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ת ת ֻחּקַ ֶרְך – ּפָָרׁשַ ֵציָדה ַלּדֶ

ה ָרׁשָ ֶדֶרְך ַהּפָ ּבְ

ֵרה  ֶעׂשְ ים  ּתֵ ׁשְ ּבִ ָלְך?  ִאְכּפַת  "ְוִכי 
ִתים..." ֲאִני ָקם ִלְתִחיַּת ַהּמֵ

אֶֹהל" )יט, יד( י יָמוּת ּבְ "זֹאת ַהּתֹוָרה ָאָדם ּכִ
אֶֹהל" - "ֵאין ַהּתֹוָרה נְִקנֵית  י יָמוּת ּבְ ַעל ַהּפָסוּק "ָאָדם ּכִ
ָבר  ִמית ַעְצמֹו ָעֶליָה", ָאַמר ֶהָחֵפץ ַחּיִים ּדָ ּמֵ ִמי ׁשֶ ֶאּלָא ּבְ

ה: ַמֲעׂשֶ ָבָריו ּבְ י ּכָל ּכָךְ, ְוִתּבֵל ֶאת ּדְ ַמֲעׂשִ
ה ֲאִני ַחיָּב  ּמָ ַאל ֶאת ַעְצמוֹ: "ַעד ּכַ ב ְוׁשָ ָחׁשַ ָהיָה ְיהוִּדי ׁשֶ
ַלֲעשׂוֹת ָלעוָֹלם ַהזֶּה? ָהָבה נִָכין ּגַם ּכֵן ָלעוָֹלם ַהּבָא!". נוּ, 
ין  עוּר ּבֵ רוֹב ִמְתַקיֵּם ׁשִ נֶֶסת ַהּקָ ֵבית ַהּכְ ים? ִהּנֵה, ּבְ ָמה עוֹׂשִ

ם", ֶהְחִליט ּבֶֹקר "ֵאֵלְך ְלׁשָ ֵרה ּבַ ים ֶעׂשְ ּתֵ ר ִלׁשְ ֶעׂשֶ
ָמה  ְרנָָסה?  ַהּפַ ַעל  ִיְהיֶה  ָמה  ֵפקוֹת;  ַהּסְ ִהְתִחילוּ  ָאז  ַאְך 

ַבֲעלוּתוֹ? ּבְ עוֹת ֵאּלֶה ִעם ַהֲחנוּת ׁשֶ ׁשָ ה ּבְ יֲַעׂשֶ
ּכְָך  עוּר"!  ִ ַלּשׁ הוֵֹלְך  ֲאִני  ְכִלית.  ַלּתַ ִלְדאֹג  רוֶֹצה  "ֲאִני 

ה. ֶהֱחִליט ְוָכְך ָעׂשָ
י יוֹם, ַאְך ִהְצִניַע  עוּר ִמּדֵ ים ַצַעד ְלׁשִ בוּעוֹת וֳָחָדׁשִ ְך ׁשָ ֶמׁשֶ ּבְ

ָבר. ּלָה ּדָ ְחּתוֹ לֹא ּגִ ּפַ יו, וְּלִמׁשְ ַמֲעׂשָ
יָעה ַלֲחנוּת  ִהּגִ ְלַדּבֵר ִאּתוֹ, ִהיא  ָרְצָתה  ּתוֹ  יוֹם ֶאָחד ִאׁשְ
ָתָמא ָהיָה ָצִריְך  ּבֶֹקר, ְוהוּא ֵאינוֹ, "ִמּסְ ר וֵָחִצי ּבַ ָעה ֶעׂשֶ ׁשָ ּבְ

ָבה. ָלֶלֶכת ֶרַגע" ָחׁשְ
ינָה, ְמַחּכָה ֲחִצי  ְוֵאינוֹ חוֹזֵר. ַמְמּתִ ָעה ֲאֻרּכָה  ׁשָ ינָה  ִהְמּתִ
ֵרה! ְוִהּנֵה הוּא  ים ֶעׂשְ ּתֵ ָעה וֵָחִצי - ַעד ׁשְ ָעה, ׁשָ ָעה, ׁשָ ׁשָ

י ּכָל  י ֵהיָכן ְלַחּפֵשׂ, ְוָדַאְגּתִ יַע. "ֵאיפֹה ָהִייָת? לֹא יַָדְעּתִ ִהּגִ
ּכְָך"!

