
ָעלֹון מס' 51
ַהֲעלוְֹתָך ת ּבְ ֶרְך – ּפָָרׁשַ ֵציָדה ַלּדֶ

ה  ָרׁשָ ֶדֶרְך ַהּפָ ּבְ

ַקיֵּם אוָֹתן  ֶהן, ְויֵׁש ַהּמְ י הוּא ַחיָּב ּבָ ַקיֵּם ִמְצווֹת ִכּ יֵׁש ַהּמְ
בוַּע  ָ ת ַהּשׁ ָפָרׁשַ ּבְ ֶהן! ְיסֹוד זֶה ָמָצאנוּ  ּבָ י הוּא רוֶֹצה  ִכּ
ְדּבָר  ּמִ נָה ִראׁשֹונָה ּבַ ָרֵאל ָהיוּ ׁשָ נֵי ִיׂשְ ִני; ּבְ ִדין ּפֶַסח ׁשֵ ּבְ
ָהיּו  ר  ֲאׁשֶ ים  ֲאנָׁשִ "ַוְיִהי  ּפֶַסח.  ן  ָקְרּבַ ַלֲעׂשוֹת  ְוִנְצַטוּוּ 
ַהּפֶַסח...".  ַלֲעׂשֹת  יְָכלוּ  ְולֹא  ָאָדם  ְלנֶֶפׁש  ְטֵמִאים 
ָהיּו  ַאְך  וְּלַהְקִריבֹו,  ה  ׂשֶ ִלְקנוֹת  ָרצוּ  ֵאּלֶה,  ים  ֲאנָׁשִ

ן.  ְטֵמִאים, ְוָלֵכן נֱֶאַסר ֲעֵליֶהם ְלַהְקִריב ָקְרּבָ
ר ֲאַנְחנוּ ְמֻעְניִָנים ְלַקּיֵם ִמְצָוה,  ּכֵיַצד ָאנוּ ְמִגיִבים ּכֲַאׁשֶ
נוּ? ָהִיינוּ רוִֹצים ְלַהְכִניס אֹוֵרַח,  ַאְך ָרצֹון זֶה ִנְמנָע ֵמִאּתָ
עוּר  ְלׁשִ יַע  ְלַהּגִ רוִֹצים  ָהִיינוּ  ר‹.  ›ְמֻסּדָ ָבר  ּכְ הוּא  ַאְך 
ַהיֹּום ֵאינֹו יָכֹול ִלְמסֹר  ֶעֶרב, ַאְך ָהַרב הֹוִדיַע ׁשֶ ּתֹוָרה ּבָ
ּבוּר, ַאְך ֵמֲחַמת  ּצִ ּלֵל ּבַ עוּר. ָהִיינוּ רוִֹצים ְלִהְתּפַ ִ ֶאת ַהׁשּ

נִֵסיֹּות. ָהִיינוּ רוִֹצים ְלָבֵרְך  י ַהּכְ ּתֵ ַה'ּקֹורֹונָה' ָסְגרוּ ֶאת ּבָ
ִקְרָבֵתנוּ... הוּ ּבְ ּיֲַענוּ 'ָאֵמן', ַאְך ֵאין ִמיׁשֶ ֵדי ׁשֶ קֹול ּכְ ּבְ

רוּ! ֵהם  ֵמִאים ְלנֶֶפׁש ָאָדם, לֹא ִוּתְ ים ָהֵהם, ַהּטְ ָהֲאנָׁשִ
ם:  ה ְוִלְפנֵי ַאֲהרֹן ְוָקְראוּ ֵמעֶֹמק ִלּבָ בוּ ִלְפנֵי מֹׁשֶ ִהְתיַּצְ
ן  ה ִנּגַָרע?" ַמּדוַּע ַנְפִסיד ֶאת ִמְצַות ַהְקָרַבת ָקְרּבַ "ָלּמָ

ַסח אֹוָתּה ָאנוּ רוִֹצים ְלַקּיֵם? ּפֶ
רוּי  ַהּקָ ִמְדָרׁש  ֵתנוּ,  ְלָפָרׁשָ ַהִהְלָכִתי  ְדָרׁש  ּמִ ּבַ
ּלֹא  ׁשֶ ים  ָהֲאנָׁשִ ָהֵאּלֶה,  ים  ָהֲאנָׁשִ ַעל  נֱֶאַמר  'ִסְפֵרי', 
ָרצֹון  יעוּ  ִהּבִ ֶאּלָא  ב,  ּצָ ַלּמַ ִנְכְנעוּ  ְולֹא  ַקּלוּת  ּבְ רוּ  ִוּתְ
ָאָדם  נֵי  ּבְ ָהיוּ  ׁשֶ יד  "ַמּגִ ְצוֹות:  ַהּמִ ְלִקיּוּם  ּתֹוְקקוּת  ְוִהׁשְ

ְצֹות".  ִרים ַוֲחֵרִדים ַעל ַהּמִ ׁשֵ ּכְ
ת  ְתִחּלַ ּנֱֶאַמר ּבִ ִפי ׁשֶ ל ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ּכְ ְרּגָתֹו ׁשֶ ְוזֹוִהי ּגַם ּדַ

לע"נ מרת לאה ריילא ע"ה
בת ר' יצחק אייזיק הי"ד



ַהֲעלְֹתָך ֶאת  ר ֶאל ַאֲהרֹן ְוָאַמְרָתּ ֵאָליו ְבּ ֵבּ ֵתנוּ: "ַדּ ָרׁשָ ּפָ
ְבַעת ַהֵנּרֹות". נֹוָרה יִָאירוּ ִשׁ נֵי ַהְמּ ַהֵנּרֹת ֶאל מוּל ְפּ

ת  ָרׁשַ ּפָ ִנְסְמָכה  ה  ָלּמָ "ּבְַהֲעלֹוְתָך":   - "י  ִ ַרּשׁ ְמָבֵאר 
ָרָאה ַאֲהרֹן  ׁשֶ ּכְ יִאים? - ְלִפי ׁשֶ ׂשִ ת ַהּנְ נֹוָרה ְלָפָרׁשַ ַהּמְ
ֶהם  ִעּמָ ָהיָה  ּלֹא  ׁשֶ ְעּתֹו  ּדַ ה  ָחְלׁשָ  - יִאים  ׂשִ ַהּנְ ת  ֲחֻנּכַ
הקב"ה:  לֹו  ָאַמר  ְבטֹו.  ׁשִ ְולֹא  הוּא  לֹא  ֲחֻנּכָה,  ּבַ
ה ַמְדִליק וֵּמִטיב  ַאּתָ ֶהם, ׁשֶ ּלָ ֶ דֹוָלה ִמּשׁ ָך ּגְ ּלְ 'ַחּיֶיךָ, ׁשֶ

