויָה ִּב ׁ ְשמָ הּ  .אָ מְ נָם ִּבהְ יוֹת ֹו
ּיֵעָ ֶ ׂ
ּבֶן ׁ ְשמ ֹונִים ׁ ָשנָהְּ ,כ ׁ ֶשהוּא נ ׁ ְִשלַח מִ ִּמ ְדיָן מִ צְ ַריְמָ ה ,אָ נ ּו
אש ֹונָה ׁ ֵשם ׁ ֶשל קָ רוֹב מִ ׁ ְשפּ ָחָ ה ׁ ֶשל מ ׁ ֶֹשה
מוֹצְ אִ ים ל ִָר ׁ
ָ
"הֲל ֹא אַ ֲהר ֹן אָ חִ יך ...דַ ּבֵר יְדַ ּבֵר הוּא."...
ַרק ְּבפ ָָר ׁשָתֵ נוּּ ,פ ָָר ׁ ַשת וָאֵ ָרא ,מְ פ ֶָרטֶת הַ ּתו ָֹרה אֶ ת
ׁ ְשמוֹת ְּבנֵי הַ ִּמ ׁ ְש ּפָחָ הַ " :ו ִּי ַּקח עַ מְ ָרם אֶ ת י ֹו ֶכבֶד ד ֹּדָ ת ֹו ל ֹו
לְ אִ שָּׁ ה ו ּ ֵַתלֶד ל ֹו אֶ ת אַ ֲהר ֹן וְאֶ ת מ ֹׁשֶ ה"ֲ .הל ֹא ָּדבָר הוּא!
מָה מְ ל ַּמֶדֶ ת אוֹתָ נוּ הַ ּתו ָֹרה ּ ָבזֶה?
ָּד ַר ׁש ַר ּבֵנוּ מ ֹׁשֶה ַפיְינ ׁ ְְשטֵיין זצוק"ל ִּכי י ֵׁש הַ חו ׁ ְֹשבִ ים
ׁש ּ ֶַמנְהִ יג ע ֹולֶה לִ גְד ֹולָה מִ ּ ְפאַ ת ח ׁ ֲִשיבוּת מִ ׁ ְש ּפַחְ ּתוֹ,

ְו ַצ ִּדיק מִ ְת ּפ ּ ֵַתחַ ִּב ְגלַל יִחוּס ֹו הָ ָרם .זֶה ל ֹא נָכוֹן! מ ֹׁשֶה
הָ יָה אָ מְ נָם ְּבנָם ׁשֶל עַ מְ ָרם וְי ֹו ֶכבֶדּ ְ ,גדֹלֵי הַ ּדוֹר וּמְ יֻחָ סִ ים
ְּביוֹתֵ ר ,וְעַ מְ ָרם הוּא ּגַם ּבֵין הָ אַ ְר ּבָעָ ה ׁש ֶּמֵתוּ לְ ל ֹא חֵ טְ א
(ב ְגלַל חֵ טְ א עֵץ הַ ַּדעַ ת
"בעֶטְ י ֹו ׁשֶל נָחָ ׁש" ִּ
וְעָ ווֹןַ ,רק ְּ
ְ
ׁ ֶש ִּנ ְגזַר עַ ל ְּבנֵי אֱנו ֹׁש לָמוּת) .אַ ך מ ֹׁשֶה ּגָדַ ל ִּבזְכוּת
עַ צְ מוֹ! הוּא הָ יָה ָראוּי ,הוּא הָ יָה ַצ ִּדיק! עַ ל ּכֵן מַ עֲלִ ימָה
הַ ּתו ָֹרה אֶ ת יִחוּסוֹ ,לְ ל ַּמֵד ִּכי הוּא עָ לָה וְהִ ְתעַ ּלָה ְּבכ ֹחַ
שָיו הַ ּטוֹבִ ים וְצִ ְדקוּת ֹו הַ מְ יֻחֶ דֶ תַ .רק
"יִחוּס עַ צְ מוֹ" ,מַ ֲע ׂ
ּ ַכא ֲׁשֶר מ ֹׁשֶה ַר ּבֵנוּ מַ ּגִיעַ לְ גִיל ׁ ְשמ ֹונִיםּ ,כ ְׁשֶהוּא ְּכבָר
נִכְ נָס וְי ֹוצֵא לִ פְ נֵי ּפ ְַרע ֹה וּמְ ׁ ַש ּמ ֵׁש מַ נְהִ יג ְּבנֵי ִי ְׂש ָראֵ ל,
מוֹסִ יפָה הַ ּתו ָֹרה וּמְ ג ַּלָה ִּכי י ֵׁש ל ֹו " ּגַם" יִחוּס .הַ ּיִחוּס
הוּא ּתוֹסֶ פֶת ְול ֹא עִ ּ ָקר.
יֶלֶד אֵ ינ ֹו זָקוּק לְ יִחוּס מִ ׁ ְש ּפַחְ ִּתי ּכְדֵ י ַלעֲלוֹת ּב ַּתו ָֹרה.
ְּב'קֶ ֶרן הַ הַ ּסָעוֹת' ּדוֹלִ ים ַיהֲלוֹמִ ים וּנ ְׁשָמוֹת אַ ף מִ ְּמקוֹמוֹת
ׁש ִֶּלכְאו ָֹרה ְרחוֹקִ ים הֵם מִ ּיִחוּס וּמִ ׁ ְש ּפַחְ ִּת ּיוּת .נו ְֹתנִים
ֹאש י ׁ ְִשיבָה
הִ ְז ַּד ְּמנוּת לְ כָל יֶלֶד לִ ְג ּד ֹל ּב ַּתו ָֹרה! אָ מַ ר לִ י ר ׁ

