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ת ּבֹא ָרׁשַ ּפָ

ה ָרׁשָ ַדְרֵכי ַהּפָ ּבְ

ַמּדוַּע  ְרעֹה...".  ּפַ ֶאל  "ּבֹא  ים  ּלִ ּמִ ּבַ ּפֹוַתַחת  ֵתנוּ  ָרׁשָ ּפָ
ֲעֵלי  ְרעֹה"? ּבַ ְרעֹה" ְולֹא "ֵלְך ֶאל ּפַ אֹוֵמר ה' "ּבֹא ֶאל ּפַ
זֹו  ה  ָפָרׁשָ ּבְ י  ִכּ ָרמוּז  'ּבֹא'  ה  ּלָ ּמִ ּבַ ׁשֶ ְמָתְרִצים  רוּׁש  ַהּדְ
ִגַמְטִרּיָה  ּכְ ָהַאֲחרֹונֹות,  ּכֹות  ַהּמַ לֹׁש  ׁשְ ַעל  קֹוְרִאים 

ְרעֹה... ּבֹ"א ֶאל ּפַ

ְרעֹה" נִָבין  ִניִמי ַלֲאִמיַרת ה' "ּבֹא ֶאל ּפַ ר ַהּפְ ֶאת ַהֶהְסּבֵ
ָקָרא  ִמוֹּוְרָקא  ִיְצָחק  י  ַרּבִ יק  ּדִ ַהּצַ ָהיָה.  ׁשֶ ה  ַמֲעׂשֶ ע"י 
ָך  ׁש ִמּמְ ַכי, ְוָאַמר לֹו: "ֲאַבּקֵ י ָמְרּדְ ֵאָליו ֶאת ֲחִסידֹו ַרּבִ
י  ַרּבִ יָרה!"  ַהּבִ ִעיר  א,  ְלַוְרׁשָ ְמיֶֻחֶדת  ִליחוּת  ִלׁשְ ָלֵצאת 
יר  דֹוׁש. הוּא ָהיָה ָעׁשִ ַכי ָהיָה ָרִגיל ְלַסּיֵַע ְלַרּבֹו ַהּקָ ָמְרּדְ
ִדינָה  ַפת ַהּמְ ׂשְ ַלט ֵהיֵטב ּבִ ַעל ֲעָסִקים ְמסֲֹעִפים, הוּא ׁשָ ּבַ
ַכי,  י ָמְרּדְ ְמָלָכה. "ַרּבִ ִביַרת ַהּמַ ִרים טֹוִבים ּבְ ְוָהיוּ לֹו ְקׁשָ
ָעֵלינוּ,  ֲחָתה  ּנִ ׁשֶ ה  ַהֲחָדׁשָ זֵָרה  ַהּגְ ַעל  ַמְעּתָ  ׁשָ אי  ַוּדַ ּבְ
ן  רֹף ֶאת ֵחֶלק 'חֹׁשֶ ל ּגַָזר ְלַבֵער ְוִלׂשְ ְיהוֵּדי ּפֹוִלין. ַהּמֹוׁשֵ
זֶה,  ֵחֶלק  ִלְלמֹד  אֹוֵסר  הוּא  ָערוְּך!  ְלָחן  ֻ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ט'  ּפָ ִמׁשְ
ַהּיְהוִּדים לֹא  ֵדי ִלְגרֹם ְלָכְך ׁשֶ ִדינֵי ָממֹונֹות, ּכְ ָהעֹוֵסק ּבְ
ּיְנוּ  א ִיְתּדַ ין ּתֹוָרה, ֶאּלָ ין ַהְיּהוִּדּיִים עפ"י ּדִ י ַהּדִ ָבּתֵ יָדוּנוּ ּבְ

א,  ְלַוְרׁשָ ָלֵצאת  ָעֶליָך  ִדינָה!  ַהּמְ ל  ׁשֶ ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ י  ָבּתֵ ּבְ
ִכיִרים,  ַהּבְ ִקיִדים  ְוַהּפְ ִדינָה  ַהּמְ ֵרי  ׂשָ ִעם  ר  ֶקׁשֶ ִליצֹר 
ַהּנֹוָרָאה!  זֵָרה  ַהּגְ ֶאת  ל  ְלַבּטֵ ָך  יָכְלּתְ ּבִ ׁשֶ ָכל  ּכְ ְוַלֲעׂשֹות 

ֵהא ֻמְחֶלֶפת!" זֹאת ַהּתֹוָרה לֹא ּתְ

הוּא  ְונְֶחַרד.  ָהַרב  ל  ׁשֶ תֹו  ׁשָ ּקָ ּבַ ֶאת  ַמע  ׁשָ ַכי  ָמְרּדְ י  ַרּבִ
ָרֵאל,  ִיׂשְ ִהּנֹו ׂשֹונֵא  זֶה  א  ֻמּנֶה ַעל נֹוׂשֵ ַהּמְ ר  ַהּשַׂ ׁשֶ יֹוֵדַע 
י  ַרּבִ תֹו!  ׁשָ ּקָ ּבַ ַעל  ּבֹו  ְוִלְנקֹם  זֹאת  מַֹע  ִלׁשְ ָעׂשוּי  הוּא 

ׁשֹו... ְפנֵי ַרּבֹו ֶאת ֲחׁשָ יַע ּבִ ַכי ִהּבִ ָמְרּדְ

ׁשֹוֵלַח  "ַמּדוַּע  ַכי:  ָמְרּדְ י  ַרּבִ ֶאת  ִמוֹּוְרָקא  י  ָהַרּבִ ַאל  ׁשָ
ְרעֹה",  ֲאִמיַרת "ּבֹא ֶאל ּפַ ה ְלַפְרעֹה ּבַ רבש"ע ֶאת מֹׁשֶ
ֶאּלָא, ה' אֹוֵמר לֹו  ְרעֹה",  ּפַ ֶאל  "ֵלְך  ָעָליו לֹוַמר  ָהיָה 
י  ׁש ְלָהְרְגךָ, ִכּ ַבּקֵ ע ַהּמְ ְרעֹה ָהָרׁשָ "ֵאין ְלָך ָמה ַלְחׁשֹׁש ִמּפַ

ְרעֹה..." ָך! - ּבֹא ֶאל ּפַ ֵאיְנָך הֹוֵלְך ְלַבד, ֲאִני הֹוֵלְך ִאּתְ
ֵלב ָמֵלא ֱאמוּנָה  יק. ּבְ ּדִ ְבֵרי ַהּצַ ַכי ֵהִבין ֶאת ּדִ י ָמְרּדְ ַרּבִ
קֹוָמה  ִרים ּבְ א ִלְפנֵי ַהּשָׂ יָרה, ּבָ ְרּכֹו ְלִעיר ַהּבִ ה ֶאת ּדַ ָעׂשָ
זֵָרה  ַהּגְ ֶאת  ל  ְלַבּטֵ ְוזָָכה  וּמֹוָרא,  ׁש  ֲחׁשָ ְללֹא  ְזקוָּפה, 