ֶאת ַהּנֵרֹות'.
ַאֲהרֹן?  ל  ׁשֶ ְעּתֹו  ּדַ ה  ָחְלׁשָ ַמּדוַּע  ֵאָלה:  ְ ַהּשׁ ֶאֶלת  ְוִנׁשְ
לֹא  יָלא  וִּמּמֵ יִאים,  ׂשִ ַהּנְ ֲחנֻּכַת  ּבַ ָהיָה  לֹא  הוּא  ֲהֵרי 

ן. ָהְיָתה ָעָליו חֹוָבה ְלָהִביא ָקְרּבָ
ָבר ּדֹוֶמה:  ל, ְלָמה ַהּדָ י ָמׁשָ יִרים ַעל ּפִ ַמְסּבִ

אי  יַע ּגַּבַ ִבים, ִהּגִ ַאַחד ַהּמֹוׁשָ ִתי ּבְ ִהּלָ נֶֶסת ַהּקְ ְלֵבית ַהּכְ
ם ָמה  ּבוּר ְלׁשֵ יר ַלּצִ ת ַעְרִבית ִהְסּבִ ִפּלַ ְצָדָקה. ְלַאַחר ּתְ
דֹוָלה,  ַהּגְ ִחיצוּת  ְוַהּנְ ָרה  ּטָ ַהּמַ אֹודֹות  ִהְרִחיב  יַע,  ִהּגִ

ְנִדיבוּת ֵלב. ִפי ְיָכְלּתֹו ּבִ ׁש ִמּכָל ֶאָחד ִלְתרֹם ּכְ וִּבּקֵ
ֶאָחד  ּכָל  ׁשֶ ְוָדַרׁש  ָבָריו,  ּדְ ֶאת  ְוִחזֵּק  ָעָלה  וּב  ַהּיִּשׁ ַרב 

יּוַּכל. לוִּמים ׁשֶ ׁשְ ה ּתַ ַכּמָ ן 500 ₪ ּבְ ִלים ִיּתֵ ּלְ ְתּפַ ֵמַהּמִ
ֶאָחד  ל  ָכּ ָהַרב,  הֹוָרַאת  י  ּפִ ַעל  ֵאלֹות,  ׁשְ ְללֹא 
ַראי,  ַאׁשְ ֵמַהּנֹוְכִחים ִהְתַחּיֵב ִלְתרֹם ְסכוּם זֶה; ֶחְלָקם ּבְ
ְמָחה  ן ִמּתֹוְך ׂשִ ְמזֻּמָ ָאר ּבִ ְ הֹוָראֹות-ֶקַבע ְוַהּשׁ ִמעוָּטם ּבְ

ָאה ְליָָדם. ּבָ ְּכוּת ׁשֶ נוּת ְוַהז ּמְ ַעל ַהִהְזּדַ
ִמְניָן  ּלֹא נַָכח ֶאֶמׁש ּבְ ִבים ׁשֶ יַע ַאַחד ַהּתֹוׁשָ ְלָמֳחָרת ִהּגִ
ָתֵאר  ּלֹו ָעלֹון ִצְבעֹוִני ַהְמּ ר ׁשֶ ֶטְנּדֵ זֶה. הוּא ָרָאה ַעל ַהּסְ
ַאל:  ִצּדֹו ְוׁשָ ּלְ נָה ָלזֶה ׁשֶ חוָּפה! ּפָ ְתרוָּמה ּדְ ֶאת ַהּצֶֹרְך ּבִ

ר? "ָמה זֶה? ַעל ָמה ְמֻדּבָ
 !? ַמְעּתָ ָאְזנֹו: "ָמה, לֹא ׁשָ ִפּלָה ָסח ּבְ ֵכנֹו ְלַסְפַסל ַהּתְ ׁשְ
ת  ׁשַ ּקָ ּבַ י  ּפִ ְוַעל  ְצָדָקה  אי  ּגַּבַ  – ִליַח  ׁשָ ה  ּפֶ ָהיָה  ֶאֶמׁש 

נוּ נַָתן 500 ₪". ל ֶאָחד ֵמִאּתָ ָהַרב, ָכּ
ֶכם  ְלַדְעּתְ ָמה  ם.  ַאּתֶ ִלימוּ  ְשׁ ּתַ ּפוּר  ַהּסִ ְך  ֶהְמׁשֵ ֶאת 

ִיְקֶרה?
ן  ּתָ ּנִ ׁשֶ ֶטֶלפֹון  יֵׁש  "ֲחָבל,  יֹאַמר:  ֶאָחד  אֹותֹו  ַהִאם 
יֹאַמר הוּא:  א  ּמָ ׁשֶ ָדָקה?..." אֹו  ַהּצְ אי  ְלַגּבַ ר  ֵ ְלִהְתַקּשׁ

ל זֶה..." ָטַרִני ֵמָעְנׁשֹו ׁשֶ ּפְ רוְּך ׁשֶ "ּבָ
ֱאֶמת 'ָחֵרד' ִלְדַבר ִמְצָוה! ּכָאן יוַּכח ַהִאם הוּא ּבֶ

ה  ל ָהֻעְבּדָ ׁשֶ ּבְ ַעת –  ְלַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ָהְיָתה ֲחִליׁשוּת ַהּדַ
ֶהם. ֵאֶצל  יִאים זָכוּ ְוָתְרמוּ, ְוהוּא לֹא ָהיָה ִעּמָ ׂשִ ּכָל ַהּנְ ׁשֶ
ִלים! הוּא ֵהִבין  ַקּבְ ּמְ נָה ׁשֶ ָבר ּדֹוֶמה ְלַמּתָ ַאֲהרֹן ָהיָה ַהּדָ
ה‹ נַָתן – ְוהוּא  נָה ׁשֶ יִאים זֹו ַמּתָ ׂשִ ל ַהּנְ נֹות ׁשֶ ְרּבָ ַהּקָ ׁשֶ
ָהיָה  ּלֹא  ׁשֶ ְעּתֹו  ּדַ ה  ָחְלׁשָ ְוָלֵכן  ָכְך,  ּבְ ִלְזּכֹות  ָרָצה  ּגַם 

ֶהם. ִעּמָ
ל ַאֲהרֹן ֶעֶבד ה' – ָחֵרד ְלִצוּוּי ה'. ֻדּלָתֹו ׁשֶ זֹו ּגְ

קֹוְרִאים  ִלְפנֵיֶכם,  יַע  נַצִּ ַהּקֹוֵדם  ֲאָמר  ַלּמַ ְך  ֶהְמׁשֵ ּכְ
וֻּמּכָר,  יָדוַּע  ּפוּר  ַהּסִ ָאְמנָם  ַהּבָא.  ּפוּר  ַהּסִ ֶאת  ְיָקִרים, 
ָרה ִהיא ִלְקרֹא, ִלְסגֹּר ֵעינִַים ְוַלְחׁשֹב "ֵאיפֹה  ּטָ ַאְך ַהּמַ