עוּר,  נֶֶסת, ּכָל יוֹם יֵׁש ׁשִ ֵאיפֹה ָהִייִתי? יֵׁש ּכָאן ִמּמוּל ּבֵית ּכְ
ם". ֵרה - ֲאִני ׁשָ ים ֶעׂשְ ּתֵ ר ַעד ׁשְ ְולוְֹמִדים ּתוָֹרה ֵמֶעׂשֶ

גִָּעים  ךָ, ֲחַסר ְמׁשֻ ְעּתְ ְפָסה ֶאת ָהרֹאׁש, "ְוִכי יָָצאָת ִמּדַ ִהיא ּתָ
ַהּכֹל ַחי ְותוֵֹסס, ַמְרִויִחים,  ְַּמן ׁשֶ ז ֶאְמַצע ַהיּוֹם, ּבַ ָאנִֹכי? ּבְ

ֶאְמַצע?!"  ה סוֹגֵר ּבְ ים ּכֶֶסף! ְוַאּתָ עוֹׂשִ
ֵאָלה: ֶמה  אֹל אוָֹתְך ׁשְ נָה ֵאֶליָה, "ְרצוִֹני ִלׁשְ "ֶרַגע, ֶרַגע", ּפָ
ר וֶָרַבע, ָהִיית ְמַקּבֶֶלת  ֶעׂשֶ ְמקוֹם ָלבוֹא ְלָכאן ּבְ ָהיָה ִאם ּבִ
ֵארוַּע,  ִקּבֵל  ְעֵלְך  ּבַ ִליְצָלן,  ַרֲחָמנָא  י  ּכִ ְיָתה  ַהּבַ ֶטֶלפוֹן 
אי ָהִיית ְמַמֶהֶרת ְלֵבית  ְוָלְקחוּ אוֹתוֹ ְלֵבית ַהחוִֹלים... ַוּדַ
קוֹם ְלָמקוֹם, ִטּפוּל ִנְמָרץ ְוכוּ',  ַהחוִֹלים - ִמְתרוֶֹצֶצת ִמּמָ
יַּן ָהֱאֶמת',  'ּבָרוְּך ּדַ חוּץ ׁשֶ ָעה מוִֹדיִעים ְלָך ּבַ ַאֲחֵרי ֲחִצי ׁשָ
ִתי:  ָבר לֹא ַחי. ְוִכי ּגַם ָאז ָהִיית ִנְכנֶֶסת ְוצוֶֹעֶקת ְלֻעּמָ הוּא ּכְ
ֶאְמַצע ַהיּוֹם ָלמוּת, ְוִכי ּכֵָעת  ו ּבְ "ַהִאם ָמָצאָת ְלָך ְזַמן ַעְכׁשָ
ְרֶאה ַמה  ּתִ ֶעֶרב,  ּבָ ַבע  ׁשֶ ׁש,  ׁשֵ ּבְ זֶה  ה ֶאת  ֲעׂשֶ ּתַ ֵמִתים?! 
י ה'  ּכִ ּכֶֶסף!..." ָהִיית ְמִבינָה  ּכָאן  ים  ֲחנוּת, עוֹׂשִ ּבַ ה  ּנֲַעׂשֶ
ר ַלֲעשׂוֹת, ֲהֵרי ֵאינְֵך ַחְסַרת  מֹר - הוּא ֵמת! ָמה ֶאְפׁשָ ִיׁשְ
ּבֶֹקר ַעד  ר ּבַ ָעה ֶעׂשֶ ָ ר ַלֲעשׂוֹת - ִמּשׁ ָעה. ָלֵכן, ָמה ֶאְפׁשָ ּדֵ
ת  ְוִכי ִאְכּפַ י יָמוּת"(,  ּכִ ֵרה - ֲאִני ֵמת! )"ָאָדם  ים ֶעׂשְ ּתֵ ׁשְ