ֵלמוּת ַהּתֹוָרה. ִרֲחָפה ַעל ׁשְ ַהּנֹוָרָאה ׁשֶ

גטו וורשה



יִקים ּדִ ֶדֶרְך ַהּצַ ּבְ

ְקדֹוׁש  ל  ׁשֶ ַהִהּלוָּלא  יֹום  ָבט,  ׁשְ ּבִ ד'  יֹום  ּבְ בוַּע,  ָ ַהּשׁ
ַאּבוֲּחִציָרא,  ָרֵאל  ִיׂשְ ַרּבֵנוּ  )ֲאדֹונֵנוּ(  ִסיְדנָא  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ
ַאְרצֹו  ּבָא ָסאִלי'. ַרּבֵנוּ ָהיָה רֹאׁש ְלַרּבָנֵי ָמרֹוקֹו ְוַדיָּן ּבְ ַה'ּבַ
ַגְדלוּתֹו  ּבְ ּכֻּלָם  ירוּ  ִהּכִ ַאְרָצה,  ָעָלה  ׁשֶ ּכְ ַרּבוֹת.  ִנים  ׁשָ
לוִּיים  ַהּגְ ים  ְוַהּנִּסִ ַהּמֹוֵפת  וְּבִסּפוֵּרי  ּתֹוָרה  ּבַ ָהֲעצוָּמה 
ּבוּר  ַהצִּ ְכבוֹת  ְוׁשִ ִהּלוֹת  ַהּקְ ִמּכָל  ְיהוִּדים  ַמְרֶאה.  ָהיָה  ׁשֶ

נּוּ ֵעָצה וְּבָרָכה.  ְנִתיבוֹת ְלַקּבֵל ִמּמֶ נֲָהרוּ ְלֵביתֹו ּבִ

ִיץ,  ֶאְמַצע ַהּקַ ּמוּז, ּבְ חֶֹדׁש ּתַ יַע ּבְ ּבָא ָסאִלי' ִהּגִ י ַה'ּבַ ְמֻסּפָר ִכּ
ת  ַ ְקֻדּשׁ ַעל  ַאל  ׁשָ ר  ּכֲַאׁשֶ ִמְקוֶה.  ּה  ּבָ ָהיָה  ּלֹא  ׁשֶ ַלֲעיָָרה 
קוֹם  ּמָ ֵאין ּבַ ים ְלַגּלוֹת לוֹ ׁשֶ ּיְׁשוּ ָהֲאנָׁשִ חוֹת ָהֲעיָָרה, ִהְתּבַ ּפְ ִמׁשְ
ְוִצוָּה  ִבים,  ַהּתוֹׁשָ ְמבוַּכת  ֶאת  ָרָאה  יק  ּדִ ַהּצַ ָטֳהָרה.  ִמְקוֵה 

ֶכף וִּמיָּד ְלַהְתִחיל ִלְבנוֹת ִמְקוֶה ָחָדׁש.  ֲעֵליֶהם ּתֵ
ְקוֶה  ים לֹא ֵהִבינוּ, ּכֵיַצד ִמְקוֶה ָחָדׁש? ֲהֵרי ְלִמּלוּי ַהּמִ ָהֲאנָׁשִ
שׂוְֹרִרים  וַּבחוּץ  ּמוּז,   ּתַ חֶֹדׁש  ו  ְוַעְכׁשָ ִמים  ׁשָ ּגְ ְלֵמי  ְזקוִּקים 

ָרב! ָ ַהחֹם ְוַהּשׁ
ִמְקוֶה,  ִלְבנוֹת  ֵמֶהם  ׁש  וִּבּקֵ ָבָריו  ּדְ ַעל  ָחזַר  ָסאִלי  ּבָא  ַהּבַ
ר  ְוַכֲאׁשֶ ְקוֶה,  ַהּמִ ְבִניַּת  ּבִ ֶעְזָרם. ֵהם ֵהֵחּלוּ  ּבְ ִיְהיֶה  והקב"ה 
יק,  ּדִ יַע ַהּצַ ּבָא ָסאִלי' ָלֲעיָָרה. ִהּגִ ִסּיְמוּ, ִהְזִמינוּ ׁשוּב ֶאת ַה'ּבַ
ְוָאַמר:  ַמִים  ָ ַלּשׁ ְוִלּבוֹ  ֵעינָיו  א  נָׂשָ ְוָאז  ְקוֶה,  ַהּמִ ַעל  ּכֵל  ִהְסּתַ
ָאנוּ  ְוָטֳהָרה,  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ִלְחיוֹת  יָתנוּ  ִצוִּ ה  ַאּתָ עוָֹלם,  "ּבוֵֹרא 
ֲחֵפִצים ַלֲעשׂוֹת ֶאת ְרצוְֹנךָ. ִהּנֵה, ִנְבנָה ּכָאן ִמְקוֶה ַעל ְמנָת 

ְמָך ַהגָּדוֹל".  ה נָא ְלַמַען ׁשִ ֵהר ּבוֹ, ֲעׂשֵ ּנוַּכל ְלִהּטָ ׁשֶ

ם ָחזָק ֵהֵחל ָלֶרֶדת וִּמּלֵא  ִפּלָתוֹ, גֶּׁשֶ יק ֶאת ּתְ ּדִ ֶטֶרם ִסיֵּם ַהּצַ

ְקוֶה ִהְתַמּלֵא,  ר 'אוַֹצר' ַהּמִ ִמים! ּכֲַאׁשֶ ׁשָ ּגְ ֵמי  ְקוֶה ּבְ ֶאת ַהּמִ
ְלַאַחר  ה.  ְוַהַחּמָ יִצית  ַהּקֵ ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ָבה  ְוׁשָ ָהֲענִָנים  ְּרוּ  ז ִהְתּפַ
ּבוֹן  ֶחׁשְ ּלֹא ִנְלְקָחה ּבְ יֵּׁש 'ֻחְמָרה ִהְלָכִתית' ׁשֶ ֵרר ׁשֶ ִמּכֵן ִהְתּבָ
ְפֵרי ּפוְֹסֵקי ַהֲהָלָכה יֵׁש  ְקוֶה, וְּבֵחֶלק ִמּסִ נוּ ֶאת ַהּמִ ר ּבָ ּכֲַאׁשֶ
וִּמיָּד גָּזַר ֲעֵליֶהם  נוּ  ַמע ַרּבֵ רוּת ִמְקוֶה זוֹ. ׁשָ ִעְרעוּר ַעל ּכַׁשְ
ְקוֶה ְלִפי אוָֹתּה  יר ֶאת ַהּמִ ִמים, וְּלַהְסּדִ ׁשָ ְלרוֵֹקן ֶאת ֵמי ַהּגְ
ַמֲחלֶֹקת,  יֵׁש  ָאְמנָם  ׁשֶ יק  ּדִ ַלּצַ יר  ְלַהְסּבִ ּנִּסוּ  ׁשֶ ָהיוּ  ֻחְמָרה. 
ר ִלְטִביָלה. ַאְך  ְקוֶה ּכֵן ּכָׁשֵ ֻקּבֶֶלת ַהּמִ ֲאָבל ְלִפי ַהֲהָלָכה ַהּמְ

יוֵֹתר  ר ּבְ ְקוֶה ִיְהיֶה ְמֻהּדָ ַהּמִ ׁש ְוָרָצה ׁשֶ ּבָא ָסאִלי ִהְתַעּקֵ ַהּבַ
ִמים  ׁשָ ַהּגְ י  ִמּמֵ ְקוֶה  ַהּמִ ֶאת  רוְֹקנוּ  ָרֵאל.  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ְלָטֳהָרָתם 

יוֵֹתר.  ירוּ ֶאת ָהִעְניָן ַעל ַהּצַד ַהּטוֹב ּבְ נֵס', ְוִהְסּדִ יְָּרדוּ 'ּבְ ׁשֶ

