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ח ּלַ ׁשַ ת ּבְ ָרׁשַ ּפָ

ה ָרׁשָ ֶדֶרְך ַהּפָ ּבְ

ִקים:  ְמַרּתְ ֵארוִּעים  ּבְ וְּמֵלָאה  ֲאֻרּכָה  ח  ּלַ ׁשַ ּבְ ת  ָרׁשַ ּפָ
ָרֵאל,  ִיׂשְ נֵי  ּבְ ַאַחר  ְצִרּיִים  ַהּמִ ף  ִמְרּדַ ִמְצַרִים,  ְיִציַאת 
ַפת ַהּיָם, ְקִריַעת יַם סוּף,  ָעָקה ַלה' ַעל ׂשְ ְּ ה ְוַהז ִפּלָ ַהּתְ
הֹוָצַאת  ן,  ַהּמָ ְיִריַדת  ָמָרה,  ֵמי  ַקת  ַהְמּתָ ַהּיָם,  יַרת  ׁשִ

ִמיׁש, וִּמְלֶחֶמת ֲעָמֵלק.  צוּר ַחּלָ ַמִים ּבְ
ּבֱֶאמוּנָה  זֹו  ה  ָרׁשָ ּפָ ֲעמוָּסה  סֹוָפּה  ְוַעד  יָתּה  ֵמֵראׁשִ
י ַהּכֹל ֵמִאּתֹו יתב"ש, הוּא  ה', ְלַמַען ִנְזּכֹר ִכּ חֹון ּבַ וִּבּטָ

ְפִעיל ְוהוּא ְמקֹור ַהְיׁשוּעֹות.  ַהּפֹוֵעל ְוַהּמַ
ְמאָֹרעֹות  ַעל  ר  ְמֻסּפָ ֶהן  ּבָ יֹּות  ָרׁשִ ּפָ י  ִכּ ִדים  ְמַלּמְ ֲחַז"ל 
"ְוָהיָה".  ּלָה  ּמִ ּבַ ּפֹוְתחֹות  ָרֵאל,  ְלִיׂשְ ְוטֹוִבים  ֵמִחים  ׂשְ
מַֹע  ׁשָ ִאם  "ְוָהיָה  ָהָאֶרץ"  ֶאל  ָתבֹוא  י  ּכִ "ְוָהיָה  מֹו:  ּכְ
ׁשֹוָפר  ּבְ ַקע  ִיּתָ יֹּום ַההוּא  ּבַ ֶאל ִמְצֹוַתי" "ְוָהיָה  ְמעוּ  ׁשְ ּתִ
ּלָה  ַהּמִ ְוִאּלוּ  ָהָאֶרץ".  ּכָל  ַעל  ְלֶמֶלְך  ה'  "ְוָהיָה  ּגָדֹול" 
ר ַעל ְמאָֹרעֹות  ֶהן ְמֻסּפָ יֹּות ּבָ ָרׁשִ ֶפַתח ּפָ "ַוְיִהי" ֻמְזּכֶֶרת ּבְ
ָאֶרץ" "ַוְיִהי  מֹו: "ַוְיִהי ָרָעב ּבָ ָרֵאל, ּכְ רוּ ְלִיׂשְ ּקָ ְמַצֲעִרים ׁשֶ

ֵורֹוׁש"...  יֵמי ֲאַחׁשְ יֵמי ַאְמָרֶפל.. ָעׂשוּ ִמְלָחָמה" "ַוְיִהי ּבִ ּבִ
זֵרֹות ָהָמן. ּגְ

ים:  ּלִ ּמִ ּבַ ּפֹוַתַחת  ִמְצַרִים,  ְיִציַאת  ת  ָרׁשַ ּפָ ֵתנוּ,  ָרׁשָ ּפָ
ַמּדוַּע  'ַוְיִהי'?  ה  ָלּמָ ָהָעם".  ֶאת  ְרעֹה  ּפַ ח  ּלַ ׁשַ ּבְ "ַוְיִהי 
ֲעֵלי  ּבַ ְרׁשוּ  ּפֵ ַצַער?  ְלׁשֹון  ּבִ ֶרת  ְמֻסּפֶ ִמְצַרִים  ְיִציַאת 
ָרֵאל יוְֹצִאים  נֵי ִיׂשְ ָאֵכן יֵׁש ּכָאן ַצַער ּגָדֹול! ּבְ רוּׁש ׁשֶ ַהּדְ
י ּגְָדלֹו ְוָתְקּפֹו  בוַּרת ה' וַּמֲעׂשֵ ָראוּ ֶאת ּגְ ּכֵָעת, ְלַאַחר ׁשֶ
ּכֹות ִנֲחתוּ ַעל ִמְצַרִים  י ַהּמַ ִכּ ֶהן ָראוּ  ּכֹות, ּבָ ר ַהּמַ ֶעׂשֶ ּבְ
יו  ִּ ָבר נֱֶהנוּ ִמז ּכְ ָרֵאל, ַאֲחֵרי ׁשֶ ְבנֵי ִיׂשְ ְגעוּ ּבִ ְלַבד ְולֹא ּפָ ּבִ
ל זֹאת, ֲעַדִין ֵהם  ַסח. ְוַלְמרֹות ָכּ ן ּפֶ ִכינָה ְוָאְכלוּ ָקְרּבַ ְ ַהּשׁ
ְרעֹה הוּא  ֹוֵלַח אֹוָתם! ְוִכי ּפַ ְרעֹה הוּא ַהּשׁ י ּפַ ים ִכּ יׁשִ ַמְרּגִ
ה  ָרֵאל? "ַוְיִהי" – ַצַער – ַעל ַהַהְרּגָׁשָ נֵי ִיׂשְ ֹוֵלַח ֶאת ּבְ ַהּשׁ
ְלָהִבין  ֲעֵליֶהם  ָהיָה  ָהָעם"!  ֶאת  ְרעֹה  ּפַ ח  ּלַ ׁשַ "ּבְ י  ִכּ
ֹוֵלַח ֶאּלָא הקב"ה הוּא ַהּמוִֹציָאם  ְרעֹה הוּא ַהּשׁ ּלֹא ּפַ ׁשֶ
ַהּיָם,  ִלְפנֵי  ָעְמָדם  ּבְ זֹו  ָתם  ֻחְלׁשָ ֶאת  רֹוִאים  ְצַרִים!  ִמּמִ
ְקָבִרים  ֵאין  ִלי  "ֲהִמּבְ ּבֹוִכים:  ֱאמוּנָה  ַחְסֵרי  ְוֶחְלָקם 



ַהְלַואי  ִמְצַרִים...".  ֶאת  ֲעבֹד  ָלנוּ  טֹוב  כי  ִמְצַרִים...  ּבְ
הוִֹציא ה' ֶאת  ים "ְוָהיָה ּבְ ּלִ ּמִ ֵתנוּ ָהְיָתה ּפֹוַתַחת ּבַ וָּפָרׁשָ

ְצַרִים....".  ַעּמֹו ִמּמִ
ה'. ִלְקַראת  חֹון ּבַ ִבּטָ ֵתנוּ ְרצוָּפה ֲעִליֹּות וּמֹוָרדֹות ּבְ ָרׁשָ ּפָ
ְוַטְלֵטָלה  ַחד  ּפַ ָרֵאל  ִיׂשְ נֵי  ּבְ עֹוְבִרים  סוּף  יַם  ְקִריַעת 
דֹוָלה,  ָראוּ ֶאת יַד ה' ַהּגְ ְצִרים, ְוַאֲחֵרי ׁשֶ ָבְרָחם ִמן ַהּמִ ּבְ
ִאיׁש  ּגָָאה... ה'  ָגאֹה  י  ּכִ ַלה'  יָרה  "ָאׁשִ וּמֹוִדים:  ִרים  ׁשָ
י ֵאין ַמִים ְוֵאין  ִמְלָחָמה!" ַאְך ְלַאַחר ִמּכֵן, ׁשוּב ּבֹוִכים ִכּ

