
ָעלֹון מס' 34
ת ָוֵאָרא ָרׁשַ ּפָ

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

ה ָרׁשָ ֶדֶרְך ַהּפָ ּבְ

ּכֹות  ּמַ ּה ּבַ ּלָ ְמַעט ּכֻ ת ָוֵאָרא עֹוֶסֶקת ּכִ ָרׁשַ ֵתנּו ּפָ ָרׁשָ ּפָ
ה  ָרׁשָ ּפָ ּבַ ְצִרים.  ַהּמִ ְוֶאת  ְרעֹה  ּפַ ֶאת  ה'  ִהּכָה  ׁשֶ
ם ְוַעד  ת ּדָ ּכַ ּכֹות ָהִראׁשֹונֹות, ִמּמַ ַבע ַהּמַ ְמתָֹארֹות ׁשֶ

ָרד.  ת ּבָ ַמּכַ
ָרִקי'  ֵני-ּבְ 'ּבְ יָבה  ְיׁשִ ְלִמיד  ּתַ אֹוִתי  ַאל  ׁשָ בּוַע  ָ ַהּשׁ
ית  ִמּבֵ ָהֲאֻרּכָה"  ֶרְך  "ַהּדֶ ֶאת  ה  ָעׂשָ ׁשֶ ַנַער  ִמְצַטּיֵן, 
ָהַעְצָמִאי  ִחּנּוְך  ל  ׁשֶ ּתֹוָרה  ְלַתְלמּוד  ָלִלי  ּכְ ֵסֶפר 
עֹות',  ִעילוּת 'ֶקֶרן ַהַהּסָ ִריֶפְריָה, נֱֶעַזר ַרּבֹות ע"י ּפְ ּפֶ ּבַ
הּוא  הקב"ה  ֲהֵרי  ַהּתֹוָרה:  עֹוַלם  ּבְ ְלַהְצִליַח  ְוָזָכה 
ֵאין  ְרעֹה  ּפַ ְלֵבין  ין הקב"ה  ּבֵ ֲאָבק  ּוַבּמַ יָכֹול",  "ּכֹל 
הקב"ה  ל  ׁשֶ ּיָדֹו  ׁשֶ רּור  ּבָ ַח".  ְיַנצֵּ "ִמי  ָסֵפק  ְכָלל  ּבִ
ַעם  ֶאת  ּסֹוף  ּבַ ְיָגֵרׁש  ּוַפְרעֹה  ָהֶעְליֹוָנה  ַעל  ְהיֶה  ּתִ
ר  ה ֵהִביא הקב"ה ֶעׂשֶ ן, ָלּמָ ָרֵאל ֵמַאְרצֹו. ִאם ּכֵ ִיׂשְ
ַהְתָחָלה ֶאת  ָבר ּבַ ַמּכֹות? ֲהֵרי יָכֹול ָהיָה ְלָהִביא ּכְ
יַע  ְלַהּגִ ְלַפְרעֹה  ְוִלְגרֹם  ַמַחץ,  ת  ַמּכַ כֹורֹות,  ּבְ ת  ַמּכַ

ָרֵאל?  ֵני ִיׂשְ ְחרּור ּבְ ִמּיָד ְלַהְכָנָעה ֻמְחֶלֶטת ּוְלׁשִ
ֶפֶרק זֶה  ֵאָלה זֹו. ּבְ ׁשְ ַרּבֹוֵתינוּ ָהִראׁשֹוִנים ָעְסקוּ ַרּבֹות ּבִ
ֵאַלת "ְיִדיָעה  ֱאמוּנָה, ׁשְ ִזיֹות ּבֶ ֵאלֹות ֶמְרּכָ ְוִנּדֹונוּ ׁשְ ָעלוּ 
ְוִכי  ְרעֹה,  ּפַ ֵלב  ֶאת  יד הקב"ה  ִהְכּבִ ֲהֵכיַצד  וְּבִחיָרה", 
ְלָכל  ּיֵׁש  ׁשֶ ית"  ֶהָחְפׁשִ ִחיָרה  "ַהּבְ ְזכוּת  ֶאת  ּנוּ  ִמּמֶ נַָטל 
ת  ִסּפוּר ּגָלוּת וְּגֻאּלַ ֵאלֹות ֱאמוִּניֹּות ַרּבֹות יֵׁש ּבְ ָאָדם? ׁשְ
י רוֶֹצה ִלְצלֹל ְלעֶֹמק  ֵאינֶּנִ ְלִמיד ׁשֶ י ַלּתַ ְרּתִ ִמְצַרִים. ִהְסּבַ
ע"י  לֹו  יר  ְלַהְסּבִ ל  ּדֵ ּתַ ְוֶאׁשְ זֶה,  ָלב  ׁשָ ּבְ ֵאּלֶה  ֵאלֹות  ׁשְ
ּנֹוַגַעת ְלעֹוָלמֹו ְוַאְקטוָּאִלית ֲעבוּרֹו. ית ׁשֶ ְבּתִ ה ַמְחׁשַ יׁשָ ּגִ
יג  ְלַהּשִׂ יָָמיו  ל  ָכּ ץ  ִהְתַאּמֵ ׁשֶ ְוֶאְביֹון  ָעִני  ַעל  ר  ְמֻסּפָ
ר  ת-ִקּבָ יֹום ָרִגיל ָהיָה רֹוֵכׁש ּפַ רוּטֹות ְלָמזֹון וִּמְחיָה. ּבְ ּפְ
ְנִדיִרים,  יִָמים  ּבְ ֲעִנּיִים(.  ְויֵָבׁש, ַמֲאַכל  ּגַס  חֹר  )ֶלֶחם ׁשָ

ּבֹו  ת  ְלַלּפֵ ָצל ֶאָחד  ּבָ ּגַם  ַמזָּלֹו, ָהיָה קֹונֶה  ֶהם ֵהִאיר  ּבָ
ֲאִכיַלת ֶלֶחם יֵָבׁש,  ית יָָמיו ָעְברוּ ָעָליו ּבַ ת. ַמְרּבִ ֶאת ַהּפַ
ִלְקנֹות  ּגַם  יוַּכל  ּבֹו  ר"  ָ ְמֻאּשׁ "יֹום  ַעל  חֹוֵלם  הוּא  ׁשֶ ּכְ

ָצל... ּבָ
פוּף  ָרִכים, רֹאׁשֹו ׁשָ י ַהּדְ ִצּדֵ ְך ּבְ ַוְיִהי ַהיֹּום, ֶהָעִני ִהְתַהּלֵ
הוּא  ִניצֹוץ.  ָרק.  ּבָ קֹוֶלֶטת  ֵעינֹו  ְוִהּנֵה,  ּכָפוּף,  ְוּגַּבֹו 
י  ִצּדֵ ּבְ ׁשֶ ַהּבֹץ  תֹוְך  ּבְ זָָהב  ַע  ַמְטּבֵ וּמוֵֹצא  עֹוד,  ִמְתּכֹוֵפף 
הוּא  זָָהב!  ָעׂשוּי  ַאְך  ָקָטן,  ָאְמנָם  זָָהב!  ַע  ַמְטּבֵ ֶרךְ.  ַהּדֶ
רֹו  ָעׁשְ ְמַדְמיֵן ֶאת  הוּא  ׁשֶ ּכְ ַע,  ְטּבֵ ַהּמַ ה ֶאת  וְּמנַּקֶ ׁשֹוֵטף 