ְקוֶה ְוָאַמר: "ָאִבינוּ, ַמְלּכֵנוּ,  ּבָא ָסאִלי ׁשוּב מוּל ַהּמִ נֱֶעַמד ַהּבַ
ׁש ִהְלָכִתי. ָאּנָא, הוֵֹרד  ְקוֶה ְללֹא ׁשוּם ֲחׁשָ ּמִ ְרצוֹנֵנוּ ִלְטּבֹל ּבַ

ְקוֶה!" ם ְלִמּלוּי ַהּמִ ָלנוּ גֶּׁשֶ

ְקוֶה  ְקוֶה. ַהּמִ ם ָחזָק יַָרד ַעל ַהּמִ ְוׁשוּב הוִֹפיעוּ ָהֲענִָנים ְוגֶׁשֶ
ּמוּז ַהּלוֵֹהט ְוַהיֵָּבׁש! חֶֹדׁש ּתַ ִנית ּבְ ִהְתַמּלֵא ׁשֵ

ל  ּלֵל'( ָהיָה נְֶכּדוֹ ׁשֶ ְתּפַ ּמִ ּבָא ָסאִלי' )ּפֵרוּׁשוֹ 'ַאּבָא ׁשֶ נוּ ַה'ּבַ ַרּבֵ
רוּי "ָהֲאִביר יֲַעקֹב", ִמּצֱֶאָצָאיו  יֲַעקֹב ַאּבוֲּחִציָרא, ַהּקָ נוּ  ַרּבֵ
מוֵּאל זֶה? ַמּדוַּע ְקרוִּיים  י ׁשְ ז. ִמיהוּ ַרּבִ מוֵּאל ֶאְלּבַ י ׁשְ ל ַרּבִ ׁשֶ

ֶצֱאָצָאיו "ַאּבוֲּחִציָרא"?

ִלְפנֵי  יִָמים,  אוָֹתם  ּבְ ים  ָקׁשִ ָהיוּ  ַלִים  ירוּׁשָ ּבִ ַהּיְהוִּדים  ַחיֵּי 

ְריָה  יֵדי ָהִאיְמּפֶ ְלָטה ּבִ ָרֵאל ִנׁשְ נָה. ֶאֶרץ-ִיׂשְ ע-ֵמאוֹת ׁשָ ַאְרּבַ ּכְ

רבי ישראל אבוחצירא זצוק"ל - הבאבא סאלי



ֵהֵצרוּ  ְלטוֹנוֹת  ִ ְוַהּשׁ ַהּטוְּרִקית(,  ְמָלָכה  )ַהּמַ ָהעוֹתוָֹמאִנית 
ְלָמַדי,  ְקַטּנָה  ָהְיָתה  ַהּיְהוִּדית  ִהּלָה  ַהּקְ ַהּיְהוִּדים.  ַחיֵּי  ֶאת 
ָפַרִדית. ַמֲעָמָדם ָהיָה נָחוּת  ִהּלָה ַהּסְ ּיְכוּ ַלּקְ ּתַ נֶיָה ִהׁשְ ְורֹב ּבָ
ׁשוּ ְלַהְקׁשוֹת ַעל  ָלָתם וִּבּקְ ּפָ ַהׁשְ ָחְפצוּ ּבְ ְסְלִמים, ׁשֶ ֵעינֵי ַהּמֻ ּבְ

ַחיֵּיֶהם.
ָכבֹוד.  ּבְ ְלִהְתּפְַרנֵס  ַהּיְהוִּדים  ַעל  ִהְקׁשוּ  ַהַחּיִים  נֵָאי  ּתְ
ֻרּבָם  אוָּלם  וְּבִמְסָחר,  ְמָלאָכה  ּבִ ָעְסקוּ  ֵמֶהם  ים  ְמַעּטִ
ת  ה'. זֹו ָהיְָתה ֲחֻלּקַ ּכְַסּפֵי ַה'ֲחֻלּקָ ֶעְזַרת  ּבְ דַֹחק  ּבְ ִהְתַקּיְמוּ 
נֶֶּאְספוּ ֵמֵעת ְלֵעת  רוּמוֹת, ׁשֶ ִמיכוֹת ְוִקְצָבאוֹת ִמּכְַסּפֵי ּתְ ּתְ

חוּ"ל. ִמיהוִּדים ְבּ

ּגַם  ְלֵהָאֵבק  ְצִריִכים  ַהּיְהוִּדים  ָהיוּ  יר  ְחּפִ ַהּמַ ָהעִֹני  ל  ׁשֶ ּבְ
ֶאת  ִלְקנוֹת  ּנִּסוּ  ׁשֶ ְסיוֹנִֵרִיּים',  'ַהּמִ ַהּנוְֹצִרים  ל  ׁשֶ ים  ֲאַמּצִ ּמַ ּבַ
מוֹ ְרפוָּאה,  רוִּתים ִחיּוִּנּיִים ּכְ ן ׁשֵ נוֹת וְּבַמּתַ ַמּתָ ֵלב ַהּיְהוִּדים ּבְ

ָתם. ִאיָפה ְלַהֲעִביָרם ַעל ּדָ ׁשְ ּבִ

ָהַעְסָקִנים,  י  ְוָראׁשֵ ַלִים  ירוּׁשָ ּבִ י  ָפַרּדִ ַהּסְ ַהּכֹוֵלל  י  ָראׁשֵ
ִהּלָה  ת ַהּקְ צוָּקה ַהגֹּוֶבֶרת ְוהֹוֶלֶכת וְּבֻקּפַ ּמְ נֶֶאְספוּ ָלדוּן ּבַ
ִליַח  ׁשָ ּגֵר  ׁשַ ִמּלְ ָמנֹוס  ֵאין  י  ִכּ ֶהְחִליטוּ  ֵהם  ְתרֹוֶקנֶת.  ַהּמִ
ׁש ֶאת  יֹּום ִאיְסַטְנּבוּל(, וְּלַבּקֵ טוְּרִקּיָה )ּכַ ּבְ ָטא ׁשֶ ָלִעיר קוּׁשְ

ּה. ְתגֹּוְרִרים ּבָ ֲעֵלי ַההֹון ַהּמִ ֶעְזַרת ַהּיְהוִּדים ּבַ
ל גֹּוָרל  ֵבָדה ְוָהַאֲחָרִאית? ֻהּטַ יָמה ַהּכְ ׂשִ ל ַהּמְ ּטַ ַעל ִמי ּתֻ

ז. מוֵּאל ֶאְלּבַ י ׁשְ יק ַרּבִ ּדִ ל ַהּצַ מֹו ׁשֶ ְוָעָלה ׁשְ
ִריֹּות. רֹב ְזַמּנֹו  ר ֵמֵעינֵי ַהּבְ מוֵּאל, ָהיָה ָצנוַּע ְוִנְסּתָ י ׁשְ ַרּבִ
ְפָרט.  ּבִ ָלה  ּבָ ַהּקַ ְותֹוַרת  ְכָלל  ּבִ ַהּתֹוָרה  ְלִלּמוּד  ׁש  ֻהְקּדַ
ָקִנים,  ַמְחְצלוֹת  ְקִליַעת  ּבִ עַָסק  לֹו  ַאר  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ַמן  ְּ ַהז ְמַעט  ּבִ