ִתים... ֵרה ֲאִני ָקם ִלְתִחיַּת ַהּמֵ ים ֶעׂשְ ּתֵ ׁשְ ָלְך? ּבִ
ָלִאים! ְלֵאי ּפְ ּפִ



ִקיד 'ַמס ַהְכָנָסה' ָעַמד ִנְפָעם מּול  ּפְ
ַעל ַהֲחנוּת... ל ּבַ ׁשוּתֹו ׁשֶ ִהְתַעּקְ

ֲחנּות  לֹו  ָהְיָתה   - ַז"ל  ִליק  ּגְ ִוד  ּדָ ר'  יָָקר,  ְיהּוִדי 

ִלְקַראת  יֹום  י  ִמּדֵ ִאיְצקֹוִביץ.  מּול  ִטים'  'ַטּפֵ ל  ׁשֶ
ְמָחה ֶקְסֵלר ַזַצ"ל( ָהיָה נֹוֵעל  י ׂשִ ל ַרּבִ עּור )ׁשֶ ִ ַהּשׁ

ֶאת ַהֲחנּות ְוהֹוֵלְך ִלְלמֹד.
ִנְכַנס  עוּר  ִ ַהּשׁ ִלְפֵני  ָעה  ׁשָ ֶרַבע  ֶאָחד,  ֶעֶרב  ְוִהּנֵה 
ה ִעְסָקאֹות - ְרצֹונֹו ִלְקנֹות  ּמָ ּיֵׁש לֹו ּכַ ָאָדם ְוָאַמר ׁשֶ
ל  ׁשֶ ִקירֹות  ה  ְמַצּפֶ )הוּא  ׁשֹוִנים  ִטים  ַטּפֵ ְוָכְך  ְך  ּכָ

ֵלם ְוכוּ'(. מֹוָסד ׁשָ
ַוֲאִני  ָעה,  ׁשָ ֶרַבע  ַהּכֹל  ַסְך  ּבְ ִלי  יֵׁש  ֲאדֹוִני,  "ֶרַגע 
לֹא  ָעה  ׁשָ ְוֶרַבע  דֹול,  ּגָ ַעל  הֹוֵלְך  ה  ַאּתָ ׁשֶ רֹוֶאה 
ֶזה  ֶאת  ה  ֲעׂשֶ ּתַ ךָ,  ִמּמְ ׁש  ְמַבּקֵ ֲאִני  ֲאַזי  יק,  ְסּפִ ּתַ

ָמָחר".

ְלַהְפָצרֹוָתיו  ַמע  ׁשָ לֹא  ִהְתַחּנֵן,  ִלי"  ן  ּתֵ לֹא!  "לֹא! 
ְלַעְצמֹו  הֹוִריד  הוּא  יְזֶנעס.  ַהּבִ ֶאת  ְוִהְתִחיל 
י ָאֵכן הוּא ַקְניָן ְרִציִני,  ִליִלים, וִּמּיָד ָהיָה ִנְרֶאה ּכִ ּגְ
ד...'.  ּבֵ ְלִהְתּכַ ָהְראוּיָה  'ֲחִתיָכה  ִלְרּכֹׁש  ָעִתיד  הוּא 

ָעה ִהְתָקְרָבה. ָ טֹוב, ַהּשׁ
סֹוֵגר!"  ֲאִני  ַבע  ׁשֶ ּבְ  - ְלָך  י  ָאַמְרּתִ ָמה  זֹוֵכר  ה  "ַאּתָ

ִוד. ָאַמר לֹו ר' ּדָ
ֲעזֹב  חוָּפה, ּתַ י ְסָתם, זֹו ְקִנּיָה ּדְ ה ֵמִאיץ ּבִ "ָמה ַאּתָ

אֹוִתי".
ִוד. "ֲאִני סֹוֵגר!" ִהְכִריז ר' ּדָ

ַחר  ּבָ ְסִליל,  ְוהֹוִריד  ְלַמְעָלה  ׁשוּב  ָעָלה  ַהּקֹוֶנה 
ָזקוּק  "ֲאִני  ְוָאַמר  ֶאָחד,  ֶצַבע  ְועֹוד  ֶמֶטר  ים  ִ ֲחִמּשׁ