ִכְבָדֲ " :אנִי ַּדוְקָ א אוֹהֵב אֶ ת הַ ּ ַתלְ מִ ִידים ׁש ּ ֶַמ ּגִיעִ ים מִ ּב ּ ֵָתי
נ ּ
ְ
הַ ּ ֵספֶר ׁשֶל חִ ּנוּך הָ עַ צְ מָאִ י ּב ַּפ ִֶריפ ְֶריוֹת .הֵם עֲמֵלִ ים.
שגִים .הֵם יו ְֹדעִ ים ִּכי "אִ ם אֵ ין ֲאנִי לִ י מִ י
חו ְֹת ִרים לְ הֶ ּ ֵ ׂ
לִ י" .הֵם מוֹכִיחִ ים ִּכי לְ כָל ִי ְׂש ָראֵ ל י ֵׁש חֵ לֶק ּב ַּתו ָֹרה!
ּ ַכא ֲׁשֶר ִנ ְׂש ַרף ּבֵית ֹו ׁשֶל ַר ּבֵנוּ חַ ּיִים מִ ּצַאנְז ְּביַלְ דוּתוָֹ ,ראָ ה
אֶ ת אִ מּ ֹו מִ ְתי ַּפַחַ ת ִּבבְ כִיִּ .ב ּ ֵק ׁש חַ ּיִים הַ ּצָעִ יר לְ הַ ְר ּגִיעָ הּ ,
וְאָ מַ ר ׁשֶאֵ ין לִ בְ כּ וֹת עַ ל ְּתכוּלַת הַ ַּביִת ,הָ עִ ּ ָקר שב"ה
ֲאנ ׁ ִָשים ל ֹא נִפְ ּגְעוּ ,וְכִי יָצְ אוּ ּכ ֻּלָם ְּב ִריאִ ים ו ׁ ְּשלֵמִ ים.
הָ ׁ ִשיבָה אִ מּ וֹ" :יוֹדַ עַ ת ֲאנִי ִּכי ִרהוּט נ ּ ִָתן לְ הַ ּ ִׂשיג,
לִרכּ ֹׁשֲ .אנִי בּ וֹכִ ּיָה עַ ל 'מְ ג ִּלַת יֻחֲסִ ין'
וּבְ ג ִָדים אֶ פְ ׁשָר ְ

ׁשֶעָ לְ תָ ה ְּבלֶהָ בוֹת! ּב ְַּמג ִּלָה הָ יָה ּפֵרוּט ׁשֶל יִחוּסֵנוּ עִ ם
הִ ׁ ְש ּ ַתלְ ׁ ְשלוּת ּגְד ֹולֵי הַ ּדוֹרוֹת! ֲחבָל עַ ל ְּדאָ בְ ִדין!" .הִ ִּביט
חַ ּיִים הַ ּצָעִ יר ְּבאִ מּ וֹ ,וְהִ צְ הִ יר" :אִ ּמָא ,אַ ל ִּתצְ טַ ע ֲִרי!
אַ ׁ ְשקִ יעַ ! אֶ לְ מַ ד! ֲאנִי אַ ְתחִ יל ׁשו ׁ ֶֹשלֶת יֻחֲסִ ין חֲדָ ׁשָה!
מִ ּ ֶמ ּנִי זֶה מַ ְתחִ יל!"
סַ ּיְעוּ לְ 'קֶ ֶרן הַ הַ ּסָעוֹת' לְ הַ ְתחִ יל וּלְ י ַּסֵד "מְ גִלּ וֹת יֻחֲסִ ין"!
ׁ ִשמְ כֶם יִהְ יֶה חָ רוּת ְּבזָהָ ב מְ קֻ ָּד ׁש ִּב'מְ ג ִּלַת הַ יְסוֹד' ׁשֶל
ַר ּ ָבנֵי הַ ּדוֹר הֶעָ ִתיד! מִ ּכָל קַ ו הַ ּסָעָ ה מַ ְתחִ ילָה ׁשו ָּרה
א ֲֻר ּכָה ׁשֶל ְּבנֵי ּתו ָֹרה! מִ ּכָל ּ ְפעִ ילוּת י ֹוצֵאת הֶמְ ׁשֵכִ ּיוּת
מְ פ ֹאֶ ֶרת!