דַֹחק.  ְרנֵס ּבְ אוָֹתן ָהיָה מוֵֹכר ְוָכְך ִמְתּפַ
ֵדי ַלֲעלוֹת ָלֳאִניָּה  יַע ֶאל ַהּנָָמל ּכְ מוֵּאל ְלַדְרּכוֹ, ְוִהּגִ י ׁשְ יָָצא ַרּבִ
נָה ְלַדּבֵר ִעם ַרב-ַהחוֵֹבל  ר ּפָ ָטא. אוָּלם ּכֲַאׁשֶ ַהיּוֵֹצאת ְלקוּׁשְ
יק ִלְדֵמי ַהַהְפָלגָה.  יָדוֹ לֹא יְַסּפִ ּבְ ׁשֶ כוּם  י ַהּסְ ִכּ ֵרר לוֹ  ִהְתּבָ
ב ְבדבר.  ֵ ַרב-ַהחוֵֹבל ָהיָה ָאָדם ָקׁשוַּח, ְולֹא נֵאוֹת ְלִהְתַחּשׁ

י הוּא נוֵֹסַע ִלְדַבר  ְכְנעוֹ ִכּ מוֵּאל ְלׁשַ י ׁשְ ל ַרּבִ ל ְמַאְמָציו ׁשֶ ָכּ
ּתֹהוּ.  ים ֵמֶחְרּפַת עִֹני, ָעלוּ ּבַ נֵי-ָאָדם ַרּבִ ל ַהּצַָלת ּבְ ִמְצוָה ׁשֶ
ָבָריו נְָפלוּ  ְצוָה ּכֻּלָּה, ַאְך ּדְ הוּא ַאף ִהְבִטיַח לוֹ ֶאת ְזכוּת ַהּמִ

ַעל ָאְזנִַים ֲעֵרלוֹת.
ֶאל  ָהעוִֹלים  ּנוְֹסִעים  ּבַ מוֵּאל  ׁשְ י  ַרּבִ יט  ִהּבִ כלות  ֵעינִַים  ּבְ
ַלַהְפָלָגה.  ַהֲהָכנֹות  ַעל  ַח  ַהְמַנּצֵ וְּבַרב-ַהחֹוֵבל  ָהֳאִניָּה 
ֲעבֹור ְזַמן ָקָצר נַָתן ַרב-ַהחֹוֵבל ֶאת ָהאֹות, ָהעֶֹגן הוַּרם  ּכַ
ַעל  מוֵּאל  ׁשְ י  ַרּבִ נֹוַתר  ּבֹוֵדד  ּה.  ְלַדְרּכָ יְָצָאה  ְוָהֳאִנּיָה 
ֳאִנּיָה  יט ּבָ ֵהִביא ִעּמֹו. הוּא ִהּבִ ַהחֹוף, יָׁשוּב ַעל ַמְחֶצֶלת ׁשֶ
סוּק "ֵמַאִין יָבֹא  ָפָתיו ָלֲחׁשוּ ֶאת ִמּלֹות ַהּפָ ְתַרֶחֶקת, וּׂשְ ַהּמִ

ַמִים ָוָאֶרץ". ה ׁשָ ֶעְזִרי? ֶעְזִרי ֵמִעם ה' עֹׂשֵ
נוֵֹסַע  הוּא  ֵאין  ִמְבָטחוֹ.  ה'  ּבַ ים  ָלׂשִ ֶהְחִליט  מוֵּאל  ׁשְ י  ַרּבִ
לִַים ִעיר-ַהּקֶֹדׁש,  ירוּׁשָ ְלַמַען עְַצמֹו, ֶאּלָא ְלַמַען ָהֲעִנּיִים ּבִ
ַהְרּבֵה  ָהֲעבוָֹדה.  ְוַעל  ַהּתוָֹרה  ַעל  ם  נְַפׁשָ ֶאת  ַהּמוְֹסִרים 
ׁשוָּעה ְלַעּמוֹ, וָּמה לוֹ ִלְדאֹג? ַעד  קוֹם ְלָהִביא ּתְ ָרִכים ַלּמָ ּדְ

ּתוָֹרה וַּבֲעבוַֹדת ה'. ַקע ּבַ ב ְוׁשָ ְמֵהָרה ׁשָ
ִהְתָקֵרב  גָּדוֹל  ּגַל  ִלְסעֹר.  ַהיָּם  ּגַּלֵי  ֵהֵחּלוּ  ְתאֹם,  ּפִ ְלֶפַתע 
א  ר ָעָליו. ַהּגַל נָׂשָ ל ֲאׁשֶ ַטף ֶאת ָכּ ָעְצָמה ֶאל ַהחֹוף, ְוׁשָ ּבְ
ב, ְוהוּא ָמָצא  ָעֶליָה יָׁשַ ְחֶצֶלת ׁשֶ מוֵּאל ְוַהּמַ י ׁשְ ִעּמֹו ֶאת ַרּבִ
ְמִהירוּת ֶאל ַהּיָם.  ְחֶצֶלת ּבִ י ַהּמִ ּבֵ ֶאת ַעְצמֹו ַמְפִליג ַעל-ּגַ
יבוּת,  יַּצִ ְחֶצֶלת ּבְ ט ַעל ַהּמַ י ַהּיָם ָסֲערוּ ְסִביבוֹ, ַאְך הוּא ׁשָ ּלֵ ּגַ

ים. א ֵמַעל ַהּגַּלִ ִנּשָׂ

ִאים  ּתָ ִמׁשְ ָעְמדוּ  ָהֳאִנּיָה  ְונֹוְסֵעי  ַקּלָה,  ָעה  ׁשָ לֹא ָעְבָרה 
ט  ָ מוֵּאל ַהּשׁ י ׁשְ ַרּבִ ַתְדֵהָמה ּבְ יִטים ּבְ ּפוּן, ַמּבִ י ַהּסִ ּבֵ ַעל ּגַ
ֵאַרע  לֹא  ִאּלוּ  ּכְ ּתֹוָרה  ּבַ ְועֹוֵסק  ַהּיָם,  ֵלב  ּבְ ַמְחֶצֶלת  ַעל 
ָרָאה  ר  ּכֲַאׁשֶ ּפוּן.  ַהּסִ ֶאל  ִמּיָד  ֻהְזַעק  ַרב-ַהחֹוֵבל  ָבר...  ּדָ
מוֵּאל הוּא ִאיׁש ָקדֹוׁש,  י ׁשְ י ַרּבִ ֶלא, ֵהִבין ִמּיָד ִכּ ֶאת ַהּפֶ
י ִיְסַלח לוֹ. ִהְזִמין אוֹתוֹ ַלֲעלוֹת ֶאל  ְוֵהֵחל ְלִהְתַחּנֵן ֵאָליו ִכּ
רוָּטה ַאַחת.  ּפְ ֲאִפּלוּ  נּוּ  ִמּמֶ יִּטֹל  י לֹא  ִכּ ְוהְִבִטיַח לוֹ  ָהֳאִניָּה, 



ן  י ִמּכֵיוָן שהקב"ה ִזּמֵ טוּב-ֵלב ְוָאַמר ִכּ מוֵּאל ִחיְֵּך ּבְ י ׁשְ אוָּלם ַרּבִ
לוֹ 'ְסִפינָה' ִמשֶּּׁלוֹ, ֵאין לוֹ עוֹד צֶֹרְך ּבֳָאִניָּה.