ֲאִני?" 
ֻכּבֶֶדת. "ּבָרוְּך  יָבה ַהְמּ ַהּיְׁשִ ֲעֵרי  ׁשַ ּבְ דֹול הֹוִפיַע  ּגָ אֹון  ּגָ
ַהְדַרת ּכָבֹוד, ָמה ֵהִביא  יָבה ּבְ מֹו רֹאׁש ַהּיְׁשִ ַהּבָא", ִקּדְ

יָבֵתנוּ?" בֹוד ּתֹוָרתֹו ִליׁשִ ֶאת ּכְ
יר ַהּגָאֹון. "ֲאִני  י ַהּיְָקָרה", ִהְסּבִ ׂש ֲאִני ָחָתן ְלִבּתִ "ְמַחּפֵ
ר  ה, וְּמַאְפׁשֵ יָא ֲעֻמּקָ יג ֻקׁשְ יָבה, ַמּצִ יָבה ִליׁשִ עֹוֵבר ִמיׁשִ
ִלְמצֹא  ְמַקוֶּה  ֲאִני  ְך  ּכָ יב.  וְּלָהׁשִ ְלִהְתּבֹונֵן  ְלִמיִדים  ַלּתַ

יָבה!" ֲחׁשִ ּתֹוָרה ְוַעְמָקן ּבַ ֶאת ֶהָחָתן ָהָראוּי, ּגָדֹול ּבַ
יֵׁש  ׁשוּ!  ְוִהְתַרּגְ ַהּגָָעתֹו  ַרת  ַמּטְ ֶאת  חוִּרים  ַהּבַ ְמעוּ  ׁשָ

ְפָלג! ל ַהּגָאֹון ַהּמֻ ִבּתֹו ׁשֶ ָלֶהם ִסּכוּי ִלְזּכֹות ּבְ

חוִּרים  ַהּבַ ִני.  ַלְמּדָ ְלּפוּל  ּפִ ִלְמסֹר  ְוֵהֵחל  ַהּגָאֹון  נֱֶעַמד 
יֹות,  נוּי ְלַתְלּפִ עוּר ּבָ נָה ׁשִ ב. ַהּגָאֹון ּבָ רֹב ֶקׁשֶ ַהֲאִזינוּ ּבְ
ְוָכל  ֶהָעָרה  ל  ָכּ ַאֲחֵרי  ָעְקבוּ  ִרים  ְכׁשָ ַהּמֻ חוִּרים  ְוַהּבַ
יל ַהּגָאֹון ֶאת  ָמָמה, ִהּטִ ל ּדְ ִחּדוּׁש. ְוָאז, ְלַאַחר ֶרַגע ׁשֶ
ָפֶרֶקת  ּמְ יָא ׁשֶ אֹוִנית! ֻקׁשְ יָא ּגְ ה ֻקׁשְ ָצָצה! הוּא ִהְקׁשָ ַהּפְ

ְגיָא וְּמַטְלֶטֶלת ֶאת ַהּלֹוֵמד! ֶאת ַהּסֻ
ִהְכִריז  ּבֶֹקר",  ּבַ ָמָחר  ַעד  יָבה  ּיְׁשִ ּבַ ּכָאן  ִנְמָצא  "ֲאִני 
יבֹות ִלְפנֵי ְמאֹות  ר ְיׁשִ ִמְסּפַ י ּבְ ַאְלּתִ ֵאָלה זֹו ׁשָ ָהַרב. "ׁשְ
ָאֲהָבה  ׁשֶ ֶאת  ּכָאן  ִלְמצֹא  ֲאַקוֶּה  צֹוְרִבים.  ְלִמיִדים  ּתַ

י!" ַנְפׁשִ
בוּ ְלַהֲעִמיק, ְלִהְתּבֹונֵן, ַלְחלֹק  ְ ִנים ִהְתיַּשׁ ְמּדָ ֵמיַטב ַהּלַ
ִוּכוִּחים  ְלָחנֹות,  ֻ ַהּשׁ ַעל  רוּ  ִהְצַטּבְ ְסָפִרים  ְוַלְחקֹר. 
רוּ  ִוּתְ ֵמֶהם  ים  ַרּבִ ׁשֶ חוִּרים,  ַהּבַ ין  ּבֵ ְמעוּ  ִנׁשְ ִנּיִים  ַלְמָדּ

ֶדֶרְך ַהּתֹוָרה ּבְ



ֶדֶרְך ָהֱאמּוָנה ּבְ

ַהּגָאֹון  ִלְפנֵי  בוּ  ִנּצְ זֶה  זֶה ַאַחר  ּבָ נָה.  ׁשֵ זֶה ַעל  ַלְיָלה  ּבְ
ְוא. ֵהם לֹא ִהְצִליחוּ  ָ ַלּשׁ ַאְך  יָתֹו,  ֻקׁשְ ְלָתֵרץ ֶאת  ְוִנּסוּ 
ֶהָעקֹב  ֶאת  ַלֲהפְֹך  זָכוּ  לֹא  ַהּנְכֹונָה,  ׁשוָּבה  ַלּתְ יַע  ְלַהּגִ

ְלִמיׁשֹור...
יֵׁש  ַהִאם  ָהַרב  ַאל  ׁשָ ֲחִרית,  ׁשַ ת  ִפּלַ ּתְ ַאֲחֵרי  ּבֶֹקר,  ּבַ
ָעְמדוּ  יָבה  ַהּיְׁשִ חוֵּרי  ּבַ ְלנַּסֹות.  ֻעְניָן  ּמְ ׁשֶ חוּר  ּבָ עֹוד 
ּלֹא ִהְצִליחוּ  ְמבוָּכה וַּבֲעיֵפוּת, ְמֻאְכזִָבים ַעל ׁשֶ מוּלֹו ּבִ

ַבת ָהַרב. ֲהָלָכה ְוִלְזּכֹות ּבְ יב ּכַ ְלָהׁשִ
ְבּתֹו,  יָבה, עֹוֶלה ַעל ֶמְרּכַ ַהּגָאֹון ִנְפָרד ֵמֵרעֹו רֹאׁש ַהּיְׁשִ
יָבה  ּיְׁשִ ֻפְרֶסֶמת ּבַ ָעָמיו ְלֵעֶבר ִעיר נֹוֶסֶפת - ַהּמְ ם ּפְ ְוׂשָ

ּה. ִקְרּבָ ֹוֶכנֶת ּבְ ּשׁ דֹוָלה ׁשֶ ַהּגְ
ְנִסיָעה,  ֵדי  ּכְ ּתֹוְך  ָהֶעְגלֹון  ְלֶעְברֹו  קֹוֵרא  "ָהַרב!" 
חוּר  זֶּה ּבָ ְרּכָָבה! ּדֹוַמִני ׁשֶ הוּ ָרץ ַאַחר ַהּמֶ "ָהַרב! ִמיׁשֶ