רֹו ָהַרב! ַהּגָדֹול ְוָאׁשְ
וּבֹץ  ְנָעָליו ְקרוּעֹות  וּק.  ַהּשׁ ְלֵעֶבר  ָהֶאְביֹון  ֵרְך לֹו  ּתָ ִמׂשְ
י עֹוֵטף  עֹות ַרְגָליו. ְמִעילֹו ְמרוּט וְּבקֹׁשִ חֹוֵדר ְלֵבין ֶאְצּבְ
ּלֵם  ְלׁשַ ְיכֶֹלת  ֵמחֶֹסר  וָּפרוַּע,  ל  ְמֻגּדָ ָערֹו  ׂשְ גּוּפֹו.  ֶאת 
ְרָחץ  ִניָסה ַלּמֶ ּלֵם ּכְ יָדֹו ְלׁשַ י ֵאין ּבְ ר, גּוּפֹו ְמֻלְכָלְך ִכּ ּפָ ַלּסַ
ַכף  ַע ַהזָָּהב ָאחוּז ֵהיֵטב ּבְ וּק, ַמְטּבֵ ַדְרּכֹו ַלּשׁ ָהִעירֹוִני. ּבְ
ַחּיִים', ְמַדְמיֵן  ף ָחָדׁש ּבַ ב הוּא ַעל 'ּדַ מוָּצה, חֹוׁשֵ יָדֹו ַהּקְ

ּנְִקרֹות ּכֵָעת ְלָפנָיו... ֻריֹּות ׁשֶ ֶאת ָהֶאְפׁשָ
וּק וּפֹונֶה ִמּיָד ְלדוַּכן ַהְיָרקֹות. עֹוֵמד זָקוּף  יַע הוּא ַלּשׁ ַמּגִ
ַמע  ָ ִיּשׁ ּקֹולֹו  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְגרֹונֹו  ּבִ ַח  ְמַכְחֵכּ יבוּת,  ֲחׁשִ ת  ֲאֶרׁשֶ ּבַ
יט  מֹוׁשִ עֹודֹו  ּבְ ָחׁשוּב  קֹול  ּבְ ַליְַּרָקן  ְואֹוֵמר  ְבִהירוּת,  ּבִ
ל  ֵלם ׁשֶ ק ׁשָ אִתי ִלְקנֹות ׂשַ ַע ַהזָָּהב: "ֲאדֹוִני! ּבָ ֶאת ַמְטּבֵ

ָצל!"  ּבָ
ַע זָָהב,  ה ֲעִליבוּת! יֵׁש ְלָך ַמְטּבֵ ּמָ נוּת! ּכַ אֹוי! ֵאיזֹו ִמְסּכְ
קֹונֶה?  ה  ַאּתָ ׁשֶ ָמה  זֶה  ַמְטמֹון!  ְלָך  ְלחוּ  ׁשָ ַמִים  ָ ִמּשׁ

ְנִמיכוְּתָך? ֲעִניּוְּתָך? נֹוַתְרּתָ ּבִ ַאְרּתָ ּבַ ִנׁשְ
נָה אֹוֶמֶרת  ׁשְ ִמְצַרִים. ַהּמִ ְך נַָהג הקב"ה ִעם ֲאבֹוֵתינוּ ּבְ ּכָ
נָה זֹו לֹא ָרדוּ  ֵלָמה, וְּבׁשָ נָה ׁשְ י ַמּכֹות ִמְצַרִים ָאְרכוּ ׁשָ ִכּ



ָבר  ּכְ ַאְך  חֹוִרין,  נֵי  ּבְ ָהִיינוּ  לֹא  ָאְמנָם  ָרֵאל.  ִיׂשְ ְבנֵי  ּבִ
ְעיָה אֹוֵמר "ְונַָגף ה' ֶאת  ֶרךְ. ַהּנִָביא ְיׁשַ ְסָקה ֲעבֹוַדת ַהּפֶ ּפָ
ר ָלֶהם וְּרָפָאם".  בוּ ַעד ה' ְונְֶעַתּ ִמְצַרִים נָגֹף ְוָרפֹוא, ְוָשׁ
ְוָרפֹוא  ְלִמְצַרִים,   – "נָגֹף  דֹוׁש  זַֹּהר-ַהּקָ ּבַ ְך  ּכָ ַעל  נֱֶאַמר 
יְנַתִים הוּא  ה' ִהּכָה ֶאת ִמְצַרִים, ּבֵ ְזַמן ׁשֶ ָרֵאל. ּבִ - ְלִיׂשְ

ָרֵאל. ְמַרּפֵא ֶאת ִיׂשְ
ִפיַסת ָהַעְבדוּת, ֵמִרְפיֹון  ה ָהיוּ ְצִריִכים ְרפוָּאה? ִמּתְ ִמּמָ
ִנים  ׁשָ ְמאֹות  ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ַהּגָלוִּתיּוּת.  ת  חוּׁשַ וִּמּתְ ַעת  ַהּדַ
ָהֲעִריצוּת  מוּל   – ַאְפִסיּוּת  ּבְ לֹון,  ִחּדָ ּבְ ה,  ֻחְלׁשָ ּבְ ְקעוּ  ׁשָ
י ּגַם  ְצִרּיִים, ִכּ דוּ ַהּמִ ְעּבְ ְלַבד ׁשִ ְצִרית. לֹא ֶאת ַהגּוּף ּבִ ַהּמִ
ילוּ ֶאת עמ"י  יּוּת. ֵהם ִהְרּגִ ַעת ְוָהִאיׁשִ ֶאת ַהּנֶֶפׁש, ֶאת ַהּדַ
ים,  ּכִ ם נְָתנוּ ַלּמַ פוִּפים וְּכנוִּעים, ֶאת ּגַּבָ ִלְהיֹות ֲעָבִדים ׁשְ

ב.  ּצָ לוּ ַלּמַ ִלי ַלֲעצֹר ְוַלְחׁשֹב. ִהְתַרּגְ ְוָכְך ִמּבְ
ָצל,  ַאר ִעם ַהּבָ ל ְיכֶֹלת ִנׁשְ ֶרַגע ׁשֶ ּבְ ן ׁשֶ ְסּכֵ מֹו ֶהָעִני ַהּמִ ּכְ
ִאיָפה.  ְ יָבה וְּמעֹוף ַהּשׁ ד ְיכֶֹלת ֲחׁשִ ִאּבֵ ְך ַעד ׁשֶ ל ּכָ ן ָכּ ִמְסּכֵ

גּוּף וַּבּנֶֶפׁש. בוִּרים, ּבַ נוִּעים וּׁשְ ָרֵאל, ּכְ נֵי ִיׂשְ ְך ָהיוּ ּבְ ּכָ
ָרֵאל:  ִיׂשְ ִלְבנֵי  ְואֹוֵמר  מהקב"ה  ׁשֹוֵמַע  נוּ  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ
נוּ  ַרּבֵ ַרׁש  ּדָ ִמְצַרִים".  ִסְבלֹת  ַחת  ִמּתַ ֶאְתֶכם  "ְוהוֵֹצאִתי 
מוִֹציא  ִמְצַרִים  ְיִציַאת  ְקַראת  ּלִ ׁשֶ ָהִרי"ם'  י  ַה'ִחּדוּׁשֵ
ל  ב ׁשֶ ל ֲאִדיׁשוּת וְּכִניָעה - ְלַמּצָ ב ׁשֶ ּצָ אֹוָתנוּ הקב"ה ִמּמַ
ְפִסיקוּ  ה יֹוֵתר! ּתַ ֲהָרַמת רֹאׁש ְוִתְקָוה ֶלָעִתיד טֹוב ַהְרּבֵ