יּוּת, ִהְפִליָגה  ְכֵבדוּת וְּבִאּטִ עוֹד ָהֳאִניָּה ִמְתַקדֶֶּמת ּבִ ְוָכךְ, ּבְ
טוְּרִקּיָה,  ְלֵעֶבר  זֹון  ִחּפָ ּבְ מוֵּאל  ׁשְ י  ַרּבִ ל  ׁשֶ ְחֶצֶלת  ַהּמַ

ְוַכֲעבֹר ְזַמן ָקָצר נֶֶעְלָמה ֵמֵעינֵי נֹוְסֵעי ָהֳאִנּיָה. 
ָטא.  ְמִהירוּת ְליֲַעדֹו, ֶאל ָהִעיר קוּׁשְ יַע ּבִ מוֵּאל ִהּגִ י ׁשְ ַרּבִ
ה, ְוהוּא ִהְצִליַח  ּיִָמים ָהִראׁשֹוִנים ָהְיָתה ְמַלאְכּתֹו ָקׁשָ ּבַ
יָעה ָהֳאִנּיָה ֶאל  ר ִהּגִ ְלַבד, אוָּלם ּכֲַאׁשֶ ץ ְסכוּם ָקָטן ּבִ ְלַקּבֵ
ְחֶצֶלת, ְוָכְך נֹוְדָעה  רוּ ַהּנֹוְסִעים ֶאת ִסּפוּר ַהּמַ ַהּנָָמל, ִסּפְ

מוֵּאל. י ׁשְ ל ַרּבִ ְפָלָאה ׁשֶ ִצְדקוּתֹו ַהּמֻ
יֶהם,  ּתֵ ּבָ ֶאת  ָהִעיר  ְיהוֵּדי  ְלָפנָיו  ְתחוּ  ּפָ ּפוּר  ַהּסִ ַמע  ְלׁשֵ
א  וְּבִסּיְַעּתָ ַלִים,  ְירוּׁשָ ֵבי  ּתֹוׁשָ ְלַמַען  ְנִדיָבה  יָד  ּבְ ְוָתְרמוּ 
יָמה  ׂשִ ַהּמְ ֶאת  ְלַמּלֵא  ָקָצר  ְזַמן  תֹוְך  ּבְ ִהְצִליַח  ַמּיָא  ׁשְ ּדִ

ַלח. ֲעבוָּרּה ִנׁשְ ּבַ ׁשֶ
מוֵּאל  ׁשְ י  'ַרּבִ ּנוּי  ַהּכִ ֶאת  ז  ֶאְלּבַ מוֵּאל  ׁשְ י  ַרּבִ ל  ִקּבֵ ֵמָאז 
ם  ׁשֵ ַעל  ְחֶצֶלת',  ַהּמַ 'ֲאִבי  ָמעוּתֹו  ׁשְ ּמַ ׁשֶ ֲאִבי-ֲחִציָרא', 

ָהיוּ  ַאֲחָריו  ְוֶצֱאָצָאיו  נָיו  ּבָ לֹו.  ה  ּנֲַעׂשָ ׁשֶ ְחֶצֶלת  ַהּמַ נֵס 
ים, ֲהלֹא ִהיא  ִנּסִ ִדים ּבְ יִקים וְּמֻלּמָ ִנים, ַצּדִ ֶלת ַרּבָ ְלׁשֹוׁשֶ
ֶהם:  ּבָ ׁשֶ ַהּנֹוָדִעים  ְלדֹורֹוֶתיָה.  יֲחִציָרא  ַאּבִ ַחת  ּפַ ִמׁשְ
יק  ּדִ יק ַה'ּבַּבָא ָסאִלי' וְּבנוֹ ַהּצַ ּדִ יק ָה'ֲאִביר יֲַעקֹב', ַהּצַ ּדִ ַהּצַ
הַּנֹוָדִעים  יֲחִציָרא  ַאּבִ ּבֵית  יֵקי  ַצּדִ  - יֵָמינוּ  ְוַעד  ֵמִאיר,  י  ַרּבִ
ָהרוָּחִני  ֵמאֹוָרם  נֱֶהִנים  ַוֲאָלִפים  ְוִצְדקוָּתם,  ְפִריׁשוָּתם  ּבִ

הֹור. ַהּטָ
ִביָעה!  ִמּטְ יָלה  ּצִ ּמַ ׁשֶ ה"  ְקדֹוׁשָ "ַמְחֶצֶלת  יֵׁש  יֵָמינוּ  ּבְ ּגַם 
ְוַתְלִמידֹות  ְלִמיִדים  ּתַ יָטה  ׁשִ ַהּמְ ִהיא  עֹות'  ַהַהּסָ 'ֶקֶרן 
ַהִחּנוְּך  ל  ׁשֶ ֶפר  ַהּסֵ י  ּתֵ ּבָ  - רוָּחִני  ִמְבַטִחים  חֹוף  ְלֵעֶבר 
ְך  מֹוׁשֵ ִמי  ּגַׁשְ עֹוָלם  סֹוֵער,  יָם  גֹּוֵעׁש  ִביב  ִמּסָ ָהַעְצָמִאי. 
ַהְיָלִדים  ֶאת  מֹוִליכֹות  עֹות,  ַהַהּסָ  - ְחֶצֶלת  ַהּמַ ן,  וְּמֻסּכָ
ִבְטָחה. וִּמי ֵמִכין ַמְחֶצֶלת זֹו? ִמי ּתֹוֵפר ְואֹוֵרג אֹוָתּה?  ּבְ
ַהּקֶֹדׁש,  ֲעבֹוַדת  ּבַ ף  ּתָ ׁשֻ ִלְהיֹות  זֹּוֶכה  ׁשֶ ִמי  ל  ָכּ ם!  ַאּתֶ

רוָּמה ְלִמְפָעל ָקדוֹׁש זֶה. וַּבֲהָרַמת ּתְ
ִעילוְּתֶכם! יִקים יְֵצאוּ ִמּפְ לוֹת ַצּדִ ְיִהי ָרצוֹן ְוׁשוֹׁשָ

ַדְרֵכי ֲחָכֵמינּו ּבְ

ּתֹוָרה  דֹול ּבַ ִני, ַחי ָחָכם ּגָ ֵ ׁש ַהּשׁ ְקּדָ ית ַהּמִ ְתקוַּפת ּבֵ ּבִ
ָהיָה  ְמגוָּריו  ְמקֹום  ֵתיָרא.  ּבְ ן  ּבֶ ְיהוָּדה  י  ַרּבִ מֹו  וּׁשְ
ל ֶאֶרץ  פֹוִני ׁשֶ בוָּלּה ַהצְּ ִעיר ְנִציִבין - לֹא ַהְרֵחק ִמּגְ ּבָ

ִקיֵדי ֶמֶלְך רֹוָמא . ם רֹוָמִאים - ּפְ רוּ ּגַ ם ּגָ ָרֵאל, ׁשָ ִיׂשְ
ֶאת  ֵהיֵטב  ּיַָדע  ׁשֶ רֹוָמִאי  ָהיָה  לוּ,  ַהּלָ ַהּנְָכִרים  ין  ּבֵ
ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש. ּגֹוי זֶה נַָהג  ר ּבִ ּבֵ ָרֵאל ְוַאף ּדִ ִמְנֲהֵגי ִיׂשְ
הוּא  ׁשֶ ּכְ ַלִים  ִלירוּׁשָ ָלֶרֶגל  ַלֲעלֹות  נָה  ׁשָ ּבְ נָה  ׁשָ י  ִמּדֵ
ּבָאּו  ין עֹוֵלי ָהֶרֶגל ׁשֶ ִבְגֵדי ְיהוִּדי, ְלִהְתָעֵרב ּבֵ ָלבוּׁש ּבְ
ׁשֹונֶה  ּבְ ַהּפֶַסח . ַאְך  ן  ָקְרּבַ ֲהמֹונֵיֶהם וְּלַהְקִריב ֶאת  ּבַ
ים  ַמֲעׂשִ ּבְ נָתֹו לֹא ָהְיָתה ַלֲהנָָאה ָהרוָּחִנית ׁשֶ ּוָ ֵמֶהם, ּכַ