ד!" הֹוָרה ַהּגָאֹון. ּצַ יָבה!" "ֲעצֹר ִמּיָד ּבַ ֵמַהְיׁשִ
ּפֹונֶה  ָהַרב  וְּמיֻזָּע.  ף  ֵ ִמְתַנּשׁ יַע,  ַמּגִ יָבה  ְיׁשִ חוּר  ּבָ ָאֵכן, 
ה  ׁשָ ַהּקָ ֵאָלה  ְ ַלּשׁ ׁשוָּבה  ּתְ ְלָך  יֵׁש  "נוּ?  ה:  ִחּבָ ּבְ ֵאָליו 
ְיָלה  ַהּלַ ל  "ָכּ חוּר,  ַהּבָ יב  ֵמׁשִ יִתי?""לֹא!"  ִהְקׁשֵ ׁשֶ
יִתי  ְוִנּסִ ֻסְגיָא  ּבְ ָלעֶֹמק  י  ָצַלְלּתִ ּתֹוָרה,  ּבַ י  ָעַמְלּתִ
יִתי  ְגיָא. ִקוִּ ְבִהיר ֶאת ַהּסֻ ּתַ ָרה ׁשֶ ׁשוָּבה ְיׁשָ ְלַהֲעלֹות ּתְ
ּה  ַכּלָה, ִאּתָ ַבת ָהַרב ּכְ ֵעינֶיָך ְוִלְזּכֹות ּבְ ָכְך ִלְמצֹא ֵחן ּבְ ּבְ

זִָכיִתי.  לֹא  י,  ִהְצַלְחּתִ לֹא  ָרֵאל.  ִיׂשְ ּבְ נֱֶאָמן  ִית  ּבַ ָאִקים 
יָא". ׁשְ ׁשוָּבה ַלּקֻ ֵאין ִלי ּתְ

ה ַרְצּתָ ַאֲחֵרינוּ"? ׁשֹוֵאל ָהַרב. אָת ּכֵָעת? ָלּמָ ה ּבָ "ְוָלּמָ
רוֶֹצה  ֲאִני  ַאְך  יָא,  ׁשְ ַהּקֻ ֶאת  ְלָתֵרץ  זִָכיִתי  ִלי  "ָאְמנָם 
ֶרת  ְמנַּקֶ יָא  ׁשְ ַהּקֻ ׁשוָּבה!  ַהּתְ ֶאת  ָהַרב  בֹוד  ִמּכְ מַֹע  ִלׁשְ
ּדוְּך,  ִ ּשׁ מִֹחי ְוֵאינָּה נֹוֶתנֶת ִלי ָמנֹוַח. ָאְמנָם לֹא זִָכיִתי ּבַ ּבְ

ּתֹוָרה!" ַאְך ֲאִני רוֶֹצה ִלְזּכֹות ּבַ
הוּא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ּתֹוְך  ְרּכָָבה,  ַלּמֶ ִאּתֹו  ַלֲעלֹות  ִהְזִמינֹו  ָהַרב 

יָבה. ְרּכָָבה ְוָלׁשוּב ַלּיְׁשִ מֹוֶרה ָלֶעְגלֹון ְלסֹוֵבב ֶאת ַהּמֶ
יָבה ִלְראֹות ֶאת ַהּגָאֹון ִנְכנָס ְלֵהיַכל  חוֵּרי ַהּיְׁשִ עוּ ּבַ ֻהְפּתְ
עוּנָה ַעל ּכֶֶתף ַחְבֵריֶהם. ָהַרב ָעָלה  ּיָדֹו ׁשְ ׁשֶ ַהּתֹוָרה, ּכְ

י!" ְוִהְכִריז: "ַמזָּל טֹוב! ָמָצאִתי ָחָתן ְלִבּתִ
ירוּ  יָבה ִנְדַהם. ֵהם ִהּכִ אוּ, רֹאׁש ַהּיְׁשִ ּלְ ַהֲחֵבִרים ִהְתּפַ
ׁשוָּבה  י הוּא ָקַלע ַלּתְ חוּר ַהזֶּה, ְולֹא ֶהֱאִמינוּ ִכּ ֶאת ַהּבָ
ן  ְקּדָ ׁשַ חוּר  ּבָ הוּא  ָאְמנָם  ַהּגָאֹון.  יַת  ְלֻקׁשְ ַהּנְכֹונָה 

וַּמְתִמיד, ַאְך ֵאינֶּנוּ ִמן ַהֲחִריִפים...
יָה,  ׁשְ יְך ְוָאַמר: "ָאְמנָם הוּא לֹא ָענָה ַעל ַהּקֻ ַהּגָאוֹן ִהְמׁשִ
ִאיָפה ָלַדַעת  ְרּכָָבה ִמּתוְֹך ָרצוֹן וּׁשְ ַאְך הוּא ָרץ ַאֲחֵרי ַהּמֶ
ָראוּי  ּתוְֹקקוּת ַלּתוָֹרה! ְוַעל ּכֵן, הוּא זֶה ׁשֶ - הוּא ִגּּלָה ִהׁשְ

ה! ָ י ְלִאּשׁ ּתִ את ֶאת ּבִ ָלׂשֵ

ַמיִם - ָמן,   ָ ֵתנוּ ְמַסּפֶֶרת ַהּתוָֹרה אוֹדוֹת ַהּלֶֶחם ִמן ַהּשׁ ָפָרׁשָ ּבְ
ְדּבָר. אוֹתוֹ ָאְכלוּ ֲאבוֵֹתינוּ ּבַּמִ

לּו  דָֹכה וִּבְשּׁ ְמּ טוּ ָהָעם ְוָלְקטוּ ְוָטֲחנוּ ָבֵרַחיִם אוֹ ָדכוּ ַבּ "ָשׁ
ֶמן" ד ַהָשּׁ ַטַעם ְלַשׁ רוּר ְוָעשׂוּ אֹתוֹ ֻעגוֹת ְוָהיָה ַטְעמוֹ ְכּ ָפּ ַבּ

ִתיב )במדבר יא, ט(:  ֶכת יוָֹמא ְמָבֶאֶרת: ּכְ ַמּסֶ ָמָרא ּבְ ַהּגְ
ן ָעָליו« וְּכִתיב  ֲחנֶה ָלְיָלה יֵֵרד ַהּמָ ל ַעל ַהּמַ "וְּבֶרֶדת ַהּטַ
)שמות טז, ד(: "ְויָָצא ָהָעם ְוָלְקטוּ" וְּכִתיב )במדבר יא, 
יִקים - יַָרד ַעל ּפֶַתח  טוּ ָהָעם ְוָלְקטוּ" ָהא ּכֵיַצד? ַצּדִ ח(: "ׁשָ
ְוָלְקטוּ  טוּ  ׁשָ  - ִעים  ְרׁשָ ְוָלְקטוּ.  יְָצאוּ   - ינוִֹנים  ּבֵ יֶהם.  ּתֵ ּבָ

)יְָצאוּ ְלֶמְרָחק(.