יכֶֹלת ה' ִלְדאֹג ְלָבנָיו...  ִקים ּבִ ּפְ ָמזֹון, וִּמְסּתַ
ָרֵאל:  נֵי ִיׂשְ ִאים ּבְ ּטְ ְרִפיִדים, ִמְתּבַ ר ָצְמאוּ ְלַמִים ּבִ ּכֲַאׁשֶ
ְך  ּכָ ַעל  ּכֹוְתִבים  ֲחַז"ל  ָאִין?"  ִאם  נוּ  ִקְרּבֵ ּבְ ה'  "ֲהיֵׁש 
יב ֶאת  ִהְרּכִ ׁשֶ ָאב ַרחוּם  ּבְ ה  ַמֲעׂשֶ וְּמַחּיֵב.  י  ַמֲעׂשִ ל  ָמׁשָ
 – ֵמָאִביו  ׁש  ּקֵ ּבִ ָרֵעב,  ן  ַהּבֵ ָהיָה  ר  ּכֲַאׁשֶ ֵתפֹו.  ּכְ ַעל  נֹו  ּבְ
ב לֹו  ִתּיָה. יֹוׁשֵ ָהיָה ָצֵמא – נַָתן לֹו ׁשְ ׁשֶ ְונַָתן לֹו אֶֹכל. ּכְ
נֹוֵגס  ֵמַהּנֹוף,  נֱֶהנֶה  ָאִביו,  ְתֵפי  ּכִ ַעל  גַֹבּה  ּבְ א  ִנּשָׂ ן,  ַהּבֵ
ִתּיָה, ְוִהּנֵה ּבָא מוָּלם ֵהֶלְך ֶאָחד.  ְ ַמֲאֶפה ְולֹוֵגם ֵמַהּשׁ ּבְ
א  ׁשֹוֵאל ַהּיֶֶלד ֶאת ַהֵהֶלְך: "ֲאדֹוִני! ָרִאיָת אוַּלי ֶאת ַאּבָ
א  נֹוׂשֵ "ֲאִני  ְוָכַעס,  ָהָאב  ִנְפּגַע  ַאּבָא?"  ֵאיפֹה  י?  ּלִ ׁשֶ
ַאֲהָבה  ּבְ ְלָך  ּדֹוֵאג  ֶקה,  וַּמׁשְ ַמֲאִכיל  ֵתַפי,  ּכְ ַעל  אֹוְתָך 
ִנְרֶאה  ֵמָעַלי!  ֵרד  ַאּבָא?  ֵאיפֹה  ׁשֹוֵאל  ה  ְוַאּתָ ְוֶחְמָלה, 
ְוִהּנֵה  נֹו,  ּבְ ֶאת  ָהָאב  הֹוִריד  ַעְצְמָך!"  ּבְ ר  ּדֵ ִמְסּתַ אֹוְתָך 

יַע ּכֶֶלב ַמְפִחיד, וְּמַאּיֵם ִלְנׁשְֹך ֶאת ַהּיֶֶלד. צֹוֵעק ַהּיֶֶלד  ַמּגִ
"ֲחָבל  ָהָאב:  ָאַמר  ַהּכֶֶלב!"  ִמן  יֵלִני  ַהּצִ א!  ַאּבָ א!  "ַאּבָ

ַסּכָנָה..." ה ּבְ ַאּתָ ׁשֶ י ַרק ּכְ ה ִנְזּכָר ּבִ ַאּתָ ׁשֶ
ּדֹוֵאג  יו.  ּפָ ּכַ ַעל  א אֹוָתנוּ  ּבָרוּר, הקב"ה נֹוׂשֵ ל  ְמׁשָ ַהּנִ
ְותֹוְך  יתב"ש.  ַאֲהָבתֹו  ּבְ אֹוָתנוּ  ְועֹוֵטף  ְצָרֵכינוּ  ְלָכל 
יּוּמֹו!  ָאנוּ נֱֶהִנים ִמּטוּבֹו ַוֲחָסָדיו - ׁשֹוְכִחים ִמּקִ ֵדי ׁשֶ ּכְ
יָבֹוא  ָקט,  ְלֶרַגע  ִמּכֶם  נַי  ּפָ יר  ַאְסּתִ הקב"ה,  אֹוֵמר 
יל  ְלַהּפִ ְקַטְנַטן  נִָגיף  יָבֹוא  ֶאְתֶכם,  ִלְנׁשְֹך  ֲעָמֵלק 
ֲאִני  ׁשֶ ָלֶכם  יר  ְלַהְזּכִ ִהיא  נִָתי  ְוַכּוָ ֲחָלִלים,  ֶכם  ִקְרּבְ ּבְ
ְיׁשוָּעִתי ְקרֹוָבה  ֵאַלי!  ְתָקְרבוּ  ּתִ ֵאַלי!  לוּ  ּלְ ְתּפַ ּתִ ַקּיָם! 

ָלבֹוא!
ה  ר יִָרים מֹׁשֶ ִמְלֶחֶמת ֲעָמֵלק. "ּכֲַאׁשֶ ה חֹוֶתֶמת ּבְ ָרׁשָ ַהּפָ
ִמְלָחָמה,  ָעׂשוּ  ה  מֹׁשֶ ְיֵדי  לֹא  ַאְך  ָרֵאל",  ִיׂשְ ְוָגַבר  יָדֹו 
ל ְזַמן  ְלָחָמה, ֶאּלָא ָכּ ל יוְֹצֵאי ַהּמִ לֹא ּכָֹחם ְועֶֹצם יָָדם ׁשֶ
ם  ִלּבָ ִדים  ְעּבְ וְּמׁשַ ַמְעָלה  י  ַלּפֵ ּכְ ִלים  ּכְ ִמְסּתַ ָרֵאל  ּיִׂשְ ׁשֶ

ַמִים – ָהיוּ נוְֹצִחים!  ָ ּשׁ ּבַ ַלֲאִביֶהם ׁשֶ
ין  ִמּדִ ן  ְלִהְתַחּסֵ ָעֵלינוּ  ה:  ָרׁשָ ַהּפָ ִמְסֵרי  ֶאת  ַנְפִנים 
ָלִלים.  יד ַעל ַהּכְ מֹר ַעל ַהַהְנָחיֹות וְּלַהְקּפִ לוּת, ִלׁשְ ּדְ ּתַ ִהׁשְ
ד ָלִרּבֹונֹו  ְעּבֵ נוּ ְנׁשַ רֹום, ֶאת ִלּבֵ א ַלּמָ ַאְך ֶאת ֵעינֵינוּ ִנּשָׂ
ה הוּא רֹוֵפא חֹוֵלי  י ַאּתָ ל עֹוָלם! ְרָפֵאנוּ ה' ְונֵָרֵפא – ִכּ ׁשֶ

ה! ֵתנוּ ַאּתָ ִהּלָ י ּתְ ַע ִכּ יֵענוּ ה' ְוִנוָּׁשֵ ָרֵאל. הֹוׁשִ ָך ִיׂשְ ַעּמְ

רבה  )בראשית  ֵלִוי  י  ַרּבִ ל  ׁשֶ לֹו  ְמׁשָ מוָּבא  ְדָרׁש  ּמִ ּבַ
ס ִרּמֹוִנים  ְרּדֵ ָלַחִיְך ּפַ ְבֵרי ַהּפָסוּק: "ׁשְ פרשה כ'( ַעל ּדִ
ל  ְרׁשוּתֹו ׁשֶ ִרי ְמָגִדים" )שיר-השירים ד יג(. ּבִ ִעם ּפְ
ֲעֵרמֹות  ה ּבַ ֶדה זֶה ָהיָה ְמֻכּסֶ ֶדה, ְוׂשָ ָאָדם ֶאָחד ָהיָה ׂשָ
ץ  ִמְרּבָ וְּמקֹום  ַמִים  ל  ׁשֶ ּצָה  ּבִ ּיְָצרוּ  ׁשֶ ֲאָבִנים,  ל  ׁשֶ
ִנים  ָ ַהּשׁ עֹוְברֹות  י  ִכּ ָאָדם  אֹותֹו  ָרָאה  ים.  ְליַּתוּׁשִ
ֶאת  ִלְמּכֹר  ֶהְחִליט  ִלְנזִָקים,  ּגֹוֵרם  ַרק  ּלֹו  ׁשֶ ֶדה  ְוַהּשָׂ