בֹוא! ֻאּלָה ּבֹוא ּתָ ב – ְוַהּגְ ּצָ ִלְסּבֹל ֶאת ַהּמַ
ר ַמּכֹות  ֶעׂשֶ ּבְ ָרִקים".  ין ַהּפְ ל "ּבֵ נָה ׁשֶ הקב"ה ֵהִביא ׁשָ
ַעל  ה,  ׁשָ ַהּיַּבָ ְוַעל  ִים  ַהּמַ ַעל  ֶעְליֹונוּת  מֹוִכיַח  הקב"ה 
אֹורֹות,  זָּלֹות ְוַעל ַהּמְ ַטּנֹות, ַעל ַהּמַ דֹולֹות ְוַהּקְ ַהַחיֹּות ַהּגְ

נֵי  ל ּבְ י" ׁשֶ ּקוּם ַנְפׁשִ ִזית ִהיא "ׁשִ ְרּכָ ָרה ַהּמֶ ּטָ ר ַהּמַ ּכֲַאׁשֶ
י.  ְטָרתֹו ִהיא ָמנֹוַח ַנְפׁשִ ּמַ ל ָמנֹוַח גּוָּפִני ׁשֶ נָה ׁשֶ ָרֵאל. ׁשָ ִיׂשְ
מֹו  ּכְ ַהֵחרוּת,  ת  ִלְתחוּׁשַ ְלַאט  ְלַאט  לוּ  ִיְתַרּגְ ּה  ּבָ נָה  ׁשָ
הקב"ה  ַהְדָרָגה...  ּבְ ית  ּנֲַעׂשֵ ׁשֶ ְלאֹוָרה  ֵמֲאֵפָלה  ְיִציָאה 
ֶאּלָא  ָצל,  ּבָ ֶלֱאכֹל  ִביל  ׁשְ ּבִ ְצַרִים  ִמּמִ לֹא מוִֹציא אֹוָתנוּ 

קוַּפת ַמֲעָבר... ת ּתְ ַלת ַהּתֹוָרה! ְוָלֵכן ִנְדֶרׁשֶ ִביל ַקּבָ ׁשְ ּבִ
יָבה  חוּר ַהְיׁשִ י מוּל ּבָ ּלִ י ֶאת ַהַהְרָצָאה ָהֲאֻרּכָה ׁשֶ ִסּיְַמּתִ
ְמַזֶהה  ַוֲאִני  ָקׁשוּב,  ֶקט,  ׁשֶ ּבְ ב  יֹוׁשֵ הוּא  ְצַטּיֵן.  ַהּמִ
ּקֹוַתִים  ה-ּדַ ּקָ ּדַ ְלַאַחר  תֹוָבנָתֹו.  ּבְ ִגים  ִנְסּפָ ָבִרים  ַהּדְ ׁשֶ
רֹאׁשֹו, וַּמְתִחיל ְלָהִגיב   יּוּת ּבְ ִאּטִ י, ְמַהְנֵהן ּבְ יט ּבִ הוּא ַמּבִ
בֹות: "ָהַרב, ֲאִני ֵמִבין  ָ ֶקט, וִּמּלֹוָתיו ְמדוּדֹות וְּמֻחּשׁ ׁשֶ ּבְ
לֹא  לֹוִני.  ּפְ בבי"ס  י  ָלַמְדּתִ ָצִעיר  ָהִייִתי  ׁשֶ ּכְ ְלַגְמֵרי! 
ת. לֹא ֲאִני ְולֹא  ּבָ ה. לֹא ְצִניעוּת ְולֹא ׁשַ ָ ּתֹוָרה ְולֹא ְקֻדׁשּ
ּגַָדְלנוּ,  ּכָָכה  ָחָלל.  ל  ָכּ נוּ  ַחׁשְ לֹא  ֶחֶסר!  יׁשוּ  ִהְרּגִ הֹוַרי 
ַההֹוִרים  ּלוּי;  ּבִ ל  ְוׁשֶ ֵריָקנוּת  ל  ׁשֶ ַחּיִים  ּבְ ְוַאְחיֹוַתי,  ֲאִני 
ֶפר,  ית ַהּסֵ א ׁשֹוֶמֶרת ָעֵלינוּ ַאֲחֵרי ּבֵ יוְֹצִאים ַלֲעבֹד, ַסְבּתָ
ְכָלל לֹא  בוַּע – יָם, ִטיּוּל ָקָטן, ְקִניֹּות ְואֶֹכל... ּבִ סֹוֵפי ׁשָ

הוּ ַאֵחר.  ֶ ּיֵׁש ַמּשׁ נוּ ׁשֶ ִהְרּגַׁשְ
ה.  ר זִָכינוּ ַלֲעבֹר ְלַתְלמוּד ּתֹוָרה, ָהיָה ִלי ְמאֹד ָקׁשֶ ּכֲַאׁשֶ
ַוֲאִני לֹא  ָמָרא  ּגְ ָבר ִהְתִחילוּ  ּכְ ה ו'. ֲחֵבַרי  ִכּתָ ּבְ י  ִהּגְַעּתִ
נֶֶסת  ַהּכְ ְלֵבית  ָלֶלֶכת  ִהְתַחְלנוּ  נָה.  וִּמׁשְ ׁש  ֻחּמָ י  ְרּתִ ִהּכַ
ֶדר  ים, ָמה ַהּסֵ ג ָמה עֹוׂשִ ת, ַאְך לֹא ָהיָה ִלי ֻמּשָׂ ּבָ ָכל ׁשַ ּבְ
ַרְגַלִים'  ִרים  'ְמַחּבְ וָּמַתי  עֹוְמִדים  ָמַתי  ִפּלָה,  ַהּתְ ל  ׁשֶ

ֲעִמיָדה.  ּבַ
יבֹות  ִליׁשִ ַמֲעָבר  ַעל  ר  ְלַדּבֵ ִהְתִחילוּ  ּתֹוָרה  ְלמוּד  ּתַ ּבַ



ֶדֶרְך ָהֱאמּוָנה ּבְ

ְכָלל. עֹוָלם  בוּ ַעל זֶה ּבִ ְקדֹוׁשֹות. לֹא ֲאִני ְולֹא הֹוַרי ָחׁשְ
ָמָרא,  ָמָרא, ּגְ חֹר ָלָבן. יֹום ִלּמוּד ָארְֹך, ָארְֹך ָארְֹך, ּגְ זָר. ׁשָ
לֹא  ַאְך  ת,  ּדָ ּבַ ְַּקנוּ"  "ִהְתַחז ָאְמנָם  ַוֲאִני  הֹוַרי  ָמָרא...  ּגְ
ֲעַדִין  ֱאֶמת...  ּבֶ ם  ׁשָ ָהִיינוּ  ה, לֹא  ְוָלּמָ ִדיּוּק ָמה  ּבְ יַָדְענוּ 