ּכֵיַצד?   ָהא  'ְוָטֲחנוּ'  וְּכִתיב  'ֻעגוֹת'  וְּכִתיב  'ֶלֶחם'  ִתיב  ּכְ

ינוִֹנים – עוּגוֹת )ָהעוְֹמדוֹת  יִקים – ֶלֶחם )ָאפוּי וּמוָּכן(. ּבֵ ַצּדִ
ֵריַחִים. ִעים - ָטֲחנוּ ּבָ ַלֲאפִּיָה(. ְרׁשָ

ָכל  ּכְ ַמְדֵרָגתֹו:  ִפי  ּכְ ן  ַהּמָ ן  ִנּתַ ֶאָחד  ָכל  ּלְ ׁשֶ ָאנוּ  רֹוִאים 
ָלל  ץ ּכְ ְך ֵאין הוּא ָצִריְך ְלִהְתַאּמֵ הוּא ַנֲעֶלה יֹוֵתר - ּכָ ׁשֶ

וְּכָלל.

דֹוׁש: )חלק ב' דף ס"ג  ה ְלָכְך ְמָבֵאר ַהזַֹּהר ַהּקָ ּבָ אֶת ַהּסִ
א'(

ִריְך הוּא...  א ּבְ ֻקְדׁשָ יּה ּבְ לֹא ְמֵהיָמנֵי ּבֵ א, ִאינוּן ּדְ ַגְוונָא ּדָ ּכְ
נֵי ְמֵהיָמנוָּתא. אוֹף  ָלאו ִאינוּן ּבְ ִגין ּדְ ַמאן גֵָּרים לוֹן ַהאי? ּבְ
ַגְרַמּיְהוּ, וָּבָעאן  טוָּתא ּדְ ׁשְ טוּ ּבִ טוּ ָהָעם ְוָלְקטוּ, ׁשָ ָהָכא, ׁשָ
ַתר  ְכִתיב ְוָטֲחנוּ ָבֵרַחִים, ּבָ ְלַאְטָרָחא ֲעַלְייהוּ, ָהָדא הוּא ּדִ



ְכִתיב:  ּדִ ָמה  ּכְ ֶאּלָא  יַדְייהוּ  ּבִ ָסֵליק  לֹא  א  ּדָ ִטְרָחא  ל  ָכּ
יר, ַמאן גֵָּרים לוֹן  ֶמן", ְולֹא יַּתִ ָ ד ַהּשׁ ַטַעם ְלׁשַ "ְוָהיָה ַטְעמוֹ ּכְ

נֵי ְמֵהיָמנוָּתא. לֹא ֲהווֹ ּבְ ִגין ּדְ ַהאי? ּבְ
ִאי  ל  ׁשֶ ּבְ ִהיא  ִעים  ָהְרׁשָ ל  ׁשֶ ְרָחה  ַלּטִ ּבָה  ַהּסִ ל  ָכּ ּפֵרוּׁש: 
ן לֹו  ב ׁשֶאוַּלי הקב"ה לֹא יְזַּמֵ ָחׁשַ ל ִמי ׁשֶ ֱאמוּנָָתם בקב"ה. ָכּ
ֶפַתח ּבֵיתוֹ, נֱֶאַלץ ָלֵצאת וְּלַחּפֵשׂ אוֹתוֹ.  ֶאת ָהאֹכֶל ְלָמָחר ּבְ
ֶפַתח ּבֵיָתם – זָכוּ  ן ּבְ ָחר יְִהיֶה ַהּמָ ּמָ ָהיָה ּבָרוּר ָלֶהם ׁשֶ ֵאּלוּ ׁשֶ

ֶלת. ן ַהּדֶ לוּ ַעל ִמְפּתַ ְוִקּבְ
ִפי ָרַמת ָהֱאמוּנָה  לֵָמה! ּכְ יֵׁש ְלַהֲאִמין בקב"ה ּבֱֶאמוּנָה ׁשְ

ּגָָחתוֹ. פַֹעל ֶאת יַד ה' ְוַהׁשְ ּכְָך רוִֹאים ּבְ
ֲאלוּ אוֹתוֹ, ַמדּוַּע יַָרד  "י ׁשָ ּבִ ְלִמיֵדי ַרׁשְ ּתַ ָמָרא אוֶֹמֶרת ׁשֶ ַהּגְ
ה לֹא הוִֹריד הקב"ה ָמן ַלחֶֹדׁש  ָכל ּבֶֹקר ָובֶֹקר? ָלּמָ ָמן ּבְ

בוַּע?  ֵלם אוֹ ְלׁשָ ׁשָ
ָבר ּדוֶֹמה:  ל ְלָמה ַהּדָ "י: ֶאְמׁשֹל ָלֶכם ָמׁשָ ּבִ ָאַמר ָלֶהם ַרׁשְ
ַעם  ן ֶאָחד. ּפַָסק לוֹ ְמזוֹנוָֹתיו ּפַ יֵּׁש לוֹ ּבֵ ר וָָדם ׁשֶ ׂשָ ְלֶמֶלְך ּבָ
ַעם ַאַחת  נֵי ָאִביו ֶאּלָא ּפַ יל ּפְ נָה, ְולֹא ָהיָה ַמְקּבִ ׁשָ ַאַחת ּבְ
ָכל יוֹם, ְוָהיָה  ֶלְך וָּפַסק ְמזוֹנוָֹתיו ִלְבנוֹ ּבְ נָה. ָעַמד ַהּמֶ ׁשָ ּבְ
ָעה  יֵּׁש לוֹ ַאְרּבָ ָרֵאל ִמי ׁשֶ ל יוֹם. ַאף ִיׂשְ נֵי ָאִביו ָכּ יל ּפְ ַמְקּבִ
א לֹא יֵֵרד ָמן ְלָמָחר  ּמָ ִנים ָהיָה ּדוֵֹאג ְואוֵֹמר ׁשֶ ה ּבָ ָ ַוֲחִמּשׁ
ִנים ֶאת ִלּבָם  ָרָעב, ִנְמְצאוּ ּכֻּלָם ְמַכוְּ ְוִנְמְצאוּ ּכֻּלָן ֵמִתים ּבָ