ְּבדֶ רֶ ְך הַ ְּסג ֻּלָה
לְרב הָ עִ ירַ ,ר ּבֵנוּ הַ 'חֲתַ ם
סֻפָר ִּכי סוֹחֵ ר יָדוּעַ ּבָא ַ
מְ ּ
"כְבוֹד הָ ַרב! עֲסָקַ י
בַק ׁש אֶ ת ִּב ְר ּכַת הָ ַרבּ .
ס ֹופֵר' ,לְ ּ ֵ
נִקְ לְ עוּ לִ קְ ׁ ָשיִים .אֵ י ֶנ ּנִי ר ֹוצֶה לְ הַ ּגִיעַ חָ לִ ילָה לְ אָ סוֹן
ֲבַק ׁש אֶ ת ִּב ְר ּכַת ּכְבוֹד הָ ַרב ל ָׁשוּב
עִ סְ קִ י ,וְעַ ל ּכֵן א ּ ֵ
ֹאש ,וְע ֹונֶה
וּלְ הִ ְת ּפ ְַרנֵס ְּבכָבוֹד" .הָ ַרב מַ ֲאזִין ְּבכֹבֶד ר ׁ
"שָמַ עְ ִּתי ִּכי אָ חִ ָ
יך עָ נִי וְאֶ בְ יוֹן וְהִ ּנ ְָך מִ ְתעַ ּלֵם
לַסּ וֹחֵ רׁ :
ָ
מִ ּ ַמ ּצָבוֹ .מַ ּדוּעַ אֵ ינְך עוֹמֵד לִ ימִ ינ ֹו לְסָ עֲד ֹו וּלְ כַלְ ּכְלוֹ?"
הַ סּ וֹחֵ ר עוֹמֵד ִּבמְ בוּכָה וּמִ ְת ַנ ּצֵל ִּבפְ נֵי הָ ַרב" :נָכוֹן,
ּכְבוֹד הָ ַרב ,עָ לַי לְ ׁ ַש ּפֵר אֶ ת ַיחֲסַ י עִ ם אָ חִ י הַ ִּמסְ ּכֵן.
אַ ְך ּכָעֵת אֵ י ֶנ ּנִי יָכוֹל ַל ֲעז ֹר לוֹ .אי"ה ּ ַכא ֲׁשֶר הָ עֲסָקִ ים
י ְִת ַי ְ ּצבוּ ,אֶ ְת ּ ַפ ּנֶה ַל ֲעז ֹר לוֹ."...
ַר ּבֵנוּ הַ 'חֲתַ ם ס ֹופֵר' אֵ ינ ֹו מְ קַ ּבֵל אֶ ת 'הַ ּצָעַ ת' הַ סּ וֹחֵ ר.
"בפ ָָר ׁשָתֵ נוּ אוֹמֵר הקב"ה
הוּא ּפ ֹונֶה לַסּ וֹחֵ ר וּמַ סְ ִּבירְּ :
' ְוגַם ֲאנִי ׁשָמַ עְ ִּתי אֶ ת ַנאֲקַ ת ְּבנֵי ִי ְׂש ָראֵ ל .'...צ ִָריךְ
לְ הָ בִ ין מַ הִ י " ְוגַם ֲאנִי ׁשָמַ עְ ִּתי" ,מִ י עוֹד ׁשָמַ ע? אֶ ּלָא,
ְּב ׁשָעָ ה ׁש ְֶּבנֵי ִי ְׂש ָראֵ ל סָבְ לוּ ְּבמִ צְ ַריִםׁ ,שָמְ עוּ אֶ ת ַנאֲקָ תָ ם
ׁשֶל הָ אֲחֵ ִרים .לַמְ רוֹת ׁ ֶשאֲפוּפִ ים הָ יוּ סֵ בֶלׁ ,שָמְ עוּ אֶ ת
אַ נְחַ ת הַ זּוּלַת .הִ ׁ ְש ּ ַת ְּדלוּ ּ ָכל אֶ חָ ד לְ הָ קֵ ל עַ ל סֵ בֶל ֵרעֵהוּ
וּלְסַ ּיֵעַ אִ ׁיש לְ אָ חִ יוִּ .ב ְׂשכַר ׁ ְשמִ יעָ תָ ם ז ֹו – ׁשָמַ ע הקב"ה
אֶ ת ַנאֲקָ תָ ם וְהו ׁ ִֹשיעָ ם!
כְשָו לְ אָ חִ יךְ
אַ ְּד ַר ּבָא! – מְ סַ ּיֵם הַ חֲתַ ם ס ֹופֵר – ֲעז ֹר עַ ׁ
הָ אֶ בְ יוֹןְ ׁ ,שמַ ע אֶ ת קְ ׁ ָשיָיו ,וּבְ כ ְָך י ׁ ְִשמַ ע הקב"ה אֶ ת
יך וְיו ׁ ִֹשיע ֲָך ְּבכָל א ֲׁשֶר אַ ּ ָתה צ ִָר ְ
ְּתפִ לּ וֹתֶ ָ
יך.