ָחה, 'ֻחְפׁשֹות'... ּפָ י ִמׁשְ ׁשֵ ָהיוּ ְנִסיגֹות, ִמְפּגְ
עֹות'  ִעיל 'ֶקֶרן ַהַהּסָ ְוָאז ִהְפִציַע ְלַחּיֵינוּ יֹוִסי. יֹוִסי ָהיָה ּפְ
ְמַעְנְיִנים  עוִּרים  ׁשִ מֹוֵסר  ָהיָה  הוּא  ּתֹוָרה.  ְלמוּד  ּתַ ּבַ
ת  ָפָרׁשַ ּבְ רֹות  ְמַאְתּגְ ֵאלֹות  ׁשְ ׁשֹוֵאל  ְוח'.  ז'  ִכּתֹות  ּבְ
הוּא  ִקים.  ְמַרּתְ ִהְלָכִתּיִים  ִדיּוִּנים  ּבְ נוּ  ִאּתָ ְוָדן  בוַּע  ָ ַהּשׁ
ֲחֵקי ֶחְבָרה,  אְרק, ְמַאְרּגֵן ִמׂשְ ּגַם ָהיָה מוִֹציא אֹוָתנוּ ַלּפַ

'ַעל ָהֵאׁש'... ַמְעּגָל, ְוַגם ֻמְמֶחה ּבְ יחֹות ּבְ ׂשִ
יחֹות, ִלי  ִית. ָהיוּ ָלנוּ ׂשִ ּבַ ר ֶאְצֵלנוּ ּבַ יַע ּגַם ְלַבּקֵ יֹוִסי ִהּגִ
ָהרוָּחִנית  ַהֲחָויָה  ת,  ַהּדָ ָמעוּת  ַמׁשְ ַעל  י,  ּלִ ׁשֶ ְוַלהֹוִרים 
ּגַם יֹוִסי ָאַמר  ֵאלֹות ׁשֶ ה ׁשְ ִמיַרת ִמְצוֹות, ְוָעלוּ ַהְרּבֵ ׁשְ ּבִ ׁשֶ
א ִאּתֹו ַרב  ָעִמים ּבָ ַאַחת ַהּפְ יר. ּבְ ה ְלַהְסּבִ ֶ הוּא ִמְתַקּשׁ ׁשֶ
ְלמוּד ּתֹוָרה.  ׁש ּגַם ְמַנֵהל ּתַ ּמֵ ׁשַ ּמְ עֹות', ׁשֶ ל 'ֶקֶרן ַהַהּסָ ׁשֶ
יב  ְוִהְקׁשִ ָבִרים  ּדְ ָלנוּ  יר  ִהְסּבִ הוּא  ְזַמן.  ה  ַהְרּבֵ ְבנוּ  יָׁשַ
ד  ְמַכּבֵ הוּא  ׁשֶ נוּ  ִהְרּגַׁשְ אֹוָתנוּ.  ֵהִבין  הוּא  ָבִטים.  ַלּלְ
ָעה ְקדוָּמה,  ל ּדֵ קֹום ּבֹו ֲאַנְחנוּ ִנְמָצִאים ְללֹא ָכּ ּמָ אֹוָתנוּ ּבַ

ּפוִּטיּוּת.  ל ׁשִ ֶמץ ׁשֶ ל ׁשֵ וְּללֹא ָכּ
י  ַחּיִים. ִהְתַחְלּתִ ים ּבַ ֲאִני ְמַגּלֶה ְטָעִמים ֲחָדׁשִ י ׁשֶ ּתִ ִהְרּגַׁשְ
ְטִעיִמים  ְויֹוֵתר  ֲחׁשוִּבים  יֹוֵתר  ָבִרים  ּדְ ּיֵׁש  ׁשֶ ְלָהִבין 

ָצל.... ִמּבָ
צוָּרה  ּבְ ִעיל,  ַהּפָ יֹוִסי  ִלוָּה אֹוָתנוּ  ר-ִמְצָוה  ַהּבַ ְתקוַּפת  ּבִ
קֹוִנים  ֵאיפֹה  ַלּתֹוָרה,  ָלֲעִלּיָה  ְלִהְתּכֹונֵן  ֵאיְך  ֶרת;  ֻמְגּבֶ
ת  וְּמִחּצַ טֹוָבה  רוּת  ׁשְ ּכַ ִעם  אוָּלם  ִחיַרת  ּבְ ַעת,  ִמְגּבַ
'ַהְזָמנָה'  ִעם  פוּס  ַהּדְ ֵבית  ּבְ ָלנוּ  ָעַזר  ַוֲאִפּלוּ  ַהְפָרָדה... 
ַהּכֹל  ּתֹוָרה.  ַתְלמוּד  ּבְ יֶֶלד  ל  ׁשֶ ִמְצָוה  ְלַבר  ַמְתִאיָמה 

ָהיָה זָר ָלנוּ, ְויֹוִסי ָהיָה ָלנוּ ְלֵעיַנִים!
ָבר יַָדע  א ּכְ ּקוּד. ָאְמנָם ַאּבָ ַפס ּפִ ׁש ּתָ ה ח' הוּא ַמּמָ ִכּתָ ּבְ
ְתקוַּפת  ָעְזרוּ, ַאְך ּבִ א ָהיוּ ֲחֵברֹות ׁשֶ ה יֹוֵתר, וְּלִאּמָ ַהְרּבֵ

י – לֹא ָהִייִתי  ִחינָה ְוָהֵרָאיֹון ָהִאיׁשִ יבֹות, ַהּבְ וּם ַלְיׁשִ ָהִרׁשּ
וְּמַחּנְֵך  ַההֹוִרים  ִעם  יַַחד  יֹוִסי!  ִלי  ּבְ ִמיִליֶמֶטר  ַמְצִליַח 
ִביִלי. הוּא ִלוָּה  ׁשְ ָהִכי טֹוָבה – ּבִ יָבה ׁשֶ ַחְרנוּ ְיׁשִ ה ּבָ ּתָ ַהּכִ

ֶרְך.  ַמְך ְלָכל אֶֹרְך ַהּדֶ ַאֲהָבה, ּתָ ְרִגיׁשוּת, ּבְ ּבִ
ִליָטה  יֵי ַהּקְ יָבה. ְקׁשָ ְיׁשִ ית ּבַ ִליׁשִ נָה ׁשְ יֹּום, ׁשָ ְוִהּנֵה ֲאִני ּכַ
ִלי  ּבְ אֹוִתי.  ִהְכִניָעה  לֹא  ְוַהּקֹורֹונָה  אֹוִתי,  ְברוּ  ׁשָ לֹא 
ָמה  ֶאת  ֵמִבין  ֲאִני  ַמֲעָמד.  ַמְחִזיק  ָהִייִתי  לֹא  ַהֲהָכנָה 
ִמְצַרִים.  ּבְ ֶעֶבד  מֹו  ּכְ ָהִייִתי  ֲאִני  ּגַם  ִלי!  יר  ִהְסּבִ ָהַרב  ׁשֶ
הוּ ַאֵחר,  ֶ ּיֵׁש ַמּשׁ ד ָלעֹוָלם ַהזֶּה וִּבְכָלל לֹא יֹוֵדַע ׁשֶ ְעּבָ ְמׁשֻ
ֲעָבר  ַהּמַ קוַּפת  ּתְ ְללֹא  יֹוֵתר.  י  ְוֶעְרּכִ יֹוֵתר  ּגָבֹוּהַ  הוּ  ֶ ַמּשׁ

יָבה.  ְיׁשִ ָהִייִתי נֹוֵפל ּבַ
ה ְלהוִֹציא ֶאת בנ"י ֵמַעְבדוּת ְלֵחרוּת.  ַלח ֶאת מֹׁשֶ ה' ׁשָ
ְעּבוּד -   ִ ִמׁשּ עֹות' ְלהוִֹציא אֹוִתי  'ֶקֶרן ַהַהּסָ ַלח ֶאת  ה' ׁשָ