ִקיַע ּבֹו.  ּיַׁשְ הוּ ַאֵחר ׁשֶ ֵדהוּ ְלִמיׁשֶ ׂשָ
ְוֶהְחִליט  ׁש,  ַמּמָ ל  ׁשֶ ְמִציָאה  ֶדה  ּשָׂ ּבַ ָרָאה  ַהּקֹונֶה 
ּנָה ֶאת ֲעֵרמֹות  ר ּפִ ֲאׁשֶ ל ּכֹחֹוָתיו. ּכַ ִקיַע ּבֹו ֶאת ָכּ ְלַהׁשְ
ַחת ָהֲאָבִנים ְמקֹור  ָנה, ָמָצא ּתַ ּקָ ֶדה ׁשֶ ָהֲאָבִנים ֵמַהּשָׂ
ֶדה,  ד ֶאת ַאְדַמת ַהּשָׂ ַמִים ַחּיִים. ִמּיָד ֵהֵחל ַלֲעדֹר וְּלַעּבֵ
ִמים ַוֲעֵצי  ׂשָ ָפִנים, ִמיֵני ּבְ ל ּגְ ָנַטע ּבֹו ׁשוּרֹות-ׁשוּרֹות ׁשֶ
תֹוְך  ּבְ ׁשֶ ְעיָן  ּמַ ּבַ ּנְָבעוּ  ׁשֶ ִים  ּמַ ּבַ אֹוָתם  ָקה  ְוִהׁשְ ִרּמֹון, 
ֶדה  ּשָׂ ּבַ ֶהֱעִביר  הוּא  ַהּנֹוָתִרים  ִים  ַהּמַ ֶאת  ֶדה.  ַהּשָׂ
ּה.  ב ְלִצּדָ ּיֹוׁשֵ ּנֹוֶתנֶת ֵמיֶמיָה ְלָכל ִמי ׁשֶ ת ַמִים ׁשֶ ַאּמַ ּכְ
ִמיָרה  ׁשְ ל  ִמְגּדַ ֶהָחָכם  ַהּקֹוֶנה  ָנה  ּבָ ֶדה,  ַלּשָׂ ִניָסה  ּכְ ּבַ
ִבים  ָ ְוַהּשׁ ָהעֹוְבִרים  ָהיוּ  ׁשֶ ּכְ ׁשֹוֵמר.  ם  ׁשָ יב  הֹוׁשִ ְוַאף 

ִלים  וְּמַהּלְ ּנוּ  ִמּמֶ ֲעִלים  ִמְתּפַ ָהיוּ  ֶזה,  ֶדה  ׂשָ רֹוִאים 
ָאָדם  אֹותֹו  ם  ׁשָ ָעַבר  ֶאָחד  יֹום  אֹותֹו.  ִחים  ּבְ וְּמׁשַ
ּמוָּבן לֹא ֶהֱאִמין ְלַמְרֵאה  ֶדה, ְוהוּא ּכַ ַכר ֶאת ַהּשָׂ ּמָ ׁשֶ
ל- ר ָעֶליָה ָכּ ַגן-ֵעֶדן ְוהוּא ִוּתֵ ֵעיָניו, ָהְיָתה לֹו ֶחְלָקה ּכְ
י, אֹוי  ְך ָמַכְרּתִ ּכָ ַקּלוּת. ִהְצַטֵער ְוָאַמר: "אֹוי ִלי ׁשֶ ְך ּבְ ּכָ

ְך הֹוֵצאִתי ִמּיִָדי". ּכָ ְלָך ׁשֶ
וִּבים  ּיִּשׁ ּבַ ֶדה.  ַהּשָׂ ָעֵרי  ּבְ זוּרֹות  ּפְ ָרֵאל  ִיׂשְ נֵי  ּבְ מֹות  ִנׁשְ
ּנְִראֹות  ׁשֶ חֹות  ּפָ ִמׁשְ נָן  יֶׁשְ ִריֶפְריָה  ַהּפֶ וִּבְכָפֵרי  ַטּנִים  ַהּקְ
ר  ּכֲַאׁשֶ ַאְך  ֵמֶהם,  ְלהוִֹציא  ָמה  ֵאין  ׁשֶ ּבוּר  ְשׂדֹות  ּכִ
ִעיֵלי  ּפְ אוָֹצרֹות!  ְמַגּלֶה  הוּא   – ִקיַע  ַמׁשְ ָחָכם  ָאָדם 
יֲַהלֹוִמים!  ֵצי  ִמְרּבָ ִגּלוּי  ּבְ ֵהם  ֲעסוִּקים  עֹות'  ַהַהּסָ 'ֶקֶרן 
ְלִמיִדים, ְמַפּנִים ֶאת ַהּיֵֶצר- חֹות וַּבּתַ ּפָ ׁשְ ּמִ ִקיִעים ּבַ ַמׁשְ
ָהֶאֶבן  ֵלב  ֶאת  "ַוֲהִסרִֹתי  סוּק  ּפָ ּבַ 'ֶאֶבן'  ֻכּנֶה  ּמְ )ׁשֶ ָהָרע 
ה  ָ וְּקֻדּשׁ ַחּיִים, ּתֹוָרה  ֵאר ַמִים  ּבְ ִפים  ְרֶכם"( ְוחֹוׂשְ ׂשַ ִמּבְ
ִנים ְוׁשֹוְלִחים  ְלִמיִדים ְמַכוְּ ִחיּוִּניּוּת. ֶאת ַהּתַ ים ּבְ ַפּכִ ּמְ ׁשֶ
"ּגֶֶפן  סוּק  ַהּפָ ַקל  ִמׁשְ ַעל  ְקדֹוׁשֹות,  יבֹות  יׁשִ ּבִ ִלְלמֹד 
ָלה  י ַהַהּצָ ּלֵ ְלּגַ ה ּגַ עֹות ֵהּמָ י ַהַהּסָ ּלֵ ְלּגַ יַע" –  ּגַ ּסִ ְצַרִים ּתַ ִמּמִ

נוּ. ל ָעִתיד ַעּמֵ ׁשֶ

ֶדֶרְך ָהֲעֵרבוּת ּבְ



ַמן ְּ ֶדֶרְך ַהז ּבְ

נוּ! ּלָ ין ּכֻ ַקּיֶֶמת ֲעֵרבוּת ֲהָדִדית ּבֵ
ְלַאַחר  עֹות':  ַהַהּסָ 'ֶקֶרן  ל  ׁשֶ 'ֵקרוּב'  ִעיל  ּפְ ָלנוּ  ר  ְמַסּפֵ
ית ֵסֶפר ִחּלֹוִני  נֵי ַאִחים ִמּבֵ י ׁשְ ֶצת ֶהֱעַבְרּתִ ֲעבֹוָדה ְמֻאּמֶ
נָה  ּמוִּדים ּפָ נַת ַהּלִ ִקים. ִלְקַראת סֹוף ׁשְ ְּ לבי"ס ְלִמְתַחז
ֵאינָם  "ֵהם  ָהַאִחים!  ֶאת  ח  ֶאּקַ ׁשֶ ׁש  וִּבּקֵ ַנֵהל,  ַהּמְ ֵאַלי 
ִבים, ַההֹוִרים  ּלְ ּתַ ֵהם ִמׁשְ ַמְתִאיִמים ְלָכאן. ֵאיִני רֹוֶאה ׁשֶ
ִעיל ִהְצַטֵער ְמאֹד,  י...". ַהּפָ ּנִ ר. ַקח אֹוָתם ִמּמֶ ֶקׁשֶ ֵאינָם ּבְ
ל ִחּנוְּך  ַאְך לֹא ִהְתיֵָאׁש ְוֶהֱעִביר אֹוָתם לבי"ס ּתֹוָרִני ׁשֶ
ֲעבֹור  ָרֵאל. ּכַ ָהַעְצָמִאי, ִליֵדי ְמַנֵהל ִאיׁש ִחּנוְּך ְואֹוֵהב ִיׂשְ
ַלְבלוּב  רֹות!  ַהּפֵ ֶאת  ִלְראֹות  זָָכה  ָבר  ּכְ ַרב,  לֹא  ְזַמן 