עַ ם ִי ְׂש ָראֵ ל נָתוּן ְּבמַ ּצָב סָבו ְּך .קְ ׁ ָשיִים ְרפוּאִ ּיִים וּפַחַ ד
מֵהַ ּ ָנגִיף .קְ ׁ ָשיִים חִ ּנוּכִ ּיִים עֵקֶ ב הַ ְּסג ִָרים הַ ּבָאִ ים
וְהוֹלְ כִים .קְ ׁ ָשיִים ּכַלְ ּכָלִ ּיִים וְעִ סְ קִ ּיִים .הַ ְּסג ֻּלָה
לְ הַ צְ לָחָ ה וּלְ קַ ּ ָבלַת הַ ְּתפִ לּ וֹת הִ יא לִ ׁ ְשמ ֹעַ אֶ ת ַזעֲקַ ת
הָ אַ חֵ ר! לְסַ ּיֵעַ לִ יהו ִּדים אֲחֵ ִרים! הַ ּ ַמ ֲאזִין לִ קְ ִריאַ ת אֶ חָ יו
– י ׁ ְִשמַ ע ה' אֶ ת קְ ִריאָ תוֹ!

רבינו החתם סופר זיע"א

ְּבדֶ רֶ ְך הַחִ ידָ ה:

שת ׁ ְשמוֹת
ְּת ׁשוּבוֹת לְ פ ָָר ׁ ַ
מִ י הָיוּ ׁ ְשל ֹׁשֶת י ֹו ֲעצֵי ּפ ְַרע ֹה?
• י ְִתרוִֹּ ,בלְ עָ ם וְ ִא ּיוֹב.
מַ ּדוּעַ ּג ְֵר ׁשוּ הָרוֹעִ ים אֶ ת ְּבנוֹת י ְִתרוֹ?
• ִּכי פּ ַָר ׁש מע"ז ,וּמִ נְהַג עוֹבְ דֵ י אֱלִ ילִ ים הָ יָה לְ הָצִ יק לַפּ ו ְֹר ׁ ִשים.
מַ ּדוּעַ ָזכָה אַ ֲהר ֹן לְ הִ ְתקַ ּׁשֵט ְּב'ח ֹׁשֶן' עִ ם אַ בְ נֵי חֵ ן עַ ל לִ בּ וֹ?
•כּי ּב ְִראוֹת ֹו אֶ ת אָ חִ יו הַ צָּעִ יר ע ֹולֶה לִגְ דֻ ּלָהָׂ ,שמַח ּבְלִבּ ֹו לְל ֹא ָכּל קִ נְאָ ה.
ִ

ׁ ִשלְ ח ּו לָנ ּו ל ּ ֵַמייל zaida@kerenh.org.il :א ֹו לפקס 03-8004455
שלּ ֹו עִ ם הַ ּ ִפ ְתרוֹן ּבָעָ לוֹן הַ ּבָא.
שם ׁ ֶ
ש ּפָתַ ר אֶ ת הַ חִ ידוֹת – ְנפ ְַרסֵ ם אֶ ת הַ ּׁ ֵ
וְ מִ י ׁ ֶ
שת וָאֵ ָרא
ׁ ְשאֵ לוֹת לְ פ ָָר ׁ ַ

אֵ לּ ּו מַ כּ וֹת ּבָא ּו ע"י אַ ֲהר ֹן ,וּמַ ּדוּעַ ?
ל ּ ָָמה יָצָא מ ׁ ֶֹשה מִ ן הָ ִעיר ִּבכְ דֵ י לְ הִ ְת ּפ ַּלֵל?
מָ תַ י הִ כְ ִריז ּו חַ ְרטֻ ּ ֵמי ּפ ְַרע ֹה "אֶ צְ ּ ַבע ֱאל ִֹקים הִ יא"?
הפותרים :שימי ג | .אביגדור ה | .שמואל כ | .נפתלי א | .מרים ב | .רות ג | .רבקי מ.
מעונינים להנציח את העלון הבא לזכות יקירכם?
צרו איתנו קשר במיילzaida@kerenh.org.il :