ְלֵחרוּת עֹוָלם!
ָמעֹות  ּדְ ׁשֶ ּכְ ֵאּלֶה  ׁשוּרֹות  ּכֹוֵתב  ֲאִני  ְיָקִרים!  קֹוְרִאים 
ִנים  חוּר זֶה, לֹא יֲַאִמין ֵהיָכן ָהיָה ִלְפנֵי ׁשָ ֵעיַני. ָהרֹוֶאה ּבָ ּבְ
ְחּתֹו, הֹוָריו ְוַאְחיֹוָתיו ַהּלֹוְמדֹות  ּפַ יר ֶאת ִמׁשְ ּכִ ר. ַהּמַ ִמְסּפָ
ּלוּת  ְמַעט ֶאת ֶהָעבָר ֶהָעלוּב ְוַהּדַ ֵבית יֲַעקֹב' לֹא ְיַזהוּ ּכִ 'ּבְ
ֵתנוּ ְנֻאם ה',  ָכר ִלְפֻעּלָ ֶהם ּגְָדלוּ. ב"ה! יֵׁש ׂשָ ָהרוָּחִנית ּבָ
ָמָמה  ׁשְ ר  ִמְדּבָ ָלאֹות,  ּתְ ֶאֶרץ  אֹויֵב.  ֵמֶאֶרץ  ִנים  ּבָ בוּ  ְוׁשָ
ְל'יֹוִסי'  ים  ְמַצּפִ ֲעַדִין  ׁשֶ ְיָלִדים  ַאְלֵפי  יֵׁש  רוָּחִני!  ְוִצּיָה 
ְיָלִדים  ַאְלֵפי  נָם  יֶׁשְ ַהּתֹוָרה.  ְלֶדֶרְך  ְויְַדִריֵכם  ּיָבֹוא  ׁשֶ
ֱהיוּ  ָאּנָא,  ֲאֵליֶהם.  יָעה  ִהּגִ לֹא  ֲעַדִין  עֹות'  ַהַהּסָ ֶרן  'ּקֶ ׁשֶ
ִעילוּת, ְלהֹוִסיף ַקוֵּי  נוּ ְוִנְזּכֶה ְלַהְרִחיב ֶאת ַהּפְ ִפים ִעּמָ ּתָ ׁשֻ
ל 'ִחּנוְּך ָהַעְצָמִאי',  י ֵסֶפר ְוַתְלמוֵּדי ּתֹוָרה ׁשֶ ָעה ְלָבּתֵ ַהּסָ
וּם  ִרּשׁ ִעילוּת ַהְדָרָכה ְוִלוּוּי ְלהֹוִרים ְוִלְנָעִרים ּבְ ְלהֹוִסיף ּפְ
יבֹות  ַהְיׁשִ ֶקֶרב  ּבְ ִעילוּת  ַהּפְ ֶאת  יר  ְלַהְגּבִ יבֹות,  ַלְיׁשִ
ַהְדָרַכת  ִלּמוִּדים,  ְגּבוּר  ּתִ ְלִמיִדים,  ּתַ ִלוּוּי   – ַטּנֹות  ַהּקְ
ָעִרים.  בוּת ַהּנְ ּלְ ּתַ יֹּות, ַהֶהְכֵרִחּיִים ְלִהׁשְ ֶצֶות ְוֵתאוֵּמי ִצּפִ
ט  ׁש! ָהֵרם ֶאת יְָדָך ַהֲחזָָקה, הֹוׁשֵ ל ַמּמָ ְיִציַאת ִמְצַרִים ׁשֶ

ְזרֹוַע ְנטוּיָה, ְוִתְזּכֶה ְלמֹוָרא ּגָדֹול!

ל  ׁשֶ ַהִהּלּוָלא  יֹום  ָחל  ָבט,  ׁשְ ּבִ ב'  יֹום  ּבְ בּוַע,  ָ ַהּשׁ
י ר'  א ֵמֲאִניּפֹוִלי, ֲאִחי ָהַרּבִ י זּוׁשָ ַרּבִ דֹוׁש  ַהּקָ יק  ּדִ ַהצַּ
ֱאמוּנָה  ּבֶ א  זוּׁשָ י  ַרּבִ ָהיָה  ֻמְפָלג  יזֶ'עְנְסק.  ִמּלִ ֱאִליֶמֶלְך 
ְפלוּת ָהרוַּח – ַלְמרֹות  ת ָהֲענָָוה ְוׁשִ ִמּדַ ׁשוָּטה, וְּמֻצּיָן ּבְ ּפְ

ּתֹוָרה.  אֹונוּתֹו ָהֲעצוָּמה ּבַ ּגְ
ֵאָלה  וּׁשְ עְזִריְטׁש,  ִמּמֶ יד  ּגִ ַהּמַ ַהּגָדֹול,  ְלַרּבֹו  יַע  ִהּגִ ָחִסיד 
ָהָאָדם  "ַחּיָב  י  ִכּ ִדים  ְמַלּמְ ֲחַז"ל  נוּ!  ַרּבֵ ֵדנוּ  "ְיַלּמְ ִפיו:  ּבְ
ָבֵרְך ַעל ַהּטֹוָבה". ֲאִני ֵמִבין  ּמְ ם ׁשֶ ׁשֵ ְלָבֵרְך ַעל ָהָרָעה ּכְ



ִטיב', וְּבִרְגֵעי  רוְּך ַהּטֹוב ְוַהּמֵ ְמָחה ְמָבְרִכים 'ּבָ ִרְגֵעי ׂשִ ּבְ ׁשֶ
ן  ּיַן ָהֱאֶמת'. ַאְך ּכֵיַצד ִנּתָ רוְּך ּדַ ן יֵׁש ְלָבֵרְך 'ּבָ ַצַער ְוָאְבּדָ
ים  ּדֹוְרׁשִ ִפי ׁשֶ ְמָחה, ּכְ ה וְּבאֹוָתּה ׂשִ אֹוָתּה ַהְרּגָׁשָ ְלָבֵרְך ּבְ
ן  ָבֵרְך ַעל ַהּטֹוָבה"? ֵאיְך ִנּתָ ּמְ ם ׁשֶ ׁשֵ "ְלָבֵרְך ַעל ָהָרָעה ּכְ
ְלהֹודֹות  ן  ִנּתָ ֵאיְך  ָרָעה?  ׂשֹוָרה  ּבְ ַלת  ַקּבָ ַעת  ׁשְ ּבִ מַֹח  ִלׂשְ

ת...? ַעת ְלָויַת ַהּמֵ ׁשְ ּבִ
ִהְתּבֹוְננוּת  וְּלַאַחר  ָהִאיׁש,  ֵאַלת  ִלׁשְ זי"ע  יד  ּגִ ַהּמַ ֶהֱאִזין 
ֶאְצלֹו  א. ּדֹוַמִני ׁשֶ י זוּׁשָ ְלִמיִדי ַרּבִ ל ּתַ ָאַמר: "ַסע ְלֵביתֹו ׁשֶ