 – בֹוֵתיֶהם  ִעּקְ ּבְ ׁשֶ ְלִמיִדים,  ַהּתַ נֵי  ׁשְ ּבִ ָחל  יר  ַאּדִ רוָּחִני 
רוָּחִניּוּת  ּבְ ִהְתרֹוְמָמה  ָחה  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ל  ָכּ ֲהִליְך,  ּתַ ְלַאַחר 
ַנֵהל ָהִראׁשֹון  ְצוֹות! ַהּמְ ְוַהּמִ ִקיּוּם ַהּתֹוָרה  ּבְ ָתה  ְוִהְתַעּלְ
י  ִכּ ֶהֱאִמין  ִני  ֵ ַהּשׁ ַנֵהל  ַהּמְ ַאְך  ים,  יַּתוּׁשִ ץ  ִמְרּבַ ָרָאה 
ָבר  נֵי ָהַאִחים ּכְ נָם יֲַהלֹוִמים. ב"ה ׁשְ ָלִעים יֶׁשְ ַחת ַלּסְ ִמּתַ

ּתֹוָרה!  ים ַחִיל ּבַ יבֹות ְקַטּנֹות ְועֹוׂשִ יׁשִ לֹוְמִדים ּבִ
רֹות טֹוִבים, ְיָלִדים  ִלים ַעל ּפֵ ּלְ ָבט, ּבֹו ִמְתּפַ ׁשְ יֹום ט"וּ ּבִ ּבְ
ים  ַצּפִ ַהּמְ הקב"ה  יְַלֵדי  ֶאת  ִנְזּכֹר  וְּטהֹוִרים,  ים  ְקדֹוׁשִ
נוּ  ִעּמָ פוּ  ּתְ ּתַ ָקָעה ְוִלְצִמיָחה רוָּחִנית. ִהׁשְ ְלֵקרוּב, ְלַהׁשְ
ָרכֹות! ַרְך ה', וְּלֶטנֶא ָמֵלא ּבְ ְוִתְזּכוּ ִלְפִרי ִהּלוִּלים, זֶַרע ּבֵ

נָה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ָבט,  ׁשְ ּבִ ט"ו  יֹום  הוּא  ׁש  ְמַרּגֵ ֲאִריְך  ּתַ
ֶכת ְוקֹר, ַמְתִחיִלים  ּלֶ ַמת חֶֹרף, ׁשַ ְרּדֵ ָלִאיָלנֹות. ְלַאַחר ּתַ

ָהִאיָלנֹות ְלִהְתעֹוֵרר. 
י, ְלַהְרצֹות  ְלמוּד ַהּתֹוָרה ּבֹו ָלַמְדּתִ יַע ַרב ַלּתַ יְַלּדוִּתי ִהּגִ ּבְ
י  ִלּבִ ּבְ נְֶחְרטוּ  ָבָריו  ּדְ ָבט.  ׁשְ ּבִ ט"וּ  ת  ְמִסּבַ ּבִ ְלִמיִדים  ַלּתַ
דֹות,  ֵאָלה: ַהיּוֵֹצא ְלׂשָ ׁשְ ַתח ּבִ ם ַעז. ָהַרב ּפָ ְוָעׂשוּ ָעַלי רֹׁשֶ
נָה ָלִאיָלנֹות,  ָ יֹום זֶה, רֹאׁש ַהּשׁ ִנים ּבְ ְלַפְרֵדִסים וְּלֻבְסּתָ
ָמה הוּא רֹוֶאה? ֲאָדָמה ּבוִֹצית, ִאיָלנֹות ֵריָקִנים ֵמָעִלים, 
י, ָרדוּם ְוׁשֹוֵמם.  ִנים וֵּפרֹות. ַהּכֹל ֲעַדִין ָחְרּפִ ָרִחים, ִנּצָ ּפְ
ַתֲאִריְך זֶה? לֹא ָראוּי יֹוֵתר ְלַצּיֵן ֶאת רֹאׁש  ָמה ְמיָֻחד ּבְ
ֶהם יוְֹצִאים ְורֹוִאים  יֵמי חֶֹדׁש ִניָסן, ּבָ נָה ָלִאיָלנֹות ּבִ ָ ַהּשׁ
ְוַלְחגֹּג  ְלַצּיֵן  יֹוֵתר  ַמְתִאים  א  ּמָ ְוׁשֶ ְמַלְבְלִבים?  ִאיָלנֹות 

רֹות, ְוַהּכֹל יָרֹק  יִלים ַהּפֵ בוּעֹות, ָאז ַמְבׁשִ ָ ַאֲחֵרי ַחג ַהּשׁ
ָטִרי ְונִָעים?

נָה )דף  ָ ֶכת רֹאׁש ַהּשׁ ַמּסֶ "י ּבְ ִ ְבֵרי ַרּשׁ יר ָהַרב ֶאת ּדִ ִהְסּבִ
ָבט,  ׁשְ ּבִ ר  ה ָעׂשָ ָ יר ֶאת ְמיָֻחדוּת יֹום ֲחִמּשׁ ְסּבִ ַהּמַ י"ד(, 
ָלִאיָלנֹות:  נָה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ִלְהיֹות  זֶה  יֹום  ִנְבַחר  וַּמּדוַּע 
ָבר ָעַבר רֹב ְימֹות  ּכְ נָה - ׁשֶ ֵמי ׁשָ ׁשְ ּגִ "הֹוִאיל ְויְָצאוּ רֹב 
רֹות  ַהּפֵ ְוִנְמְצאוּ  ּבִָאיָלנֹות,  ָרף  ַהּשָׂ ְוָעָלה  ִמים...  ׁשָ ַהּגְ

ה". חֹוְנִטין ֵמַעּתָ
ִאיָלנֹות,  ּבָ ׁשוּת  ִהְתַחּדְ ל  ָכּ רֹוִאים  לֹא  חוּץ  ִמּבַ ָאְמנָם 
יֵׁש  ָהֵעץ,  ֶקֶרב  ּבְ ַהּגָדֹול!  ּנוּי  ִ ַהׁשּ ִמְתַרֵחׁש  ְפִנים  ּבִ ַאְך 
ְפִנים"  ר ַה"ּבִ ל ִחיּוּת. ּכֲַאׁשֶ ִניִמית, ְיִניָקה ׁשֶ ִהְתעֹוְררוּת ּפְ

ֲאִריְך ַהּקֹוֵבַע!  ִמְתעֹוֵרר – זֶה ַהּתַ



ֶאת  יק  ְויְַמּתִ יר  יֲַעׁשִ ַרּבֹו  י  ִכּ ְמַצּפֶה  יָבה  ְיׁשִ ּבָחוּר  ל  ָכּ
ל ַרּבֵנּו  ָמָרא ַהּנְִלָמד, ַעל-ְיֵדי ּבֵאוּר ְוִחּדוּׁש ׁשֶ ֶקַטע ַהּגְ
בוַּע  ָ ר ַהּשׁ ַע ּפֹוָלק, ֲאׁשֶ ַע'. ַרּבֵנוּ יֲַעקֹב ְיהֹוׁשֻ נֵי ְיהֹוׁשֻ ַה'ּפְ
ִטיָרתֹו, זָָכה ְלַהְנִחיל ַלּלֹוְמִדים  ָבט(, ָחל יֹום ּפְ ׁשְ )י"ד ּבִ
ר  יָׁשָ נִָתיב  ִסים  ַפּלְ ַהְמּ וְּמִאיִרים,  ִקים  ְמַרּתְ ֶהְסּבִֵרים 

ָמָרא.  ִנְבֵכי ֻסְגיוֹת ַהּגְ ְוקֹוֵלַע ּבְ
ַרב ְורֹאׁש  ׁש ּכְ ּמֵ ִנים, ׁשִ בוַּע ִלְפנֵי 265 ׁשָ ָ ּנְִפַטר ַהּשׁ נוּ, ׁשֶ ַרּבֵ
מוֹ ְפַרנְְקפוְּרט, ֶלבוֹב  ִזּיִים, ּכְ ְרּכָ נַז ַהּמֶ ּכְ ָעֵרי ַאׁשְ יָבה ּבְ ְיׁשִ
אֶֹפן  ים ְוזָָכה ְלאוֹר ּתוָֹרה ּבְ ַרּבִ יץ ּתוָֹרה ּבָ וֶּבְרִלין. הוּא ִהְרּבִ