ַמיִם. ָ ּשׁ ּבַ לֲַאִביֶהן ׁשֶ
ְדּבָר  נוֹת ַהּמִ ֵדנוּ – ְלאֶֹרְך ַאְרּבִָעים ׁשְ ֲהֵרי שהקב"ה ָרָצה ְלַלּמְ
ְדּבָר  ּמִ ּבַ ּלְָמדוּ  ׁשֶ ְוַאֲחֵרי  ְלַבד!  ּבִ נּוּ  ִמּמֶ ּבָָאה  ַהּפְַרנָָסה  י  ִכּ  –
ָרֵאל, ּבָּה יֵָאְלצוּ ַלֲעבֹד  עוּר ַלַחיִּים, יוְּכלוּ ְלִהּכָנֵס ְלֶאֶרץ יִׂשְ ׁשִ
יַע ְלָכל  ּבִ רוּ ׁשֶה' הוּא הוּא ַהּפוֵֹתַח יָדוֹ וַּמׂשְ ְלַפְרנָָסָתם ְויְִזּכְ

ַחי ָרצוֹן.
ִריּוָֹתיו  ן ָמזוֹן ְלָכל ּבְ גַָּחת ה' ְוכֵיַצד הוּא ְמזַּמֵ ֵדי ְלָהִבין ֶאת ַהׁשְ ּכְ

נִָביא ִסּפוּר:
ָלן  ָרִמיׁשְ י ְמנֵַחם ֶמְנְדּל ִמּפְ ּבָת ָקָרא ָהַאְדמוֹ"ר ַרּבִ ֶעֶרב ׁשַ ּבְ

ְטּבָח. יְַּלוּוּ אוֹתוֹ ֶאל ַהּמִ ה ֵמֲחִסיָדיו, ׁשֶ זַַצ"ל ְלַכּמָ
יג  ם ּפַַעם ֵאיְך ַמּשִׂ ְבּתֶ ַאל אוָֹתם: "ִאְמרוּ ִלי, ֲחׁשַ ֶרְך הוּא ׁשָ ּדֶ ּבַ
נַּיִם אֹו  ג ֶאת ְמזוֹנוֹ? ֲהלֹא ְלָכל ּבַַעל ַחיִּים יֵׁש ְלָסתוֹת ְוׁשִ ַהּדָ
ל ֵאּלוּ – הוּא  ג ֵאין ֶאת ָכּ ַטְרּפוֹ, ַאְך ַלּדָ ִצּפְָרנַיִם ַחּדוֹת ִלְנעֹץ ּבְ

ִגיִגים ְקַטּנִים". ִנזּוֹן ִמּדְ
יךְ:  ְלִמיִדים לֹא ֵהִבינוּ ָמה ָהַרב רוֶֹצה ֵמֶהם... ְוהוּא ִהְמׁשִ ַהּתַ
ִאם יְִבַלע  ג ִהיא, ׁשֶ ל ַהּדָ ָעיָה ַהּגְדוָֹלה ׁשֶ ְלֶרגַע, ַהּבְ בוּ  "ִחׁשְ
ְקעוּ  ף ַאֲחֵריֶהם - יִּתָ ֵדי ִמְרּדָ ַטּנִים ּתוְֹך ּכְ ִגיִגים ַהּקְ ג ֶאת ַהּדְ ַהּדָ

וֶת!" לוֹעוֹ ְוהוּא יֵָחנֵק ַלּמָ ּלֶָהם ּבְ יִרים ׁשֶ נַּפִ ַהּסְ
ג גָּדוֹל  ְלָחן ָהיָה ֻמּנָח ּדָ ֻ ְטּבָח, ַעל ַהּשׁ יעוּ ַלּמִ יְנַתִים ֵהם ִהּגִ ּבֵ

ג,  ְטנוֹ. ָהַרב ִנּגַׁש ֶאל ַהּדָ ִדיּוּק ָחְתָכה ֶאת ּבִ ִחית ּבְ ּבָ ַהּטַ ׁשֶ
ְטנוֹ ְוֶהְרָאה ְלַתְלִמיָדיו: ּפַָתח ֶאת ּבִ

ם  ג - רֹאׁשָ ַלע ַהּדָ ּבָ ַטּנִים ׁשֶ ִגיִגים ַהּקְ ל ַהּדְ "ְראוּ זֶה ּפֶֶלא, ָכּ
ֻמְפנֶה ְלִכוּוּן ְזנָבוֹ... הוּא לֹא ›ָרץ ַאֲחֵריֶהם'! ִאּלוּ ָהיָה ָרץ 

ַאֲחֵריֶהם וּבוֵֹלַע אוָֹתם ִמּצַד ְזנָָבם – ָהיָה נְֶחנָק!
ִגיִגים ִנְכנִָסים  יו ְוַהּדְ ג ּפוֵֹתַח ֶאת ּפִ ַמְסָקנָה ַאַחת ִהיא:  ַהּדָ

יו. ר ְלתוְֹך ּפִ ְרנָָסתוֹ ַהְיׁשֵ ן לוֹ ֶאת ּפַ ְלתוֹכוֹ... ה' ְמזַּמֵ

ן ַעד  ֶהֱאִמין, ִקּבֵל ֶאת ַהּמָ ְדּבָר – ִמי ׁשֶ דוֹר ַהּמִ ּכֵן הוּא ּבְ
ֶדה  ַלּשָׂ ָלֵצאת  צֶֹרְך  ְללֹא  מוָּכן,  ֶלֶחם  ּכְ ֶלת  ַהּדֶ ן  ְלִמְפּתַ

דוָֹכה ְוֶלֱאפוֹתוֹ. ּמְ ְוִלְלקֹט וְּללֹא צֶֹרְך ְלדוּכוֹ ּבַ
נֲַאִמין  ַרק  ִאּלוּ  ּלָנוּ.  ׁשֶ ְרנָָסה  ַהּפַ י  ְלַגּבֵ ֶלַקח  ִנְלַמד  ָהָבה 
יׁש  נְַקּדִ ה.  ָקׁשֶ ּכְָך  ל  ָכּ ַלֲעבֹד  ִנְצָטֵרְך  ּלֹא  ׁשֶ ֲהֵרי  ּבֱֶאֶמת, 

יּוֹם ְלַחיֵּי רוָּחִניּוּת! עוֹת ּבַ יוֵֹתר ׁשָ

ִפּלָתֹו  ַמֵהר ְלַסיֵּם ֶאת ּתְ ּמְ י ַרב ָרָאה ָאָדם ֶאָחד ׁשֶ ְמֻסּפָר ִכּ
ַאל:  בוֹ ָהַרב ְוׁשָ ְמרוָּצה. ִעּכְ נֶֶסת ּבִ ּבֶֹקר, ְויוֵֹצא ִמּבֵית ַהּכְ ּבַ
יבוֹ ָהִאיׁש: "ֲאִני נֱֶאָלץ ָלרוּץ ַלֲעבוָֹדה,  ה ָרץ?" ֱהׁשִ "ְלָאן ַאּתָ
ם,  ׁשָ ְרנָָסה  ַהּפַ ׁשֶ ָאַמר  "וִּמי  ָהַרב:  יְך  ִהְמׁשִ ְרנֵס".  ְלִהְתּפַ
ּנָה...". ה ּבוֵֹרַח ִמּמֶ ה ָרץ ַאֲחֶריָה? אוַּלי ִהיא ּכָאן ְוַאּתָ ְוַאּתָ