ה ְצָבִעים". ּמָ ְלעֹוד ּכַ
יָעה "ֲאדֹוִני, ֲאִני סֹוֵגר ֶאת ַהֲחנוּת"! ַבע ִהּגִ ָעה ׁשֶ ָ ַהּשׁ

ׁשוּם אֶֹפן"! ה ִלי! ּבְ ה עֹוׂשֶ "ֶרַגע, ָמה ַאּתָ

ֶדֶרְך ַהּתֹוָרה ּבְ



ִלְבחֹר  ַרק  י  ּכִ רֹוֶאה  ֲאִני  ָמה,  יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ "טֹוב, 
ן, ַקח ֶאת  ָעה, ִאם ּכֵ ח ְלָך עֹוד ׁשָ ָוִנים וְּצָבִעים ִיּקַ ּגְ
ְמדֹד ַוֲאִני ָאׁשוּב  ְבּדֹק, ּתִ ֲחנוּת, ּתִ ֵאר ּבַ ָ ּשׁ ַח ּתִ ְפּתֵ ַהּמַ
ֲאִני  ֵאָליו  ׁשֶ עוּר  ׁשִ ֵעת  ּכָ ִלי  יֵׁש  ָוֵחִצי.  ָעה  ׁשָ עֹוד 

ָכל ְמִחיר! הֹוֵלְך ּבְ
יט  ִהּבִ ַח?!"  ַמְפּתֵ ִלי  נֹוֵתן  ה  ַאּתָ ְתאֹום  ּפִ "ַמה 
ֶאת  יִָדי  ּבְ ִאיר  ְלַהׁשְ הֹוֵלְך  ה  "ַאּתָ ְתִמיָהה,  ּבִ ָעָליו 
ַהֲחנוּת  ל  ּכָ ֶאת  ְלרֹוֵקן  ר  ֶאְפׁשָ )ֲהֵרי  ַח?!"  ְפּתֵ ַהּמַ
ֶרְך ַהחוָּצה  ּדֶ ּבַ ָבר  ּכְ ִוד  ּדָ ְוַעִין(. ַאְך ר'  ן  ׁשֵ ּבְ ֵאר  ָ ְוִיּשׁ

ַח. ְפּתֵ יט לֹו ֶאת ַהּמַ הֹוׁשִ

חוּץ ִלְנסַֹע. ִים ּבַ ִוד יֹוֵצא, עֹוָלה ַעל ָהאֹוַפּנַ ר' ּדָ
"ַהּלֹו,  ַאֲחָריו.  ג  ּלֵ ּדִ ָהִאיׁש  ים,  לאֹוַפּנִ ָעָלה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ֶרַגע ֶאָחד!" ָקָרא.
אִתי  ס ַהְכָנָסה' ּבָ ָבר, ֲאִני ִמ'ּמַ "ֲאִני לֹא קֹוֶנה ׁשוּם ּדָ
יד  ְלַהּגִ רֹוֶצה  ֲאִני  ֶנֱאָמנוְּתךָ,  ֶאת  ִלְבּדֹק  ְלִבּקֶֹרת 
ל  ּכָ ר  ְלַוּתֵ מוָּכן  ה  ַאּתָ ׁשֶ ָרִאיִתי  ׁשֶ ַאֲחֵרי  ׁשֶ ׁשֶ  ְלָך 
ִביל לֹא ְלַהְפִסיד  ׁשְ ַח - ּבִ ְך, ַוֲאִפּלוּ ַגם ָלֵתת ַמְפּתֵ ּכָ
בֹוד  ל ַהּכָ ּקֶֹרת, ַהּכֹל ָחָלק. ּכָ עוּר, ֵאין ְלָך ׁשוּם ּבִ ׁשִ