ֻמְבָהק.
אוּרֹו  ּתֵ ַעל  ס  ֻבּסָ ַהּמְ נוּ,  ַרּבֵ אוֹדוֹת  ק  ְמַרּתֵ ִסּפוּר  ן  ְלַהּלָ

ַע": נֵי ְיהוֹׁשֻ ַמת ִסְפרוֹ ֶהָחׁשוּב "ּפְ ַהְקּדָ ּבְ
ְגבוּל ּפוִֹלין  ּבִ ִעיר ֶלבוֹב ׁשֶ ַמע ּבָ קוֹל ַרַעם ַמֲחִריׁש ָאְזנִַים ִנׁשְ

ְרגִָעים ָהִראׁשוִֹנים ִאיׁש לֹא יַָדע ָמה ֵאַרע,  ּבָ ְואוְּקַרְינָה. 
יָרה ִמּכָל  ְלַאַחר ִמּכֵן ֵהֵחּלָה ְמהוָּמה ּגְדוָֹלה וְּמנוָּסה ַאּדִ
וּוִּנים. ִאיׁש ֲעַדִין לֹא יַָדע ָמה ִהְתַרֵחׁש.  ל ַהּכִ וּוִּנים ֶאל ָכּ ַהּכִ
יֵּׁש  הוּ ָחמוּר ֵאַרע ְוׁשֶ ֶ ּשׁ ּמַ ְרסוּ, ִהְבִהירוּ ּכֻּלָם ׁשֶ ּקָ ְניִָנים ׁשֶ ַהּבִ

יּוֵֹתר ַמֵהר. ה ׁשֶ ּמָ ִלְברַֹח ּכַ
אוָֹתּה ָהֵעת לֹא ָהיוּ  ּבְ ֵרָפה, ׁשֶ ל ֲאַבק ׂשְ ר ָחִביּוֹת ׁשֶ ִמְסּפַ
ַחת  ִמּתַ ֻהְטְמנוּ  ִטיחוִּתי,  ּבְ ּמוּׁש  ְלׁשִ וְּכָלל  ָלל  ּכְ ְמיָֻעדוֹת 
ב ִעם  ַע ּפוָֹלק, יָׁשַ י יֲַעקֹב ְיהוֹׁשֻ . ַרב ָהִעיר, ַרּבִ ְלִבְניָן גָּבוֹּהַ
ָפה ְלִניצוֹץ  עוּרוֹ. ַאַחת ֶהָחִביּוֹת נְֶחׂשְ ְלִמיָדיו וָּמַסר ֶאת ׁשִ ּתַ
קוֹל  ּבְ ִהְתּפוְֹצצוּ  ֶהָחִביּוֹת  ְפׁשוּף,  ׁשִ ְיֵדי  ַעל  ֻהְדַלק  ׁשֶ ֵאׁש 

ֵאזוֹר. ְניִָנים ּבָ ר ּבִ ֵהן ְממוְֹטטוֹת ִמְסּפַ ׁשֶ יר, ּכְ ַרַעׁש ַאּדִ
ַער  ַאְך ִלְפנֵי ֶרַגע ּבָ ַכב ַהגָּאוֹן ַהּצִָעיר, ׁשֶ ַחת ַהֲהִריסוֹת ׁשָ ּתַ
ָהיָה  ְוָכֵעת  ְלִמיָדיו,  ּתַ ִעם  ּתוָֹרה  ל  ׁשֶ ּה  ִמְלַחְמּתָ ּבְ ְוָרַגׁש 

יִקים ּדִ ֶדֶרְך ַהּצַ ּבְ

ִאים ֲעֵצי  ָקִליפוְֹרִניָּה ִנּשָׂ נָם ֵעִצים ֲענִָקּיִים וְּגבוִֹהים ְמאֹד. ּבְ יֶׁשְ
טוּס  נָם ֲעֵצי ֶאַקִליּפְ אוְֹסְטַרְליָה יֶׁשְ קוֹיָה ְלגַֹבּה 120 ָמָטר! ּבְ ַהּסְ
יִרים,  ָבנוֹן ָהַאּדִ נָם ּגַם ַאְרזֵי ַהּלְ ָאה ֶמֶטר! יֶׁשְ גְָּבָהם ְלַמְעָלה ִמּמֵ ׁשֶ
מוֹ ֵעץ  נָם ֵעִצים ֲהדוִּרים ְויִָפים ּכְ נוָֹסף, יֶׁשְ יָטה, ְועוֹד. ּבְ ֲעֵצי ׁשִ

ְקָמה ַוֲעֵצי ַאּלוֹן.  ִ ַהּשׁ
ּכֻּלָם  ל ָהֵעִצים ַהּגְבוִֹהים, ַהיִָּפים ְוַהֲחזִָקים – ׁשֶ ין ָכּ ף ּבֵ ּתָ ׁשֻ ַהּמְ
ִרי - ְקַטּנִים  ְוָקא ֲעֵצי ַהּפְ ָתם, ּדַ ה, ְללֹא ּפֵרוֹת. ְלֻעּמָ ֲעֵצי ְסָרק ֵהּמָ
ְוַחּלָׁש  ִליל  ּדָ ָהֵעץ  ּכְָך   – ּבָח  ְמׁשֻ ִרי  ַהּפְ ׁשֶ ָכל  ּכְ ֵהם.  ים  ׁשִ ְוַחּלָ
יוֵֹתר; ֵעץ ָהִרּמוִֹנים - ָרזֶה הוּא ְונָמוֹךְ. ֵעץ ָהֶאְתרוֹג - ַחּלָׁש הוּא 

ם,  ט וְּמֻעּקָ יא – ֲעֵצי ַהזַּיִת ְוַהגֶֶּפן. ַהזִַּית ִנְרֶאה ְמֻקּמָ ְוָרִגיׁש. ְוַהּשִׂ
הוּא ִנְתָמְך ַעל ַעּמוִּדים ַוֲחָבִלים. ְוַהגֶֶּפן ּכֹה ַחּלָׁש ַעד ׁשֶ

ינֶָרִלים ְוֶאת  ֶמֶסר גָּדוֹל ָטמוּן ּכָאן. ְלָאן ַמְפִנים ֶאת ַהּכַֹח, ֶאת ַהּמִ
ְחִזיִקים  ּמַ ׁשֶ יָלֵדינוּ, אוֹ  ּבִ ִקיִעים  ַמׁשְ ֲאנְַחנוּ  ַהִאם  יָטִמיִנים?  ַהוִּ
ִאים!  י - ַחי ְלַמַען ַהּדֹורֹות ַהּבָ ְרׁשִ ֶאת ַהּכֹל ְלַעְצֵמנוּ? ְיהוִּדי ׁשָ
ר  ל ֲאׁשֶ ְלַעְצמֹו אֵינוֹ זָקוּק ִלְמאוָּמה, ֶאת ִמְרצוֹ, ְזַמּנוֹ ְוהוֹנוֹ – ָכּ
ים  ׁשִ ַחּלָ ִנְרִאים  ַההוִֹרים  ָאְמנָם  יָלָדיו.  ּבִ ִקיַע  ַמׁשְ הוּא  לוֹ, 
גֶֶפן ּפוִֹריָּה!  ָך ּכְ ּתְ ִלי ַעִין ָהָרע! ֶאׁשְ וְּפׁשוִּטים – ַאְך יְַלֵדיֶהם! ּבְ