ת ֲחַז"ל." ִריׁשַ ּתוַּכל ְלָהִבין ֶאת ּדְ
ׂש  ִחּפֵ א.  זוּׁשָ י  ַרּבִ ִמְתגֹּוֵרר  ּבֹו  ָפר  ַלּכְ יַע  ְוִהּגִ ָהִאיׁש  נַָסע 
סֹוף ִהְנחוּ אֹותֹו  א" ְולֹא ָמָצא. ּבְ י זוּׁשָ ל ַרּבִ יתֹו ׁשֶ ֶאת "ּבֵ
ית  יעֹו הוּא רֹוֶאה ּבֵ ַהּגִ ָפר. ּבְ ְקֵצה ַהּכְ ִלְצִריף ָרעוַּע ְוַדל ּבִ
לֹויֵי ְסָחבֹות, ָהעִֹני  ים ּבְ ָמט ִלּפֹל, ּגַג ּדֹוֵלף, ְיָלִדים ְלבוּׁשִ
ִית  ַהּבַ ּנֹות  ִמּפִ ַאַחת  ּבְ ַאְך   – ּנָה  ּפִ ִמּכָל  זֹוֲעִקים  ּלוּת  ְוַהּדַ
ָהָרה  ּנְ ׁשֶ ְדֵבקוּת, ּכְ ים ּבִ ִהּלִ ְרֵקי ּתְ א ְוקֹוֵרא ּפִ י זוּׁשָ ב ַרּבִ יֹוׁשֵ
אֹור  נָיו...  ּפָ ַעל  ְנסוִּכים  רוָּחִנית  ת  ַוֲאֶרׁשֶ ְמָחה  ׂשִ ל  ׁשֶ

ּגָדֹול!

יׁש  ַמּגִ ְוַאף  ָכבֹוד,  ּבְ ָהאֹוֵרַח  נֵי  ּפְ ֶאת  א  זוּׁשָ י  ַרּבִ ל  ְמַקּבֵ
הוּא  י  ִכּ אֹוֵמר  ֶהָחִסיד  ַמִים.  וְּמַעט  יֵָבׁש  ֶלֶחם  ִַּית  ז ּכַ לֹו 
ָלחֹו ֵאָליו!  עְזִריְטׁש ׁשְ יד ִמּמֶ ּגִ ִליחוּת ַהּקֶֹדׁש! ַהּמַ ׁשְ ּבִ א  ּבָ
ּכָבֹוד.  ַהְדַרת  ּבְ ָקם  ַרּבֹו,  ם  ׁשֵ ֶאת  א  זוּׁשָ י  ַרּבִ מֹוַע  ׁשְ ּכִ
ן ְלָבֵרְך  י ּכֵיַצד ִנּתָ י ֶאת ַרּבִ ַאְלּתִ ֶהָחִסיד ּפֹוֵתַח ְוׁשֹוֵאל: "ׁשָ
ַעל  ָבְרִכים  ּמְ ׁשֶ ִפי  ּכְ רוַּח  ְורֹוְממוּת  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ָהָרָעה  ַעל 
ְבֵרי  ר ִלי ּדִ י ִהְפנָה אֹוִתי ֵאֶליךָ. ָאּנָא ַהְסּבֵ ַהּטֹוָבה. ָהַרּבִ

ֲחָכִמים ֵאּלֶה!" 
ְתִמימוּת  ּבִ ֵעינָיו  ֵמִרים  הֹון,  ִתּמָ ּבְ א  זוּׁשָ י  ַרּבִ ּבֹו  יט  ַמּבִ
ַלח אֹוְתָך ֵאַלי? ְוִכי ִמּנִַין  י ׁשָ ָהַרּבִ טוַּח ׁשֶ ה ּבָ יב: "ַאּתָ וֵּמׁשִ
ל  ָבר ַרע... ה' ָכּ ִלי ָלַדַעת...? ֲהֵרי ֵמעֹוָלם לֹא ָחִויִתי ּדָ
ה ָצִריְך  י! יֵׁש ַרק טֹוב, ַהּכֹל טֹוב, אוַּלי ַאּתָ ַלּפַ ּכְָך טֹוב ּכְ
ְגָעה ּבֹו...  ין ּפָ ת ַהּדִ ּדַ ּמִ ַחּיִים, ָאָדם ׁשֶ ַבל ּבַ ּסָ אֹל ִמי ׁשֶ ִלׁשְ
ָבר ַרע...". י ֵמעֹוָלם לֹא ָקָרה ִלי ּדָ ֱאֶמת לֹא יֹוֵדַע ִכּ ֲאִני ּבֶ
ַהּכֹל טֹוב. הוּא לֹא ִנְזַקק "ְלַתְרּגֵם" ֶאת  א יַָדע ׁשֶ י זוּׁשָ ַרּבִ
י ֵמִאּתֹו  ל הקב"ה ֵמָרע ְלטֹוב. ָעֵלינוּ ְלַהֲאִמין ִכּ יו ׁשֶ ַמֲעׂשָ

ַרְך לֹא יְֵצאוּ ָרעֹות!  ִיְתּבָ

ֵלָדתֹו  ַעל  ָקָראנּו  מֹות,  ׁשְ ת  ָפָרׁשַ ּבְ ָעַבר,  ׁשֶ בּוַע  ׁשָ ּבְ
ָבר  ַהּדָ ְמַעְניֵן  נּו.  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ׁשֶ יָען  מֹוׁשִ ל  ׁשֶ
ְקרֹוֵבי  מֹות  ׁשְ ֶאת  יָרה  ַמְזּכִ ַהּתֹוָרה  ֵאין  ֵלָדתֹו  ּבְ י  ִכּ
ֵלִוי".  ת  ּבַ ח ֶאת  ּקַ ַוּיִ ֵלִוי  ית  ִמּבֵ ְחּתֹו! "ַוּיֵֶלְך ִאיׁש  ּפַ ִמׁשְ
ת ֵלִוי.  י ָאִביו הּוא ַעְמָרם ְוִאּמֹו ִהיא יֹוֶכֶבד ּבַ לֹא נֱֶאַמר ִכּ
ַמה  ְלֵדָעה  ֵמָרחֹק  ֲאחֹתֹו  ב  ַתצַּ "ַוּתֵ נֱֶאַמר:  ְך  ֶהְמׁשֵ ּבַ ם  ּגַ
ְהיֹותֹו  ָמּה. ָאְמָנם ּבִ ׁשְ ה לֹו", ְוִהיא ֵאיָנּה ְקרּויָה ּבִ ּיֵָעׂשֶ
ְדיָן ִמְצַרְיָמה, ָאנּו  ַלח ִמּמִ הּוא ִנׁשְ ׁשֶ ָנה, ּכְ מֹוִנים ׁשָ ן ׁשְ ּבֶ
ה  ל מֹׁשֶ ָחה ׁשֶ ּפָ ל ָקרֹוב ִמׁשְ ם ׁשֶ מֹוְצִאים ָלִראׁשֹוָנה ׁשֵ

ר הּוא...". ר ְיַדּבֵ "ֲהלֹא ַאֲהרֹן ָאִחיךָ... ַדּבֵ
ֶאת  ַהּתֹוָרה  ְמָפֶרֶטת  ָוֵאָרא,  ת  ָרׁשַ ּפָ ֵתנוּ,  ָפָרׁשָ ּבְ ַרק 
ָדתֹו לֹו  ח ַעְמָרם ֶאת יֹוֶכֶבד דֹּ ָחה: "ַוִיַּקּ ּפָ ׁשְ נֵי ַהּמִ מֹות ּבְ ׁשְ
ָבר הוּא!  ה". ֲהלֹא ּדָ ֶלד לֹו ֶאת ַאֲהרֹן ְוֶאת מֶֹשׁ ה ַוֵתּ ְלִאָשּׁ