ְלָך"!
יד'( ַמע ָחָכם ְויֹוֶסף ֶלַקח. )'ְלַהּגִ ָהיָה! ִיׁשְ ה ׁשֶ ַמֲעׂשֶ

ֶדֶרְך ַרּבֹוֵתנּו ּבְ

ַעל  ֵלִוי  ֶבט  ׁשֵ ל  ׁשֶ ַבח  ֶ ַהּשׁ ַמהּו 
ל ֵמי ְמִריָבה? ַהֵחְטא ׁשֶ

ָהֳאִנּיָה  ֶאת  יל  ִהצִּ ׁשֶ ַהּיָם  ֶלב  ּבְ ּדּוי"  ַה"ּוִ
ִביָעה... ִמּטְ

יַַען  ַאֲהרֹן  ְוֶאל  ה  מֹׁשֶ ֶאל  ה'  "ַוּיֹאֶמר 
ֵני  ּבְ ְלֵעיֵני  ִני  יׁשֵ ְלַהְקּדִ י  ּבִ ם  ֶהֱאַמְנּתֶ לֹא 

ָרֵאל" )כ, יב( ִיׂשְ
ה  ּמֹׁשֶ ׁשֶ ָהיָה  ְמִריָבה  ֵמי  ּבְ נוּ  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ ל  ׁשֶ ַהֵחְטא 
לֹו  הֹוָרה  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵאָליו  ר  ּבֵ ּדִ ְולֹא  ַלע  ַהּסֶ ֶאת  ה  ִהּכָ

הקב"ה.
ַמּדוַּע  ָאז  ֵחְטא,  ֶזה  ָהיָה  ִאם  ֵאָלה:  ְ ַהּשׁ ֶאֶלת  ִנׁשְ
ת  ָפָרׁשַ ּבְ ֵלִוי  ֶבט  ׁשֵ ֶאת  ַח  ּבֵ ְלׁשַ א  ּבָ נוּ  ַרּבֵ ה  ּמֹׁשֶ ׁשֶ ּכְ
ֶהם  ּלָ ׁשֶ ֲעלֹות  ַהּמַ ֶאת  ר  ְלַסּפֵ וָּבא  ָרָכה',  ַהּבְ 'ְוזֹאת 
ְלִאיׁש  ְואוֶּריָך  יָך  ּמֶ ּתֻ ָאַמר  "וְּלֵלִוי  אֹוֵמר:  הוּא 
ִריֵבהוּ ַעל ֵמי ְמִריָבה"  ה ּתְ ַמּסָ יתֹו ּבְ ר ִנּסִ ֲחִסיֶדָך ֲאׁשֶ
ֵני  ה ְוַאֲהרֹן ּבְ ם ִלְכאֹוָרה מֹׁשֶ ָבִרים לג, ח(, ֲהֵרי ׁשָ )ּדְ

ֶזה? ַח ּבְ ּבֵ ּתַ ֶבט ֵלִוי ָחְטאוּ וַּמה ּיֵׁש ְלִהׁשְ ׁשֵ
ִעם  ָהיָה  ׁשֶ ה  ַמֲעׂשֶ י  ּפִ ַעל  יְסִקין  ּדִ ֵאִלּיָהוּ  י  ַרּבִ ֵאר  ּבֵ
ְלֶאֶרץ  ְסִפיָנה  ּבִ ָעלוּ  ׁשֶ יְלָנא  ִמוִּ ָר"א  ַהּגְ ְלִמיֵדי  ּתַ

ְרָצה רוַּח ְסָעָרה  ֶרְך ּפָ ָרֵאל וְּבֶאְמַצע ַהּדֶ ִיׂשְ
ַרֲחָמָנא  ֻמְחֶלֶטת  ִביָרה  ׁשְ ִלְפֵני  ָהְיָתה  ִפיָנה  ְוַהּסְ
י  ּכִ ִנְרָאה  ְוָהיָה  ָעָרה  ַהּסְ ְבָרה  ּגָ ְלֶרַגע  ֵמֶרַגע  ִליְצָלן, 

ִעם  יָם  ֶלב  ּבְ ַקע  ׁשְ ּתִ ִפיָנה  ַהּסְ ְספוּרֹות  ּקֹות  ּדַ עֹוד  ּבְ
ּה. ּבָ ל ַהּנֹוְסִעים ׁשֶ ּכָ

ם  ִהְפִליג ּגַ ְקלֹוב ַזַצ"ל ׁשֶ ֶ ָרֵאל ִמּשׁ י ִיׂשְ ַהְמָלַצת ַרּבִ ּבְ
ַעל  ה  ִיְתַוּדֶ ֶאָחד  ל  ּכָ ׁשֶ ֻהְחַלט  ְסִפיָנה  אֹוָתּה  ּבְ הוּא 
ֵלָמה ִלְפֵני  ְתׁשוָּבה ׁשְ ים וְּבָכְך יָׁשוּבוּ ּבִ ַרּבִ ּבָ ֲחָטָאיו 
ל  ׁשֶ ִאים  ַהַחּטָ ֵהם  ַמה  ַמע  ִנׁשְ ּבֹואוּ  ְוָכֵעת  מֹוָתם. 