ִתֵלי זַיִת! ִהּנֵה ִכי ֵכן ְיבַֹרְך ַהגֶֶּבר יְֵרא ה'! ׁשְ נֶיָך ּכִ ּבָ

ֶדֶרְך ַהִחּנּוְך ּבְ

ֵאֵלינוּ  נָה  ּפָ ִמְצַטּיְִנים!",  ְלִמיִדים  ּתַ ֲחׁשוִּבים!  "ְיָלִדים 
ֲעַדִין  ְיָלִדים.  ַרק  ם  ַאּתֶ ׁשֶ "נָכֹון  חֹם:  ּבְ ְרֶצה  ַהּמַ ָהַרב 
"ם  ַרְמּבַ ם  ַאּתֶ לֹוְמִדים  ְוֶטֶרם  ְכּתֹות  ַמּסֶ ם  ִסּיְַמּתֶ לֹא 
ְלִמיֵדי ֲחָכִמים",  ן ִלְקרֹא ָלֶכם "ּתַ ְלָחן ָערוְּך, ַאְך ִנּתָ ְוׁשֻ
ָרף"  "ַהּשָׂ ַלּתֹוָרה!  ִהְתעֹוְררוּת  ָבר  ּכְ יֵׁש  תֹוְכֶכם  ּבְ י  ִכּ
וְּכמֹו  להקב"ה.  ְלִהְתָקֵרב  ַנְפׁשֹוֵתיֶכם  ּבְ עֹוֶלה 
ִניִמית,  ִהְתעֹוְררוּת ּפְ נָה ּבְ ָ ָהִאיָלנֹות חֹוְגִגים רֹאׁש ַהּשׁ ׁשֶ
ֶאְצְלֶכם,  ּגַם  ְך  ּכָ ְוַדּלָה,  ׁשֹוֵמָמה  ִחיצֹוִניּוּת  ַלְמרֹות 
ֵהן  לוּ  ַהּלָ ִנים  ָ ַהּשׁ קֹוַבַעת!  ַהּיְַלדוּת  יִקים,  ַצּדִ ְיָלִדים 
ַאל  ָרף,  ַהּשָׂ ֶאת  ַפְסְפסוּ  ּתְ ַאל  יֹוֵתר!  ּבְ ָמעוִּתיֹּות  ׁשְ ַהּמַ

חוּת  ּתְ טוּיֹות ַהּמֹוְנִעים ִהְתּפַ ֶכם ֶאֶרס וּׁשְ ִקְרּבְ ּבְ ְכִניסוּ  ּתַ
ֲעִתיִדית!".

ָבה. ר"ה ָלִאיָלנֹות לֹא  י ַמֲחׁשָ ִקְרּבִ ָבִרים ֵאּלֶה עֹוְררוּ ּבְ ּדְ
ּקֹוֵבַע הוּא  י ָמה ׁשֶ ִטיף, ִכּ יִעים ְלעֹונַת ַהּקָ ר ַמּגִ נְֶחּגָג ּכֲַאׁשֶ
ֶאְצֵלנוּ,  ְך  ּכָ ַהחֶֹרף.  ֵמי  ׁשְ ּגִ  - ִאיָלנֹות"  ּבָ ָרף  ַהּשָׂ "ֲעִליַּת 
מֹו  ּכְ ׁש  ַמּמָ ָצִעיר,  ִגיל  ּבְ ָקָעה  ַהַהׁשְ יְַנקוָּתא,  ּדְ יְרָסא  ַהּגִ
מֹו ִאיָלן ַרְך  יִקים, ּכְ ִּ נֵי ַמז ּיֵׁש ְלָהֵגן ָעָליו ִמּפְ ֵעץ ָצִעיר ׁשֶ
ּדוּלֹו – ַההֹוִרים  ִרים ֶאת ּגִ ְ יַּשׁ ּמְ נֵי ַעּמוִּדים ׁשֶ ׁשְ ּנְִתָמְך ּבִ ׁשֶ
ָמעוּת  ַמׁשְ ִעם  יֹום  הוּא  ָבט,  ׁשְ ּבִ יֹום ט"וּ   – ִכים  ַחּנְ ְוַהְמּ

דֹוָלה ֲעבוֵּרנוּ! ּגְ



נֵס לֹא  ל קוֹרוֹת ֵעץ ְוֶאֶבן. ּבְ ָקָלן ֶהָעצוּם ׁשֶ ַחת ִמׁשְ ָקבוּר ּתַ
ּלֹא  ׁשֶ ַעְצמוֹ  ּבְ יׁש  ִהְרּגִ ֲאָבל  ָעָליו,  ּנַָחת  ׁשֶ ֵמַהּכֶֹבד  ִנְפַצע 

את ֶאת ַהּכֶֹבד ְלאֶֹרְך ְזַמן. ִיְהיֶה ְמֻסגָּל ָלׂשֵ
א  ּפֶֹלת, נָׂשָ ַחת ַהְרֵרי ַהּמַ ַסּכָנַת ַחּיִים, ּתַ ְהיוֹתוֹ ָקבוּר ּבְ ּבִ
י ַמְעָלה. ַמֲאַמר  ַלּפֵ חוֹן ּכְ ִבּטָ ַע ֶאת ֵעינָיו ּבְ י יֲַעקֹב ְיהוֹׁשֻ ַרּבִ
טוָּחה  גֻּלָה ַהּבְ ַעת ָצָרה" ָהיָה ֶאְצלוֹ ַלּסְ ׁשְ ָמָרא "נוְֹדִרין ּבִ ַהּגְ
ה  ֲעׂשֶ ּתַ ִאם  עוָֹלם,  ל  ׁשֶ ִרּבוֹנוֹ  ּלֵל:  ִהְתּפַ ְוהוּא  יוֵֹתר,  ּבְ
ִלי נֵס ְותוִֹציא אוִֹתי ַחי ִמן ַהּתֶֹפת ַהזּוֹ, ַמְבִטיַח ֲאִני ְלָך 
ַעל  קֹד  ְוִלׁשְ ְדָרׁש  ַהּמִ ּבֵית  ִמּכְָתֵלי  ַעְצִמי  ֶאְמנַע  "ּלֹא  ׁשֶ
ָהַרב  ל  ׁשֶ )ְלׁשוֹנוֹ  וּפוְֹסִקים"  "ס  ַ ַהׁשּ ֻסְגיַת  ּבְ ָהִעיּוּן  ְלֵתי  ּדַ
ָמה ְלִסְפרוֹ(. עוֹד ִהְבִטיַח ְלַחּבֵר ֶאת ִסְפרוֹ ַהגָּדוֹל  ַהְקּדָ ּבַ

ַע". נֵי ְיהוֹׁשֻ "ּפְ
ָדִדים, וְּבאַֹרח  ַהּקֹורוֹת ְוָהֲאָבִנים ַלּצְ אוָֹתם ְרָגִעים זָזוּ  ּבְ
ִביל ְיִציָאה ַלַחּיִים ִמּבֵין ַהֲהִריסוֹת.  ח ֲעבוּרֹו ׁשְ ְלִאי ִנְפּתַ ּפִ
ַע יָָצא וְּלָפנָיו ִנְגָלה ַמֲחזֵה ֵאיִמים: ָהִעיר  י יֲַעקֹב ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ
יר... ּבָָאסֹון ִנְסּפּו  ִהּכִ ּה ּגֵיא ֲהִריסוֹת, ִעיר ַאֶחֶרת ִמזֹּו ׁשֶ ּכֻּלָ
ָהיּו  ַהּצַַער  ְלַמְרּבֵה  ּבֵינֵיֶהם  ָאָדם,  נֵי  ּבְ ה  ָ ּשׁ ְוׁשִ ים  לֹׁשִ ׁשְ

ַטנָּה, ְוַאף ֲחמוֹתֹו.  ּתֹו ַהּקְ ּתֹו, ּבִ ִאׁשְ
יֵּם  ּסִ ַע" ִחּבֵר ְלִפי ֵעדוּתוֹ, ַרק ְלַאַחר ׁשֶ נֵי ְיהוֹׁשֻ ֶאת ִסְפרוֹ "ּפְ
ִמְניַן ַהֲהרוִּגים  ָעִמים, ּכְ ׁש ּפְ ים ְוׁשֵ לֹׁשִ "ס ׁשְ ַ ִלְלמֹד ֶאת ַהׁשּ

ֵרָפה. ּשְׂ ּנְִסּפוּ ּבַ ׁשֶ
ִנים ַרּבוֹת  נוּ ְנַציֵּן ּכָאן: ׁשָ ל ַרּבֵ ִסּפוּר נֹוָסף ִמּכַֹח ּתוָֹרתוֹ ׁשֶ
ֶאָחד  ִעוֵּר  יַע  ִהּגִ ַע",  ְיהוֹׁשֻ נֵי  ַה"ּפְ ל  ׁשֶ ִטיָרתוֹ  ּפְ ְלַאַחר 
ִמְנָחה  ְוִלְתִפּלַת  נֶֶסת  ַהּכְ ֵבית  ּבְ עוּר  ְלׁשִ ָהִעיר  ֵבי  ִמּתוֹׁשָ
לֹא  ְוָכֵעת  ָעה,  ׁשָ ּבְ ים  ִהְקּדִ ׁשֶ ִגּּלָה  ִנְכנַס  ר  ּכֲַאׁשֶ ְוַעְרִבית. 