זֶה? ֶדת אֹוָתנוּ ַהּתֹוָרה ּבָ ָמה ְמַלּמֶ
ִבים  ַהחֹוׁשְ יֵׁש  י  ִכּ זצוק"ל  ֵטיין  ַפְייְנׁשְ ה  מֹׁשֶ נוּ  ַרּבֵ ַרׁש  ּדָ
ְחּתֹו,  ּפַ ִמׁשְ יבוּת  ֲחׁשִ ַאת  ִמּפְ ִלְגדֹוָלה  עֹוֶלה  ְנִהיג  ּמַ ׁשֶ

ה  נָכֹון! מֹׁשֶ זֶה לֹא  ָהָרם.  ִיחוּסֹו  ְגַלל  ּבִ ַח  ּתֵ ִמְתּפַ יק  ְוַצּדִ
דֵֹלי ַהּדֹור וְּמיָֻחִסים  ל ַעְמָרם ְויֹוֶכֶבד, ּגְ נָם ׁשֶ ָהיָה ָאְמנָם ּבְ
תוּ ְללֹא ֵחְטא  ּמֵ ָעה ׁשֶ ין ָהַאְרּבָ יֹוֵתר, ְוַעְמָרם הוּא ּגַם ּבֵ ּבְ
ַעת  ַהּדַ ֵעץ  ֵחְטא  ְגַלל  )ּבִ נָָחׁש"  ל  ׁשֶ ֶעְטיֹו  "ּבְ ַרק  ְוָעוֹון, 
ְזכוּת  ּבִ ּגַָדל  ה  מֹׁשֶ ַאְך  ָלמוּת(.  ֱאנֹוׁש  נֵי  ּבְ ַעל  ְגַזר  ּנִ ׁשֶ
ן ַמֲעִליָמה  יק! ַעל ּכֵ ַעְצמֹו! הוּא ָהיָה ָראוּי, הוּא ָהיָה ַצּדִ
כַֹח  י הוּא ָעָלה ְוִהְתַעּלָה ּבְ ד ִכּ ַהּתֹוָרה ֶאת ִיחוּסֹו, ְלַלּמֵ
יו ַהּטֹוִבים ְוִצְדקוּתֹו ַהְמיֶֻחֶדת. ַרק  "ִיחוּס ַעְצמֹו", ַמֲעׂשָ
ָבר  ּכְ הוּא  ׁשֶ ּכְ מֹוִנים,  ׁשְ ְלִגיל  יַע  ַמּגִ נוּ  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ ר  ּכֲַאׁשֶ
ָרֵאל,   ִיׂשְ נֵי  ּבְ ַמְנִהיג  ׁש  ּמֵ וְּמׁשַ ְרעֹה  ּפַ ִלְפנֵי  ְויוֵֹצא  ִנְכנָס 
ַהּיִחוּס  ִיחוּס.  "ּגַם"  לֹו  יֵׁש  י  ִכּ ה  וְּמַגּלָ ַהּתֹוָרה  מֹוִסיָפה 

ר. הוּא ּתֹוֶסֶפת ְולֹא ִעּקָ
ּתֹוָרה.  ּבַ ַלֲעלֹות  ֵדי  ּכְ י  ְחּתִ ּפַ ִמׁשְ ְלִיחוּס  זָקוּק  ֵאינֹו  יֶֶלד 
קֹומֹות  מֹות ַאף ִמּמְ עֹות' ּדֹוִלים יֲַהלֹוִמים וְּנׁשָ 'ֶקֶרן ַהַהּסָ ּבְ
נֹוְתִנים  יּוּת.  ְחּתִ ּפַ וִּמׁשְ ִמּיִחוּס  ֵהם  ְרחֹוִקים  ְכאֹוָרה  ּלִ ׁשֶ
יָבה  ּתֹוָרה! ָאַמר ִלי רֹאׁש ְיׁשִ נוּת ְלָכל יֶֶלד ִלְגּדֹל ּבַ ּמְ ִהְזּדַ

ֶדֶרְך ַהִחּנּוְך ּבְ



י  ּתֵ יִעים ִמּבָ ּגִ ּמַ ְלִמיִדים ׁשֶ ְוָקא אֹוֵהב ֶאת ַהּתַ ד: "ֲאִני ּדַ ִנְכּבָ
ֲעֵמִלים.  ֵהם  ִריֶפְריֹות.  ּפֶ ּבַ ָהַעְצָמִאי  ִחּנוְּך  ל  ׁשֶ ֶפר  ַהּסֵ
ִמי  ִלי  ֲאִני  ֵאין  י "ִאם  ִכּ יֹוְדִעים  ִגים. ֵהם  ֵ ְלֶהׂשּ חֹוְתִרים 

ּתֹוָרה! ָרֵאל יֵׁש ֵחֶלק ּבַ י ְלָכל ִיׂשְ ִלי". ֵהם מֹוִכיִחים ִכּ
יְַלדוּתֹו, ָרָאה  אְנז ּבְ נוּ ַחּיִים ִמּצַ ל ַרּבֵ יתֹו ׁשֶ ַרף ּבֵ ר ִנׂשְ ּכֲַאׁשֶ
יָעּה,  ִעיר ְלַהְרּגִ ׁש ַחּיִים ַהּצָ ּקֵ ְבִכי. ּבִ ַחת ּבִ ֶאת ִאּמֹו ִמְתיַּפַ
שב"ה  ר  ָהִעּקָ ִית,  ַהּבַ כוַּלת  ּתְ ַעל  ִלְבּכֹות  ֵאין  ׁשֶ ְוָאַמר 
ֵלִמים.  וּׁשְ ִריִאים  ּבְ ּלָם  ּכֻ יְָצאוּ  ְוִכי  עוּ,  ִנְפּגְ לֹא  ים  ֲאנָׁשִ
יג,  ְלַהּשִׂ ן  ִנּתָ ִרהוּט  י  ִכּ ֲאִני  "יֹוַדַעת  ִאּמֹו:  יָבה  ָהׁשִ
יֲֻחִסין'  ת  'ְמִגּלַ ַעל  ּבֹוִכּיָה  ֲאִני  ִלְרּכֹׁש.  ר  ֶאְפׁשָ וְּבָגִדים 

ִעם  ִיחוֵּסנוּ  ל  ׁשֶ רוּט  ּפֵ ָהיָה  ִגּלָה  ּמְ ּבַ ֶלָהבֹות!  ּבְ ָעְלָתה  ׁשֶ
יט  ָאְבִדין!". ִהּבִ דֹוֵלי ַהּדֹורֹות! ֲחָבל ַעל ּדְ לוּת ּגְ ְלׁשְ ּתַ ִהׁשְ
ְצַטֲעִרי!  ּתִ ַאל  א,  "ִאּמָ ְוִהְצִהיר:  ִאּמֹו,  ּבְ ִעיר  ַהּצָ ַחּיִים 
ה!  ֲחָדׁשָ יֲֻחִסין  ֶלת  ׁשֹוׁשֶ ַאְתִחיל  ֲאִני  ֶאְלַמד!  ִקיַע!  ַאׁשְ

י זֶה ַמְתִחיל!"  ּנִ ִמּמֶ
ד "ְמִגּלֹות יֲֻחִסין"!  עֹות' ְלַהְתִחיל וְּליַּסֵ ַסּיְעוּ ְל'ֶקֶרן ַהַהּסָ
ל  ׁשֶ ַהְיסֹוד'  ת  'ְמִגּלַ ּבִ ׁש  ְמֻקּדָ זָָהב  ּבְ ָחרוּת  ִיְהיֶה  ְמֶכם  ׁשִ
ׁשוָּרה  ַמְתִחיָלה  ָעה  ַהּסָ ַקו  ִמּכָל  ֶהָעִתיד!  ַהּדֹור  נֵי  ַרּבָ
ִכיּוּת  ִעילוּת יוֵֹצאת ֶהְמׁשֵ נֵי ּתֹוָרה! ִמּכָל ּפְ ל ּבְ ֲאֻרּכָה ׁשֶ

ְמפֶֹאֶרת! 