ָר"א. ְלִמיֵדי ַהּגְ ּתַ
ֲאִני  ֲחָטַאי  ֶאת  ְוָאַמר:  ְלִמיִדים  ַהּתַ ַאַחד  ֶנֱעַמד 
ִלי  ְלּכָ ַהּכַ ב  ּצָ ַהּמַ ָקָטן  יֶֶלד  ָהִייִתי  ׁשֶ ּכְ ַהּיֹום.  יר  ַמְזּכִ
י  ּכִ י  יַָדְעּתִ ֱאכֹל.  ּלֶ ָהיָה ַמה  נֹוָרא, לֹא  ָהיָה  ֵביֵתנוּ  ּבְ
ִכין ִלי אֶֹכל ַלֵחיֶדר לֹא ִיְהיֶה  ּתָ י ׁשֶ ׁש ֵמִאּמִ ִאם ֲאַבּקֵ
ִניִתי  ּפָ יִתי?  ָעׂשִ ֶמה  ֱאכֹל...  ּלֶ ַמה  א  וְּלִאּמָ א  ְלַאּבָ
ְלָהִכין  ְצִריָכה  ַאּתְ לֹא  ֵמַהּיֹום  ָלּה:  י  ְוָאַמְרּתִ י  ְלִאּמִ
ו ּפֹוְתִחים  ַעְכׁשָ ּמֵ י הֹוִדיעוּ ָלנוּ ׁשֶ ִלי אֶֹכל ַלֵחיֶדר, ּכִ
ִית...  ֵמַהּבַ אֶֹכל  ְלָהִביא  צֶֹרְך  ְוֵאין  ֵחיֶדר  ּבַ ִמְסָעָדה 
רוַּסת  ּפְ ֶאת  ק  ְלַחּלֵ יְָכלוּ  ָהְרָוָחה.  ִנְהְיָתה  ִית  ּבַ ּבַ

י... ּלִ ֶחם ׁשֶ ַהּלֶ
ה  ָקׁשָ ְך  ּכָ ל  ּכָ ָעה  ׁשָ ּבְ ָאנּו עֹוְמִדים  ׁשֶ ּכְ ו  ַעְכׁשָ ֲאָבל 
ֲאִני  ֲחָטָאיו,  ַעל  ִוּדּוי  ָלֵתת  ׁש  ּקֵ ִהְתּבַ ֶאָחד  ְוָכל 
ֵחיֶדר  ּבַ ָנַתִים,  ׁשְ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ י  ִאּמִ ֶאת  י  ְרּתִ ּקַ ׁשִ מֹוֶדה! 
קּו  ֲאָלה אֹוִתי ַמה ִחּלְ ִהיא ׁשָ קּו אֶֹכל! ּוְכׁשֶ לֹא ִחּלְ
הּו ַאֵחר...  ֶ ל יֹום ַמּשׁ ַהּיֹום ָהִייִתי ָצִריְך ְלַהְמִציא ּכָ

ָאּנָא ד' ְסַלח ִלי.