ִמית. ׁשְ י ִאם ַלֲהנָָאתֹו ַהּגַ ֵאּלֶה, ִכּ

ים ְמאֹד ָהיוּ עֹוֵלי ָהֶרֶגל, ְוָלֵכן ַקל ָהיָה ַלגֹּוי ָהרֹוָמִאי  ַרּבִ
ְלַקּיֵם  ׁש  ַבּקֵ ַהּמְ ְיהוִּדי  הוּא  ִאּלוּ  ּכְ ִנים,  ּפָ ְלַהֲעִמיד 
ִמְצַות ֲעִלּיָה ָלֶרֶגל. ְוָאֵכן ַהּיְהוִּדים ִהּנִיחוּ לֹו ְלִהְצָטֵרף 
ְצָוה  ַהּמִ ת  ְסֻעּדַ ּבִ ף  ּתֵ ּתַ וְּלִהׁשְ ַסח  ַהּפֶ ן  ָקְרּבַ ּבְ ַלֲחבוָּרָתם 
ֶאת  סֹוֵעד  זֶה  רֹוָמִאי  ר  ּכֲַאׁשֶ ִמְצָוה,  ם  ְלׁשֵ ָסֲעדוּ  .ֵהם 

לוּי ַלֲהנָָאתֹו. ר ַהּצָ ׂשָ ַהּבָ

ֶאל  ִנְכנַס  ַלִים,  ִמירוּׁשָ ַהגֹּוי  ָחַזר  ּה  ּבָ ָעִמים,  ַהּפְ ַאַחת  ּבְ
ָרֵאל.  ֵתיָרא ְוֵהֵחל ִלְלעֹג ַעל ּתֹוַרת ִיׂשְ ן ּבְ י ְיהוָּדה ּבֶ ַרּבִ

תֹוַרְתֶכם  "ּבְ ִלְגלוּג:  ּבְ לֹו  ְוָאַמר  ָהַרב  ֶאל  נָה  ּפָ הוּא 
ּבֹו...  יֹאַכל  לֹא  נֵָכר  ן  ּבֶ "ּכָל  ַסח:  ַהּפֶ ן  ָקְרּבַ ַעל  ּכָתוּב 
נָה  ׁשָ י  ִמּדֵ עֹוֶלה  ָאנִֹכי  ְוִהּנֵה  ּבֹו".  יֹאַכל  לֹא  ָעֵרל  ְוָכל 
ם  ין ַהּיְהוִּדים ְואֹוֵכל ִאּתָ ב ּבֵ ַלִים, ִמְתַעְרּבֵ נָה ִלירוּׁשָ ׁשָ ּבְ
ל ֲאִני ֵחֶלק טֹוב,  ַקּבֵ ּמְ ַסח. ְולֹא עֹוד ֶאּלָא ׁשֶ ן ַהּפֶ ֶאת ָקְרּבַ
ָבר ַרע לֹא ֵאַרע ִלי,  ר ַהּכֶֶבׂש ְוׁשוּם ּדָ ׂשַ ח ִמּבְ ּבָ ָטִעים וְּמׁשֻ

ה רֹוֶאה". ַאּתָ ִפי ׁשֶ ּכְ

ְצִליַח ְלַרּמֹות  ּמַ ְך ָאַמר ַהגֹּוי ְוָצַחק ְצחֹוק ּגָדֹול, ַעל ׁשֶ ּכָ

ָבָריו,  ֵתיָרא ֶאת ּדְ ן ּבְ י ְיהוָּדה ּבֶ ַמע ַרּבִ ֶאת ַהּיְהוִּדים. ׁשָ

ֵתיָרא  ּבְ ן  ּבֶ ְיהוָּדה  י  ַרּבִ ב  ָחׁשַ ָבר.  ַהּדָ ֶאת  ְמאֹד  ְוָכַאב 
י  ְלָקְדׁשֵ ַהּלֹוֵעג  ָהרֹוָמִאי  ל  ׁשֶ יו  ַמֲעׂשָ ֶאת  ְלָהֵפר  ּכֵיַצד 
ֵדי ַלֲעלֹות  ָבר ָהיָה זֵָקן ְוחֹוֶלה ִמּכְ ּכְ ַמִים. הוּא ַעְצמֹו  ׁשָ
לַֹח ִאיׁש נֱֶאָמן  יק ִלׁשְ ַלִים. ַוֲאִפּלוּ ִאם ָהיָה ַמְסּפִ ִלירוּׁשָ
י הוּא נְָכִרי?  ֵדי ְלַהְזִהיר ֶאת ַהֲחָכִמים - ּכֵיַצד ְיַזהוּ ִכּ ּכְ
יהוִּדי!  ּכִ וְּלִהְתַנֵהג  ׁשוּב  ְלַהְטעֹות  ָעלוּל  הוּא  ַוֲהֵרי 
ַעְצמֹו  ע ָצִריְך ְלהֹוִדיַע ּבְ אֹותֹו ָרׁשָ י ְיהוָּדה ׁשֶ ֶהְחִליט ַרּבִ
יֶלּנוּ,  יו יְַכׁשִ ֵאינֶּנוּ ְיהוִּדי, ֶאּלָא עֹוֵבד-ֱאִליִלים רֹוָמִאי. ּפִ ׁשֶ

ְוָאז יְֵדעוּ עֹוֵלי ָהֶרֶגל ִמיהוּ ָהעֹוֵמד מוָּלם!

בֹוָתיו,  ַמְחׁשְ ֶאת  אי  ָהַרּמַ ַלּנְָכִרי  ְיהוָּדה  י  ַרּבִ ִגּּלָה  לֹא 



ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ָעִתיד  ֶאת  ְלַהְכִרית  ה  ְמנַּסֶ ע  ָהָרׁשָ ְרעֹה  ּפַ
ָבִרים ְוִעְבדוּ ֶאת ה'...". ַעד ַהיֹּום  ְואֹוֵמר: "ְלכוּ נָא ַהּגְ
ֵקִנים  ְּ ַהז ׁשֶ ים  ַמְסּכִ הוּא  זֹו.  ֶדֶרְך  ּבְ ָהָרע  ַהּיֵֶצר  ּפֹוֵעל 
ַאְך  נִֵסיֹּות,  ַהּכְ י  ָבּתֵ ּבְ ְויֲַעִריבוּ  ימוּ  ּכִ יַׁשְ ים  יׁשִ ׁשִ ְוַהּקְ
מֹוָסדֹות  ּבְ ִלְלמֹד  ְלחוּ  ִיׁשְ ִעיִרים  ַהצְּ ֶאת  ׁשֶ ְכנֵַע  ְמׁשַ
ָכל ַהּדֹורֹות  סֹוָרה. ּבְ ת ְוַהְבָעַרת ַהּמָ ָהְרחֹוִקים ֵמַחּיֵי ּדָ
נּו  ת ַעּמֵ ַ ִכיּוּת ְקֻדּשׁ ָרֵאל ַלֲעקֹר ֶאת ֶהְמׁשֵ ִנּסוּ אֹוְיֵבי ִיׂשְ