קבר הצדיק רבי מנחם מענדיל מפארימשלאן זצ"ל 



ַהּפִָנים  וְּמאוֹר  ָהֲאִמיָרה  אֶֹפן  הוּא  ִחנּוְּך  ּבְ ּגָדוֹל  יְסוֹד 
ַלּוֶה ֶאת ַהַהְנָהָגה ַהִחנּוִּכית. ּמְ ׁשֶ

רוּ  ּבְ ּדִ ֵתנוּ מוִֹכיַח הקב"ה ֶאת ַאֲהרֹן וִּמְריָם ַעל ׁשֶ סוֹף ּפָָרׁשָ ּבְ
ְמעוּ נָא ְדָבָרי..." ְלַאַחר  מֹׁשֶה ֶעֶבד ה'. הקב"ה אוֵֹמר: "ִשׁ ָסָרה ּבְ
ם וַיֵַּלְך". ְמַדיֵּק  סוֵּקי מוָּסר נוְֹקִבים נֱֶאַמר: "וַיִַּחר ַאף ה' ָבּ ה ּפְ ּכַּמָ
ּתוַֹכַחת הקב"ה  ַרּבֵנוּ ֵאִליָּהוּ ִמְזָרִחי )בפירושו על רש"י כאן( ׁשֶ
יֵּם ה'  ּסִ לֹא נֶֶאְמָרה ִמּתוְֹך ֲחרוֹן ַאף ְוַכַעס, ֶאּלָא, ַרק ַאֲחֵרי ׁשֶ

ָבָריו - ָחָרה ּבֶָהם ַאּפוֹ, ְוֵהִביא ֶאת ָהעֹנֶׁש ַעל ִמְריָם.ש ֶאת ּדְ
נַַחת  ֶהם ּבְ ּבֵר ִעּמָ ּדִ ה, ׁשֶ ׁשָ ּקָ ְוכֹה ּכַָתב: "ֵאין נָא ֶאּלָא ְלׁשוֹן ּבַ
ַכַעס  ֶהם ּבְ ִאּלוּ ָהיָה ְמַדּבֵר ִעּמָ ָבָריו, ׁשֶ ְמעוּ ּדְ יִּׁשְ ֵדי ׁשֶ וְּבִפיּוּס, ּכְ
וִּמְריָם  ַאֲהרֹן  ַמְבִהיִלים!  ָבִרים  ּדְ ָמִעים".  ִנׁשְ ָבָריו  ּדְ ָהיוּ  לֹא 
ְמעוּ ּתוָֹכָחה  ים וְּטהוִֹרים, לֹא יִׁשְ יֵקי ֶעְליוֹן ְקדוֹׁשִ ַהּנְִביִאים, ַצּדִ

ַכַעס! י הקב"ה אוַּלי ָהיָה מוִֹכיַח ּבְ ַהנֱֶּאֶמֶרת ִמּפִ
ָבִרים  ִסְפֵרי: "וֲַהֵרי ּדְ יְך ָהְרֵא"ם וֵּמִביא ֶאת ְלׁשוֹן ֲחזַ"ל ּבְ ַמְמׁשִ
ָבָריו  ּדְ ָאַמר  ָהעוָֹלם'  ְוָהיָה  ָאַמר  ׁשֶ 'ִמי  ִאם  וָּמה  ַקל-וָחֶֹמר, 
ָלׁשוֹן  ּנְִפנֶה ּבְ ׁשֶ לוּ ּכְ ָבֵרינוּ יְִתַקּבְ ר וָָדם". ּדְ ַתֲחנוִּנים, ק"ו ְלָבׂשָ ּבְ
ְביָכוֹל ַעל ָהעֹנֶׁש.  יב ֵחָמה. ֵאין ּכָאן ִוּתוּר ּכִ ַרּכָה, ַמֲענֶה ַרְך יָׁשִ
ָהעֹנֶׁש ָהָראוּי ּבֹא יָבוֹא, ַאְך הוּא ְמֻלוֶּה ּבֲַאִמיָרה ַרּכָה, ִמּתוְֹך 

ַעת. וּב ַהּדַ יִּשׁ
סוּּפְֶרַמְרֶקט  ה ַאַחת ָצֲעָדה ּבְ ָ ְמִחיׁש ֶמֶסר זֶה. ִאּשׁ נִָביא ִסּפוּר ַהּמַ
ֶעְגַלת  תוְֹך  ּבְ ָבה  יָּׁשְ ׁשֶ לֹׁש,  ָ ַהּשׁ ּבַת  ָתּה  ְויְַלּדָ א  ִאּמָ ֵמֲאחוֵֹרי 
ׁשָה עוִּגיּוֹת  ּקְ ה ּבִ ף ָהעוִּגיּוֹת, ַהיְַּלּדָ ָעְברוּ ְליַד ַמּדַ ׁשֶ ִניּוֹת. ּכְ ַהּקְ

א ָאְמָרה: "לֹא"! ְוָהִאּמָ
א  ה ִהְתִחיָלה ְליַּלֵל, ִלְצעֹק וְּלָהִקים ְמהוָּמה, ֲאָבל ָהִאּמָ ַהיְַּלּדָ
ֲאָרה  ַבע, ִנׁשְ נַַחת: "ּבַת ׁשֶ ְלוַת רוָּחּה ְוַרק ָאְמָרה ּבְ ְמָרה ַעל ׁשַ ׁשָ

כֶף נְַסיֵּם ּכָאן, ַאל  ִפים ׁשֶל עוִּגיּוֹת, ּתֵ ָלנוּ ַרק עוֹד ֲחִצי ׁשוַּרת ַמּדָ
ִזי, ַרק עוֹד ִטּפָה". ְתַרּגְ ּתִ

ּקוֹת  ּדַ ּתוְֹך  ָהְלָאה.  יכוּ  ְוִהְמׁשִ ָהעוִּגיּוֹת  ׁשוַּרת  ֶאת  ִסיְּמוּ  ֵהן 
ֵהֵחּלָה  ה  ְוַהיְַּלּדָ ים,  ּקִ ְמּתַ ַהּמַ ֲעמוֵּסי  ִפים  ּדָ ַהּמַ ְלׁשוַּרת  ִהּגִיעוּ 
ה  ַהיְַּלּדָ א ֵסְרָבה ִלְקנוֹת ָלּה.  ים. ָהִאּמָ ּקִ ַמְמּתַ ְוִלְדרֹׁש  ִלְצעֹק 
ָדה  ּתוֵֹלל, ֲאָבל ָהִאּמָא לֹא ִאּבְ ִהְתִחיָלה ִלְרקַֹע ּבַָרְגַליִם וְּלִהׁשְ