ַה'ֲחַתם  נוּ  ַרּבֵ ָהִעיר,  ְלַרב  א  ּבָ יָדוַּע  סֹוֵחר  י  ִכּ ר  ְמֻסּפָ
ֲעָסַקי  ָהַרב!  בֹוד  "ּכְ ָהַרב.  ְרּכַת  ּבִ ֶאת  ׁש  ְלַבּקֵ סֹוֵפר', 
ְלָאסֹון  ָחִליָלה  יַע  ְלַהּגִ רוֶֹצה  י  ֵאינֶּנִ ִיים.  ִלְקׁשָ ִנְקְלעוּ 
ָלׁשוּב  ָהַרב  בֹוד  ּכְ ְרּכַת  ּבִ ֶאת  ׁש  ֲאַבּקֵ ן  ּכֵ ְוַעל  ִעְסִקי, 
ְועֹונֶה  רֹאׁש,  כֶֹבד  ּבְ ַמֲאִזין  ָהַרב  ָכבֹוד".  ּבְ ְרנֵס  וְּלִהְתּפַ
ִמְתַעּלֵם  ָך  ְוִהּנְ ְוֶאְביֹון  ָעִני  ָאִחיָך  י  ִכּ י  ַמְעּתִ "ׁשָ ַלּסֹוֵחר: 
לֹו?"  בֹו. ַמּדוַּע ֵאיְנָך עֹוֵמד ִליִמינֹו ְלָסֲעדֹו וְּלַכְלּכְ ּצָ ִמּמַ
"נָכֹון,  ָהַרב:  ְפנֵי  ּבִ ל  וִּמְתַנּצֵ ְמבוָּכה  ּבִ עֹוֵמד  ַהּסֹוֵחר 
ְסּכֵן.  ַהּמִ ָאִחי  ִעם  יֲַחַסי  ֶאת  ר  ּפֵ ְלׁשַ ָעַלי  ָהַרב,  בֹוד  ּכְ
ר ָהֲעָסִקים  י יָכֹול ַלֲעזֹר לֹו. אי"ה ּכֲַאׁשֶ ַאְך ּכֵָעת ֵאינֶּנִ

ּנֶה ַלֲעזֹר לֹו...". בוּ, ֶאְתּפַ ִיְתיַּצְ
ַעת' ַהּסֹוֵחר.  ל ֶאת 'ַהּצָ נוּ ַה'ֲחַתם סֹוֵפר' ֵאינֹו ְמַקּבֵ ַרּבֵ
ֵתנוּ אֹוֵמר הקב"ה  ָפָרׁשָ יר: "ּבְ הוּא ּפֹונֶה ַלּסֹוֵחר וַּמְסּבִ
ָצִריְך  ָרֵאל...'.  ִיׂשְ נֵי  ּבְ ַנֲאַקת  ֶאת  י  ַמְעּתִ ׁשָ ֲאִני  'ְוַגם 
ַמע? ֶאּלָא,  י", ִמי עֹוד ׁשָ ַמְעּתִ ׁשָ ֲאִני  ְלָהִבין ַמִהי "ְוַגם 
ְמעוּ ֶאת ַנֲאָקָתם  ִמְצַרִים, ׁשָ ָרֵאל ָסְבלוּ ּבְ נֵי ִיׂשְ ּבְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ
ְמעוּ ֶאת  ֲאפוִּפים ָהיוּ ֵסֶבל, ׁשָ ל ָהֲאֵחִרים. ַלְמרֹות ׁשֶ ׁשֶ
ל ֶאָחד ְלָהֵקל ַעל ֵסֶבל ֵרֵעהוּ  לוּ ָכּ ּדְ ּתַ ַאְנַחת ַהזּוַּלת. ִהׁשְ
ַמע הקב"ה  ִמיָעָתם זֹו – ׁשָ ַכר ׁשְ ׂשְ וְּלַסּיֵַע ִאיׁש ְלָאִחיו. ּבִ

יָעם! ֶאת ַנֲאָקָתם ְוהֹוׁשִ
ְלָאִחיְך  ו  ַעְכׁשָ ֲעזֹר   – סֹוֵפר  ַהֲחַתם  ְמַסּיֵם   – א!  ַרּבָ ַאּדְ
ֶאת  הקב"ה  ַמע  ִיׁשְ וְּבָכְך  יָיו,  ְקׁשָ ֶאת  ַמע  ׁשְ ָהֶאְביֹון, 

ה ָצִריְך. ר ַאּתָ ָכל ֲאׁשֶ יֲעָך ּבְ ִפּלֹוֶתיָך ְויֹוׁשִ ּתְ

ִיים ְרפוִּאּיִים וַּפַחד  ב ָסבוּךְ. ְקׁשָ ַמּצָ ָרֵאל נָתוּן ּבְ ַעם ִיׂשְ
ִאים  ַהּבָ ָגִרים  ַהּסְ ֵעֶקב  ִחּנוִּכּיִים  ִיים  ְקׁשָ ֵמַהּנִָגיף. 
ֻגּלָה  ַהּסְ ְוִעְסִקּיִים.  ִלּיִים  ְלּכָ ּכַ ִיים  ְקׁשָ ְוהֹוְלִכים. 
ַזֲעַקת  ֶאת  מַֹע  ִלׁשְ ִהיא  ִפּלֹות  ַהּתְ ַלת  וְּלַקּבָ ְלַהְצָלָחה 
ֲאִזין ִלְקִריַאת ֶאָחיו  ָהַאֵחר! ְלַסּיֵַע ִליהוִּדים ֲאֵחִרים! ַהּמַ

ַמע ה' ֶאת ְקִריָאתֹו!  – ִיׁשְ

ֻגּלָה ֶדֶרְך ַהּסְ ּבְ

רבינו החתם סופר זיע"א



ְרעֹה? ת יֹוֲעֵצי ּפַ לֹׁשֶ ִמי ָהיוּ ׁשְ

ְלָעם ְוִאיֹּוב. • ִיְתרֹו, ּבִ

נֹות ִיְתרֹו? ַמּדוַּע ּגְֵרׁשוּ ָהרֹוִעים ֶאת ּבְ

ים. ַרׁש מע"ז, וִּמְנַהג עֹוְבֵדי ֱאִליִלים ָהיָה ְלָהִציק ַלּפֹוְרׁשִ י ּפָ • ִכּ

ן' ִעם ַאְבנֵי ֵחן ַעל ִלּבֹו?  'חֹׁשֶ ט ּבְ ֵ ַמּדוַּע זָָכה ַאֲהרֹן ְלִהְתַקּשׁ

ל ִקְנָאה. ִלּבֹו ְללֹא ָכּ ַמח ּבְ ְראוֹתֹו ֶאת ָאִחיו ַהצִָּעיר עֹוֶלה ִלְגֻדּלָה, ׂשָ י ּבִ •ִכּ
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