ים".  יָׁשִ ָדִיים – ֵאין ּתְ ל "ִאם ֵאין ּגְ יָטה ׁשֶ ׁשִ ּבְ

ַהּתֹוָרה  ִלּמוּד  ֵעֶרְך  ָאְמנָם ֶאת  יֹוְדעֹות  ַרּבֹות  ּפָחֹות  ִמׁשְ
נֹות  נֵיֶהם ְלמֹוָסדֹות ּתֹוָרִנּיִים, ַאְך ֶאת ַהּבָ מֹות ֶאת ּבְ ְורֹוׁשְ
ָבה  י ֵסֶפר ֲאֵחִרים, ְרחֹוִקים... ִמּתֹוְך ַמֲחׁשָ ִמים ְלָבּתֵ רֹוׁשְ
ָמעוִּתי,  ְך ַמׁשְ ל ּכָ ל ָכּ נֹות ֵאין ַהֶהְבּדֵ י ֲעבוּר ַהּבָ ִמיָמה ִכּ ּתְ

ְקצֹוַע...  ּכָָלה, ַהּתַֹאר ְוַהּמִ ר הוּא ַהַהׂשְ ְוָהִעּקָ
ְרֵסם  לוּ ְלִהְתּפַ ְלַצֲעֵרנוּ, ַהּיֵֶצר ָהָרע ְמַסּיֵַע ַלּמֹוָסדֹות ַהּלָ
ָהֵריָקנוּת  ֶאת  עֹוְטִפים  ֵהם  ים,  ַרּבִ ִמיִמים  ּתְ ְוִלְמׁשְֹך 
ֲהדוִּרים  ִמְבִנים  ל  ׁשֶ נוֶֹצֶצת  ַמֲעֶטֶפת  ּבְ ִניִמית  ַהּפְ

ִקים. ָאְמנָם יֵׁש  כֹות ְוחוִּגים ְמַרּתְ ְכִניֹּות מֹוׁשְ ים, ּתָ ְוָחִדיׁשִ
ִדים ֶאת ַהּטַֹהר! ִלּמוֵּדי ּתַֹאר – ַאְך ְמַאּבְ

ְוִהְכִריז:  ע  ָהָרׁשָ ְרעֹה  ּפַ מוּל  עֹז  ּבְ ב  ִנּצַ נוּ  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ
ְיסֹוד  נֵֵלְך!".  וִּבְבנֹוֵתנוּ  ָבנֵינוּ  ּבְ נֵֵלְך!  וִּבְזֵקנֵינוּ  ְנָעֵרינוּ  "ּבִ
ָמסֶֹרת  ּבְ ִעיִרים  ַהּצְ ְיָלֵדינוּ  ְלַחּנְֵך ֶאת  ַהּיְהוִּדי הוּא  ָהָעם 
ַאף ָצִעיר  נוּ, ׁשֶ ּלָם יְֵלכוּ ִאּתָ ִנים וָּבנֹות, ּכֻ ָרֵאל ָסָבא! ּבָ ִיׂשְ

ֻטְמַאת ִמְצַרִים! ֵאר ּבְ ָ לֹא ִיּשׁ
ַמַעת  י ַחג ה' ָלנוּ", ִנׁשְ ָבנֵינוּ וִּבְבנֹוֵתנוּ נֵֵלְך, ּכִ ַהְכָרזָה זֹו "ּבְ
עֹות',  ַהַהּסָ 'ֶקֶרן  ִעיֵלי  ּפְ ֶקֶרב  ּבְ דֹוָלה  ּגְ ָעְצָמה  ּבְ ַהיֹּום  ַעד 
וּם" ְלמֹוְסדֹות  נָה, "עֹונַת ָהִרׁשּ ָ ל ַהּשׁ ְתקוָּפה זֹו ׁשֶ ר ּבִ ֲאׁשֶ
ִלְרׁשֹם  ֵדי  ּכְ עֹון  ָ ַלּשׁ ִביב  ִמּסָ ְמִסירוּת  ּבִ ּפֹוֲעִלים  ּמוּד,  ַהּלִ
ל  י ֵסֶפר ׁשֶ עֹוד ְועֹוד ְיָלִדים ִויָלדֹות ְלַגּנִים ּתֹוָרִנּיִים וְּלָבּתֵ
ַהְפִקיר ֶאת ָעִתיד ָהָעם  'ִחּנוְּך ָהַעְצָמִאי'. ָחִליָלה ָלנוּ ִמּלְ
ִעיל, ְלַהְרוֹות ֶאת  נוּ יָכֹול ִלְהיֹות ּפָ ל ֶאָחד ֵמִאּתָ ַהּיְהוִּדי! ָכּ
ֵמי  ֶאל  ְלָקְרָבם  ַעת,  ּדַ ֵמי  קֹוָתם  ְלַהׁשְ ָהרוָּחִני,  ִצְמאֹונָם 
ֳהָרה, ַמְעְינֵי ַהְיׁשוָּעה! ֵאר ַהּתֹוָרה, ְמקֹור ַהּטָ ְמנוּחֹות - ּבְ

ֶדֶרְך ַהִחּנּוְך ּבְ

 ? ִהְצַלְחּתָ ֵהיַאְך   - ָאלֹו:   וּׁשְ ׂשֹוֲחקֹות  ִנים  ּפָ לֹו  ֶהְרָאה 
ל  ׁשֶ יֹוֵתר  ּבְ ִחים  ּבָ ׁשֻ ַהּמְ ַהֲחָלִקים  ִמן  ְלָך  נְָתנוּ  ַהֻאְמנָם 
ַהּכֶֶבׂש? ַהִאם נְָתנוּ ְלָך ֶלֱאכֹל ִמן ָהַאְליָה ָהֲעִסיִסית )ְזַנב 
ֶהֱאִכילוּ  ַעם לֹא  ּפַ ַהגֹּוי, ַאף  ַהּכֶֶבׂש(?  - לֹא! - הֹוָדה 

אֹוִתי ֲאִפּלוּ ֵחֶלק ָקָטן ִמן ָהַאְליָה!
ֵתיָרא,  ן ּבְ י ְיהוָּדה ּבֶ ה? - ָאַמר לֹו ַרּבִ -  וְּבֵכן רֹוֶאה ַאּתָ
ְלךָ,  ֲעָצִתי  ְיהוִּדי.  ֵאיְנָך  ׁשֶ יׁשוּ  ִהְרּגִ זֹאת  ָכל  ּבְ אוַּלי 
אֹוְתָך  ּיֲַאִכילוּ  ׁשֶ ׁש  ּקֵ ּבַ ַלִים,  ִלירוּׁשָ נָה  ָ ַהּשׁ ֲעֶלה  ּתַ ׁשֶ ּכְ
ִמן  ַהּנֹוֵטף  ַהֵחֶלב  ַעל  ר  ַוּתֵ ּתְ ַאל  ָהַאְליָה!  ִמן  ְוָקא  ּדַ

ָהַאְליָה!... 