ּתוֹנוֶֹתיָה: ֶאת ֶעׁשְ
ַאר ָלנוּ עוֹד ַהְרּבֵה. עוֹד  ִזי. לֹא ִנׁשְ ְתַרּגְ י, ַאל ּתִ ַבע, ּדַ י, ּבַת ׁשֶ "ּדַ
ְהיִי ַסְבָלִנית, ַרק עוֹד  ִניָּה. ּתִ נֵי טוִּרים וֲַאנְַחנוּ ְמַסיְּמוֹת ֶאת ַהּקְ ׁשְ

ִטּפָה".
ְצָרִכים, נְִתַקל ַמּבָָטּה  ּלֵם ַעל ַהּמִ ֵדי ְלׁשַ ּפָה ּכְ ִהּגִיעוּ ֶאל ַהּקֻ ׁשֶ ּכְ
תֶֹקף  ּבְ ה  ְרׁשָ ּדָ ְוִהיא  ְבעוִֹניִּים,  ַהּצִ ְסִטיִקים  ּמַ ּבַ ה  ַהיְַּלּדָ ל  ׁשֶ
ְסֶצינָה  ה ּבִ ִליָלה, ֵהִגיָבה ַהיְַּלּדָ ׁשְ יָבה ּבִ ּה ֵהׁשִ ִאּמָ ׁשֶ ַמְסִטיק. ּכְ
ֵקט:  קוֹל ָרגוַּע ְוׁשָ ָרה ּבְ ּבְ א ּדִ ִכי וְּצָעקוֹת, ְוָהִאּמָ ל ּבְ קוָֹלִנית ׁשֶ
ּקוֹת  כֶף ְמַסיְּמוֹת ּכָאן. ָחֵמׁש ּדַ ַבע, לֹא ְלִהְתַרגֵּז. ֲאנְַחנוּ ּתֵ "ּבַת ׁשֶ
ל  ַאּתְ ָכּ נָה ׁשֶ ֵ יְָתה ְותוְּכִלי ִליׁשֹן ֶאת ַהׁשּ ע ַהּבַ וֲַאנְַחנוּ ּבַחוּץ. נִּסַ

ּכְָך ְזקוָּקה ָלּה".
ה  ָ ּלֵם וֶּלֱארֹז, ְויְָצָאה ֵמַהּסוּּפְֶרַמְרֶקט. ָהִאּשׁ א ִסיְָּמה ְלׁשַ ָהִאּמָ
יְָצָאה  ִהְתַרֵחׁש,  ׁשֶ ָמה  ְלָכל  ֵעָדה  ְוָהיְָתה  ַאֲחֵריֶהן  ָהְלָכה  ׁשֶ
ְוָאְמָרה:  ַהֲחנוּת  ְליַד  ְדָרָכה  ּמִ ּבַ אוָֹתן  ָעְצָרה  ִעְקבוֵֹתיֶהן,  ּבְ
ַמְרּתְ  ים ֵלב ּכֵיַצד ׁשָ ּלֹא ָלׂשִ י ׁשֶ י, לֹא יָכְֹלּתִ ְסְלִחי ִלי, ּגְִבְרּתִ "ּתִ
ּבָּה ִהְתנַַהְגּתְ  ֶרְך ׁשֶ ַעל קֹר רוֵּחךְ. ֲאִני ַחיֶֶּבת ְלַהְחִמיא ָלְך ַעל ַהּדֶ

ַטנָּה". ַבע ַהּקְ ִעם ּבַת ׁשֶ
ִמי.  ַטנָּה קוְֹרִאים ּתָ א ַמּבָט ְמֻחיְָּך ְוָאְמָרה: "ַלּקְ נְָתנָה ּבוֹ ָהִאּמָ

ַבע זוֹ ֲאִני...". ּבַת ׁשֶ

ֶדֶרְך ַהִחּנּוְך ּבְ



יק וְּלֵהִטיב? ְסגֻּלָה ְלַהְמּתִ ִבְרּכַת ַהּכֲֹהִנים, ּכִ ִנים ּבְ ָבר ַרע' ְמַכוְּ ְלַאַחר ֵאיזֶה 'ּדָ
יק  ְלַהְמּתִ  – ָרִעים  ֲחלֹומוֹת  ַעל  ְסֻגּלָה  ּכִ ִלים  ּלְ ִמְתּפַ ּכֲֹהִנים  ְרּכַת  ּבִ ַאֲחֵרי  ׁשֶ ָאְמרוּ  ֲחזַ"ל   •

וְּלֵהיִטיב אוָֹתם.
ית? ַטּלִ ים ַהּכֲֹהִנים ֶאת ְיֵדיֶהם ּבְ ַמּדוַּע ְמַכּסִ

ֵדי לֹא ִלְראוָֹתּה. ַעל  ָרָכה, ְוִכּסוּ ּכְ ַעת ַהּבְ ׁשְ ִכינָה ַעל ְיֵדי ַהּכֲֹהִנים ּבִ ְרָתה ׁשְ ׁש ׁשָ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ • ּבְ
ית. ַטּלִ ים ּבְ ּכֵן ְמַכּסִ

ִבְרּכַת ּכֲֹהִנים? ַמּדוַּע חוְֹלִצים ַהּכֲֹהִנים נֲַעַלִים ּבְ
ֵלי ַהּכֲֹהִנים. יט ַעל ַסְנּדָ ּלֹא יְִראוּ ֶאת ַהּטִ ּבוּר, ׁשֶ בֹוד ַהצִּ נֵי ּכְ ים ּכְָך ִמּפְ עֹוׂשִ ָמָרא אֹוֶמֶרת ׁשֶ • ַהּגְ

ְרּכַת ַהּכֲֹהִנים' ַהֲהמוִֹנית ַהּגְדוָֹלה ּבָעוָֹלם? י חֹל-ַהּמוֵֹעד 'ּבִ ֵהיָכן נֱֶעֶרֶכת ִמּדֵ
ֲעָרִבי. ּכֶֹתל ַהּמַ • ּבַ
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רֹות? ה, וְּלֵאּלוּ ַמּטָ ה מֹׁשֶ ה ֲחצֹוְצרֹות ָעׂשָ ּמָ ּכַ

ְפִקידֹו? ֲחנֹות', וָּמה ּתַ ֶבט ָהיָה 'ְמַאּסֵף ְלָכל ַהּמַ ֵאיזֶה ׁשֵ

נוּ ַעל ִמְריָם ֲאחֹותֹו? ה ַרּבֵ ּלֵל מֹׁשֶ ה ִהְתּפַ ִפּלָ ֵאיזֹו ּתְ

ַהֲעלֹוְתָך  ת ּבְ ֵאלֹות ְלָפָרׁשַ ׁשְ