ין. נוַֹתר לוֹ ֶאּלָא ְלַהְמּתִ
ָפִרים.  ִריכוֹת ַהּסְ ׁש ֶאת ּכְ ֵ ְפִריָּה, ְוֵהֵחל ְמַגׁשּ ִנּגַׁש ָהִעוֵּר ַלּסִ
ֶפר, ִגּּלָה  ר ּפַָתח ֶאת ַהּסֵ ְבִליָטה. ּכֲַאׁשֶ ַאַחת ֵמֶהן ָחׁש ּבִ ּבְ
ָקַפִים  יח וּבוֹ ִמׁשְ יק ָקׁשִ ִריָכה, ָהיָה נְַרּתִ ֶפר ְלֵבין ַהּכְ ין ַהּסֵ ּבֵ ׁשֶ
ְלַבּדוֹ,  ָחַבׁש ִמּתוְֹך ַסְקָרנוּת ֶאת  ָהיָה  ׁשֶ יקוֹת. ָהִעוֵּר  ַעּתִ
ִהְתַעּלֵף... הוּא ֵהֵחל ִלְראוֹת ַהּכֹל! ָקַפִים, ְוִכְמַעט ׁשֶ ׁשְ ַהּמִ

ֲעָרה  ָבר ְלִאיׁש, ֲאָבל ּבָ ֵאינוֹ ְמַגּלֶה ֶאת ַהּדָ הוּא ֶהְחִליט ׁשֶ
ְפָלאוֹת  ַהּמֻ ָקַפִים  ׁשְ ַהּמִ יָּכוֹת  ׁשַ ְלִמי  ָלַדַעת  ְקָרנוּת  ַהּסַ ּבוֹ 
ל  ָקָפיו ׁשֶ ִמׁשְ ֻדּבָר ּבְ ּמְ ים ֶהֱעלוּ ׁשֶ ַהּלָלוּ? ּתוְֹצאוֹת ַהִחּפוּׂשִ
יט  נוּ ְוִהּבִ ָקַפִים ַהּלָלוּ ָלַמד ַרּבֵ ׁשְ ּמִ ַע". ּבַ נֵי ְיהוֹׁשֻ ַעל ַה"ּפְ ּבַ
ָתב  י ַהּכְ ָקַפִים ֵאּלוּ ֶהֱעָלה ַעל ּגַּבֵ ֶרְך ִמׁשְ ָמָרא, ּדֶ י ַהּגְ ַדּפֵ ּבְ
ְוָקָרא  ּלֵל  ִהְתּפַ ֵאּלוּ  ָקַפִים  ִמׁשְ ּבְ ַהּנְִפָלִאים,  יו  ִחּדוּׁשָ ֶאת 
ֶהם ּכַֹח  ָרה ּבָ ָ ּשׁ ׁשוּ ַעד ׁשֶ ָקַפִים ִהְתַקּדְ ׁשְ ים – ַהּמִ ִהּלִ ְרֵקי ּתְ ּפִ

ְלִאי! ֵהם גְָּרמוּ ָלִאיׁש ָהִעוֵּר - ִלְראוֹת! ּפִ
ִטיָרתוֹ ִגּּלָה ָהִעוֵּר ֶאת ַהּסוֹד ְלָבנָיו, ְוָכל ֶאָחד ֵמֶהם  ִלְפנֵי ּפְ
ָקַפִים  ׁשְ מוַּרת ַהּמִ ה ּתְ ָ יְֻרּשׁ ר ַעל ֶחְלקוֹ ּבַ ים ּכַּמוָּבן ְלַוּתֵ ִהְסּכִ
ת  ָבר, עוֹד ֶטֶרם ֶהְחִליטוּ ַעל ֲחֻלּקַ ל ּדָ סוֹפוֹ ׁשֶ ַהּנְִדירוֹת. ּבְ

צוּ ִלְרִסיִסים... ָקַפִים ַאְרָצה ְוִהְתנַּפְ ׁשְ ָהְרכוּׁש, נְָפלוּ ַהּמִ
ּגַם  יק ָקדֹוׁש נֹוָסף, ׁשֶ ל ַצּדִ בוַּע ָחל יֹום ַהִהּלוָּלא ׁשֶ ָ ַהּשׁ

ֵהֵחל ִלְראוֹת! ׁשוּר ְלִעוֵּר ׁשֶ ָעָליו יֵׁש ִסּפוּר ַהּקָ
נוּ  ִמְצַרִים ַרּבֵ נָה, ִנְפַטר ּבְ ָבט, ִלְפנֵי 390 ׁשָ ׁשְ יוֹם י"ב ּבִ ּבְ
ִמְצַרִים  ָעֵרי  ּבְ יָבה  ְיׁשִ ְורֹאׁש  ַרב  ָהיָה  ׁשֶ ּכָפוִּסי,  ַחּיִים 
ְיהוִּדית  ּפָָחה  ְלִמׁשְ 'יר  ַאְלּגִ ּבְ נוַֹלד  ַחּיִים  י  ַרּבִ ַהּגְדוֹלוֹת. 
ר  ּכֲַאׁשֶ ַהּנוָֹרִאי.  גֵּרוּׁש  ּבַ ְסָפַרד  ִמגּוֵֹלי  ָהְיָתה  ׁשֶ ֲחׁשוָּבה, 
ִלְלמֹד  נוּ  ַרּבֵ זָָכה  ְצִעירוּתוֹ,  ּבִ ְלִמְצַרִים  גְָּלָתה  ְחּתוֹ  ּפַ ִמׁשְ
דוֹׁש.  ּגְאוֹן ֻעזֵּנוּ ָהֲאִר"י ַהּקָ נוּ  י ַרּבֵ ָלה ִמּפִ ּבָ ֶאת ּתוַֹרת ַהּקַ
ִאיר ָלָעם ַהּיְהוִּדי ִסְפֵרי ֲהָלָכה וְּדָרׁשוֹת, ַהיָּדוַּע  הוּא ִהׁשְ
אוֹר  ים ַלּתוָֹרה "ּבְ ים וֵּפרוּׁשִ רוּׁשִ ינֵיֶהם הוּא ִסְפרוֹ ִעם ּדְ ּבֵ