לֹו  ָחָרה  ֵהיֵטב  ִלּבֹו.  ַעל  ָבִרים  ַהּדְ ֶאת  ם  ׂשָ ָהרֹוָמִאי 

ב,  ָחׁשַ ִפי ׁשֶ ּנְִרֶאה לֹא ִהְצִליַח ְלַרּמֹות ֶאת ַהּיְהוִּדים ּכְ ּכַ ׁשֶ
ן  ל ָקְרּבַ ח ׁשֶ ּבָ ֵחֶלק ָהִכי ְמׁשֻ פוּ אֹותֹו ּבַ ּתְ י ֲהֵרי לֹא ׁשִ ִכּ
ְיהוָּדה  י  ַרּבִ ׁשֶ טֹוב  ָמה  ְלַעְצָמם!  אֹותֹו  ְמרוּ  ְוׁשָ ַסח  ַהּפֶ
ר,  ָבר לֹא ְיַוּתֵ ו ּכְ ׂשוֶּמת ִלּבֹו ְלִעְניָן זֶה. ֵמַעְכׁשָ ֵהִעיר ֶאת ּתְ

ֵלָאה! ְויֲַעמֹד ַעל "ְזכוּתֹו" ַהּמְ
ׂש  ְמֻחּפָ ַלִים,  ִלירוּׁשָ א  ּבָ ְוָהרֹוָמִאי  ַסח  ּפֶ יַע  ִהּגִ ְוׁשוּב 
ְלׁשֹונָם  ֶהם ּבִ ין עֹוֵלי-ָהֶרֶגל, ׂשֹוֵחַח ִעּמָ ָרִגיל. ִהְתָעֵרב ּבֵ ּכָ
ֲחבוַּרת  ַעל  ָמנוּי  ִלְהיֹות  בוּצֹות,  ַהּקְ ְלַאַחת  ְוִהְצָטֵרף 

ַסח. ן ַהּפֶ אֹוְכֵלי ָקְרּבַ

ַרׁש: רוֶֹצה  ּדָ ְצָוה,  ת-ַהּמִ ַמן ֶלֱאכֹל ֶאת ְסֻעּדַ ְּ יַע ַהז ִהּגִ ׁשֶ ּכְ

הֹון.  ִתּמָ ים ּבְ לוּ ּבֹו ָהֲאנָׁשִ ּכְ ל ִמן ָהַאְליָה!  ִהְסּתַ ֲאִני ְלַקּבֵ
? ִמן  אוַּלי לֹא ֵהִבינוּ נָכֹון: ָמה ָאַמְרּתָ בוּ ׁשֶ ְתִחּלָה ָחׁשְ ּבִ
ַח  ְזּבֵ ַהּמִ ַעל  ְלַהְקִריב  יֵׁש  ָהַאְליָה  ֶאת  ֲהֵרי  ָהַאְליָה?! 
ָרֵאל  ל ִאיׁש ִיׂשְ ח?!  ָכּ ה ׂשָ ְוָאסוּר ֶלֱאכֹל אֹוָתּה! ָמה ַאּתָ

ָאסוּר ֶלֱאכֹל ֶאת ָהַאְליָה!  ְטנוּתֹו ׁשֶ יֹוֵדַע ִמּקַ
ֶאת  יַָדע  ּלֹא  ׁשֶ ַעל  וְּמֻבּיָׁש  נָבֹוְך  עֹוֵבד-ָהֱאִליִלים  ָעַמד 
ְדָבָריו.  – "ֲהֵרי ַהזֵָּקן ָאַמר ִלי  ל ּבִ ין ַהזֶּה, ְוָכְך ִנְכׁשַ ַהּדִ
ִמי   - ַכַעס.  ּבְ ִמְלֵמל  ָהַאְליָה",  ֶאת  ׁש  ֲאַבּקֵ ׁשֶ ְמפָֹרׁש,  ּבִ
ְוַעם- ּבוּר  אוַּלי  ַהּסֹוְבִבים,  אֹותֹו  ָחְקרוּ   - ְלָך?  ָאַמר 

רוּחֹו  ַלט עֹוד ָהרֹוָמִאי ַהּנְִרּגָז ּבְ ָהָאֶרץ ָאַמר לֹו ּכְָך? לֹא ׁשָ
ֵתיָרא  ּבְ ן  ּבֶ ְיהוָּדה  י  ַרּבִ יָדוַּע,  ָחָכם  ְוָקא  ּדַ "ִמי?  ְוָקָרא: 
נֵי  ׁש ִמן ָהַאְליָה, ִמּפְ ָאַמר ִלי ְלַבּקֵ ֵמִעיֵרנוּ ְנִציִבין, הוּא ׁשֶ
י  ַרּבִ ם:  ׁשָ ָהעֹוְמִדים  ִנְדֲהמוּ  ח!"  ּבָ ְמׁשֻ ָהִכי  זֶּה ַהֵחֶלק  ׁשֶ

וֵּן? ֵכן? ְלָמה ִהְתּכַ ֵתיָרא ָאַמר ּכְָך?! ֲהִיּתָ ן ּבְ ְיהוָּדה ּבֶ
ַהּכֲֹהִנים  ִלְפנֵי  אֹותֹו  ְוֵהִביאוּ  ָהרֹוָמִאי  ֶאת  ָעְצרוּ 
ֶדֶרְך  ׁש ְלַהְזִהיָרם ּבְ ּקֵ י ְיהוָּדה ּבִ ַרּבִ ֵהִבינוּ ׁשֶ ַהֲחָכִמים, ׁשֶ

ל ָהרֹוָמִאי... יו ׁשֶ ֲעׂשָ זֹו ִמּמַ



אוּ ע"י ַאֲהרֹן, וַּמּדוַּע? ֵאּלוּ ַמּכֹות ּבָ

יְַנקוּתֹו, ְוֵכן  ֵהֵגן ָעָליו ּבְ נוּ לֹא ָרָצה ְלַהּכֹות ֶאת ַהְיאֹור ׁשֶ ה ַרּבֵ י מֹׁשֶ ַע, ִכּ ם וְּצַפְרּדֵ • ַמּכֹות ּדָ

ָהַרג. ְצִרי ׁשֶ ַהְטָמנַת ַהּמִ ָעַזר לֹו ּבְ ֲעַפר ִמְצַרִים ׁשֶ ּלֹא ָרָצה ִלְפּגַֹע ּבַ ּנִים, ּכֵיָון ׁשֶ ַמּכַת ּכִ

ּלֵלֹ? ְכֵדי ְלִהְתּפַ ה ִמן ָהִעיר ּבִ ה יָָצא מֹׁשֶ ָלּמָ

ֲעבֹוָדה ָזָרה. י ָהִעיר ָהְיָתה ְמֵלָאה ּבַ • ִכּ

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

עֹוָרה' ְ ָטן ִמ'ׂשּ ָדָבר ַהּקָ וּף ׁשֹוֵלט ּבְ ּשׁ י ֵאין ַהּכִ ּנִים, ִכּ ַמּכַת ּכִ • ּבְ

ת ָוֵאָרא ׁשּובֹות ְלָפָרׁשַ ּתְ

ת ּבֹא ֵאלֹות ְלָפָרׁשַ ׁשְ

ֶדֶרְך ַהִחיָדה: ּבְ

ְך? ת חֹׁשֶ יֵמי ַמּכַ ָרֵאל ּבִ ֵני ִיׂשְ ֶמה ָעׂשּו ּבְ
כֹורֹות? ת ּבְ ֵליל ַמּכַ יֶהם ּבְ ּתֵ הּוִדים ָלֵצאת ִמּבָ ַמּדּוַע נֱֶאַסר ַעל ַהּיְ

ם  ּגַ ה ׁשֶ ֵהן ֵאּלֶ ין, ׁשֶ ִפּלִ ּתְ ּבַ ּיֹות' ָהְרׁשּומֹות  ָרׁשִ י ַה'ּפָ ּתֵ ֵאיְך קֹוְרִאים ִלׁשְ
חֹוְתמֹות ֶאת פר' ּבֹא?