א  ָנׂשָ ּדוּי  ַהוִּ ֶאת  ַמע  ׁשָ ְקלֹוב  ֶ ִמּשׁ ָרֵאל  ִיׂשְ י  ַרּבִ ׁשֶ ּכְ
ֲאַנְחנוּ  עֹוָלם  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  ְוָאַמר:  ַמִים  ָ ַלּשׁ ֵעיָניו 
ְוַאל  ָלאֹות  ַלּתְ ָנא  ֵנה  "ּפְ ִליחֹות  ּסְ ּבַ אֹוְמִרים 
רֹות  ל ַעל ַהּצָ ּכֵ ְסּתַ ּתִ ים ׁשֶ ׁשִ ַלֲחָטאֹות", ֲאַנְחנוּ ְמַבּקְ
ְקלֹוב  ֶ ִמּשׁ ָרֵאל  ִיׂשְ ַוֲאִני  נוּ,  ּלָ ׁשֶ ַהֲחָטִאים  ַעל  ְולֹא 
ַעל  ל  ּכֵ ְסּתַ ּתִ ַלֲחָטאֹות",  ֵנה  "ּפְ ה  ַרּבָ ַאּדְ ְלָך:  אֹוֵמר 
ֲאַנְחנוּ  ֲחָטִאים  ֵאּלוּ  ַעל  ְרֶאה  ּתִ נוּ  ּלָ ׁשֶ ַהֲחָטִאים 
ַהּיָם  ָנח  ֶרַגע  אֹותֹו  ּבְ רֹות.  ַלּצָ ֵקץ  ְוָהֵבא  ים  ִמְתַוּדִ

ָרֵאל. ּה ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ַדְרּכָ יָכה ּבְ ְוָהֳאִנּיָה ִהְמׁשִ
ר  ֶאְפׁשָ ָהָאָדם  ל  ׁשֶ ַה"ֲחָטִאים"  ִמּתֹוְך  ִלְפָעִמים 
ָזַעק  ַלֲחָטאֹות"  ֵנה  "ּפְ דֹול.  ּגָ הוּא  ה  ּמָ ּכַ ַעד  ִלְלמֹד 
ה,  ַרּבָ ַאּדְ ל עֹוָלם,  ִרּבֹונֹו ׁשֶ ְקלֹוב,  ֶ ִמּשׁ ָרֵאל  ִיׂשְ י  ַרּבִ

ְלָצרֹוֵתינוּ.  י  ּדַ ֶוֱאמֹר  נוּ  ּלָ ׁשֶ ַהֲחָטִאים  ַעל  ל  ּכֵ ְסּתַ ּתִ
ר ְלהֹוָריו ַעל ִמְסָעָדה  ּקֵ ׁשַ ּמְ יֶֶלד ׁשֶ ֵאיזֹו עֹוְצָמה יֵׁש ּבְ
ר  ָהִעּקָ ָרֵעב,  ָאר  ִנׁשְ ְך  ִמּכָ וְּכתֹוָצָאה  ָחה  ִנְפּתְ ּלֹא  ׁשֶ

ּלֹו. ָנה ׁשֶ הֹוָריו יוְּכלוּ ֶלֱאכֹל ֶאת ַהּמָ ׁשֶ
"ְתִריֵבהּו  ּבִ ט  ׁשָ ַהּפְ ֶאת  ם  ּגַ ְלָבֵאר  נּוַכל  ו  ַעְכׁשָ
ֵלִוי:  ֶבט  ׁשֵ ל  ׁשֶ ָרָכה  ּבְ ּבַ ר  ֻהְזּכַ ׁשֶ ְמִריָבה"  ֵמי  ַעל 
ְמִריָבה  ֵמי  ֵחְטא  ֶאת  יר  ַמְזּכִ ה  מֹׁשֶ ה  ָלּמָ ַאְלנּו  ׁשָ
ה,  ַאְדַרּבָ ִהיא:  ׁשּוָבה  ַהּתְ ָרָכה.  ַהּבְ ִמּלֹות  תֹוְך  ּבְ
ְתֵרי  דֹול ִמּסִ ים, "סֹוד ּגָ ּקִ ָהיּו ּדַ ִמּתֹוְך ַהֲחָטִאים ׁשֶ
ַעל  ִלְלמֹד  ן  ִנּתָ "ן,  ָהַרְמּבָ אֹוֵמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ַהּתֹוָרה" 
ֲחָטָאיו  ֵהם  ֵאּלּו  ִאם  ֵלִוי.  ֶבט  ׁשֵ ל  ׁשֶ ַמֲעָלתֹו  ּגֶֹדל 

ֶּה. דֹול ִמז ַבח ּגָ ֵאין ְלָך ׁשֶ