ַהַחּיִים".
ִעירֹו  ּבְ ַהגּוִֹיים  ְוַאף  ַהנֵּס",  ַעל  "ּבַ ָהיָה  ְמֻכּנֶה  ַחּיִים  י  ַרּבִ
ַהנֵּס"?  ַעל  "ּבַ ָהיָה  ָקרוּי  ה  ְוָלּמָ ְוִצְדקוּתוֹ.  גְָדלוֹ  ּבְ ירוּ  ִהּכִ
ִנים  ָ ִמְצַרִים, וִּבְרבוֹת ַהּשׁ יָּן וּמוֵֹרה ֶצֶדק ּבְ י ַחּיִים ָהיָה ּדַ ַרּבִ
ִרּנְנוּ ַאֲחָריו  ָהל ִמי ׁשֶ ּקָ ּנְִתַעוֵּר. ָהיוּ ּבַ ֵעינָיו - ַעד ׁשֶ ָחָלה ּבְ
ַֹחד  י ַהּשׁ ָתם ָלַקח ׁשַֹחד, ְוִהְתַקיֵּם ּבוֹ ַהּכָתוּב: "ּכִ ן ַהּסְ ּמִ ׁשֶ
ּבוִּרים ֵאּלֶה גְָּרמוּ  ׁש. ּדִ ְפׁשוּטוֹ ַמּמָ ְיַעוֵּר ֵעינֵי ֲחָכִמים" – ּכִ
מוּעוֹת ְלָאְזנֵי ָהַרב,  ְ יעוּ ַהּשׁ ר ִהּגִ ם נוָֹרא! ּכֲַאׁשֶ ֵ ְלִחּלוּל ַהּשׁ
ּבָת קֶֹדׁש ִלְפנֵי ְקִריַאת ַהּתוָֹרה, ָקם  יוֹם ׁשַ ִהְתַעּצֵב ְמאֹד. ּבְ
ת  ּבַ ּדִ י  ַמְעּתִ ְוִייָראוּ: "ׁשָ ְמעוּ  ִיׁשְ קוֹל גָּדוֹל ְלַמַען  ּבְ ְוִהְכִריז 
ה,  י ׁשַֹחד ח"ו. ְוַעּתָ י ָלַקְחּתִ ו יְַרּנֵנוּ ַעל ִכּ ר יְַחּדָ ים, ֲאׁשֶ ַרּבִ
לוַֹמר  נוּ )ּכְ ִמיד ְוֶהָענָן ְיַכּסֵ ָבר ּתָ ֵאר ַהּדָ ָ ָבר, ִיּשׁ ִאם ֱאֶמת ַהּדָ
ַקּבַָלת  ִאּסוּר  ּבְ ִנְזָהר  ָהִייִתי  ְוִאם  ְלָתִמיד(,  ִעוֵּר  ֵאר  ָ ֶאּשׁ
ִחּלָה". ְוִהּנֵה, ֵאַרע נֵס ְלֵעינֵי ּכֹל!  ַבּתְ ׁשַֹחד - יִָאירוּ ֵעינַי ּכְ
ֵעינָיו  קוָּפה ֵאינוֹ רוֶֹאה ְמאוָּמה ּבְ ָבר ּתְ ּכְ יׁש, ׁשֶ ָהַרב ַהיָּׁשִ
יט ֵהּנָה וֵָהּנָה ְוהוּא רוֶֹאה ֶאת ּכֻּלָם! הוּא  בוּיוֹת – ַמּבִ ַהּכְ
ֵבית  ּבְ ּנוְֹכחוּ  ׁשֶ ים  ַלֲאנָׁשִ ָטָבא"  ָתא  ּבְ "ׁשַ ְלַאֵחל  ֵהֵחל 

מוֵֹתיֶהם!  ׁשְ הוּא נוֵֹקב ּבִ נֶֶסת, תּוְֹך ׁשֶ ַהּכְ
ֶאת  ָרָאה  ׁשֶ ַהִחיָד"א,  ָהַרב  ַהּגָדֹול  ַרּבֵנוּ  ּגַם  ֵהִעיד  ּכְָך 
ָתב ָהיָה  ָהיָה ִעּוֵר, ַהּכְ ֵעת ׁשֶ ֲחִתיַמת ַרּבֵנוּ ַחּיִים ּכָפוִּסי ּבְ
ִלי  ִמּבְ ָעָרה  ַהׁשְ ְסַמְך  ַעל  חוֵֹתם  ׁשֶ ְוִנּכָר  וְּמֻסְרּבָל,  ּגָדֹול 
ִנים  ָ רוֹת ִמּשׁ ָתִבים ְוִאּגְ ִלְראוֹת. ְוֵכן ָרָאה ַרּבֵנוּ ַהִחיָד"א ּכְ
ְוָאז  ִלְראוֹת,  ְוָחזַר  ִהְתַרּפֵא  ׁשֶ ְלַאַחר  יוֵֹתר,  ְמֻאָחרוֹת 
י ַחּיִים  ְכָתב ָקָטן וָּברוּר ְמאֹד, ְוָכְך ָחַתם: "ה' ִנּסִ ָחַתם ּבִ
ּלֵל ַעל  ְתּפַ ַהּמִ קֹום, ׁשֶ ֵבי ַהּמָ יַד ּתֹוׁשָ ּכָפוִּסי". ְוַקּבָָלה יֵׁש ּבְ

ע. ִקְברֹו, ִמיָּד נֹוׁשָ
נוּ  ה ַרּבֵ ֵתנוּ, מוֶֹדה מֹׁשֶ ָרׁשָ סוֹף ּפָ ְלַאַחר ִמְלֶחֶמת ֲעָמֵלק, ּבְ
מֹו  ַח ַוִיְּקָרא ְשׁ ה ִמְזּבֵ ה נֱֶאַמר: "ַוּיִֶבן מֹׁשֶ ָרׁשָ ּפָ להשי"ת. ּבַ
ַעם  ָכל ּפַ נוּ ַחיֵּי ּכָפוִּסי ּבְ ׁש ַרּבֵ ּמֵ ּתַ ים ֵאּלֶה ִהׁשְ ִמּלִ י". ּבְ ה' ִנִסּ
ָחזַר ְמאוֹר  מוֹ, ְלהוֹדוֹת ַלה' ַעל ַהנֵּס ׁשֶ ר ָחַתם ֶאת ׁשְ ֲאׁשֶ

יק. יָּן ְוַרב ַצּדִ ֵעינָיו, ִלְמנַֹע ִחּלוּל ה' ְוהוָֹצַאת ַלַעז ַעל ּדַ



ְך? יֵמי ַמּכַת חֹׁשֶ ָרֵאל ּבִ נֵי ִיׂשְ ָמה ָעׂשוּ ּבְ

ָרצּו  לֹא  י  ִכּ תוּ  ּמֵ ׁשֶ ִעים  ָהְרׁשָ ֶאת  ְוָקְברוּ  ִהְטִמינוּ,  ְצִרּיִים  ַהּמִ ׁשֶ ַהּכֶֶסף  ֶאת  ׂשוּ  ִחּפְ  •

ְצַרִים. ָלֵצאת ִמּמִ

כֹורֹותֹ? ֵליל ַמּכַת ּבְ יֶהם ּבְ ּתֵ ַמּדוַּע נֱֶאַסר ַעל ַהּיְהוִּדים ָלֵצאת ִמּבָ

ע. יק ְלָרׁשָ ין ַצּדִ ִחית ֵאינֹו ַמְבִחין ּבֵ ׁשְ י ַהּמַ • ִכּ

ע ֱאלִֹקים ִהוא"?  ְרעֹה "ֶאְצּבַ י ּפַ ָמַתי ִהְכִריזוּ ַחְרֻטּמֵ

ם חוְֹתמוֹת ֶאת פר' ּבֹא? ּגַ ֵהן ֵאּלֶה ׁשֶ ין, ׁשֶ ִפּלִ ּתְ יּוֹת' ָהְרׁשוּמוֹת ּבַ י ַה'ּפָָרׁשִ ּתֵ • ֵאיְך קֹוְרִאים ִלׁשְ

ת ּבֹא ׁשּובֹות ְלָפָרׁשַ ּתְ

ח ּלַ ׁשַ ת ּבְ ֵאלֹות ְלָפָרׁשַ ׁשְ

ֶדֶרְך ַהִחיָדה: ּבְ

ח ִמְצֹות"? ֵתנּו: "ֲחַכם ֵלב ִיּקַ ָפָרׁשָ ַעל ִמי ִנְדָרׁש ּבְ

ל  ָפה ַהּנֹוְכִחית רח"ל: "ּכָ ּגֵ ְתִאים ִליֵמי ַהּמַ סּוק, ַהּמַ ְך ַהּפָ תֹב ֶאת ֶהְמׁשֵ ּכְ
י ..." ים ָעֶליָך ּכִ י ְבִמְצַרִים לֹא ָאׂשִ ְמּתִ ר ׂשַ ֲחָלה ֲאׁשֶ ַהּמַ

ים,  ַחר ָלנּו ֲאָנׁשִ ְלִמידֹו "ּבְ ַע ּתַ נּו ִליהֹוׁשֻ ה ַרּבֵ ָמה לֹוְמִדים ֵמֲאִמיַרת מֹׁשֶ
ֲעָמֵלק..." ֵחם ּבַ ְוֵצא ִהּלָ


