
ֵּמַהֵסֶפר ַהָקדֹוׁש ּ 

ְמׁשֹון"""" ְמׁשֹוןֶזַרע ׁשִ ְמׁשֹוןֶזַרע ׁשִ ְמׁשֹוןֶזַרע ׁשִ     """"ֶזַרע ׁשִ
ְמׁשֹון ים ַנֲחָמִני ִזיע ְּלַרִבי ׁשִ  א"ַָחּיִ

ָּפסוק   ְרצו  ַוִיְרּבו  ַוַיעְצמו "ּ רו  ַוִיׁשְ ָרֵאל  ּפָ ּוְבֵני  ִיׂשְ ּ ּ ּ ַּ ּ ּ ּ
ְמֹאד  ְמֹאד  ַוִתָמֵלא  ָה ּּבִ ֶּכֶפל  ָכל  ֵאלו .  "ָאֶרץ  אֹוָתםּ ּ ּ ּ

ַנעׂשו  ָלֶהם ַּהְלׁשֹונֹות  ִלְרמֹז  ְלָכל  ַהִנִסים  ׁשֶ ֲ ּ ּ ּ ְּדִאיָתא ,  ּ

ים  ָהיו  ִמְתַחְכִמי ַהִמְצִרּיִ ַּבִמְדָרׁש  ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ָרֵאל ןּ ׂשְ ּיִ ּ  ְכֵדי  ׁשֶ

ִּיְתַמעטו  ִמִפְרָיה  ְוִרְבָיה  ְולֹא  ָהיו  ַמִניִחים  אֹוָתם  ּ ּ ּ ֲ
ִנים  על  ָהָאֶרץְֵליֵלך  ֵאֶצל  ְנ ַׁשֹוֵתיֶהם  ַבַלְיָלה  ְוָהיו  ְיׁשֵ ּ ּ ּ ,

ַפָתִים'ְּוכו ים  ִצְדָקִנּיֹות  ִמְזַדְקקֹות  ָלֶהם  ֵבין  ׁשְ ְּוַהָנׁשִ ּ ּ ּ ,

ְּפרו"ּוְכֶנֶגד  ֶזה  ָאַמר   ה "  ּ ה  וְרִבּיָ ִמין  ְפִרּיָ ָהיו  ְמַקּיְ ּׁשֶ ּ ּ

לֹא  ָהיו  ַבַלְיָלה  ְלֵביָתם  על  ַהִמ ַּאף  על  ִפי  ׁשֶ ּ ַּ ַּ ָּטה ּּ

ִנְקָרא  פוְרָיא ּׁשֶ ּ ִפְרָין  ְוָרִבין  עֶליָה,  ּ ָׁשֶ יע .  ּ ַמּגִ ְַוֵכיָון  ׁשֶ ּ

ֶדה  ַתַחת  ַהַתפוַח ְּזַמן  ֵלָדָתם  הֹוְלכֹות  ְויֹוְלדֹות  ַבׂשָ ּ ּ ּ ּ ּ ,

ְרצו"ְַועל  ֶזה  ָאַמר   ׁשְ ֶדה "  ַּוּיִ ָהיו  נֹוָלִדים  ַבׂשָ ּׁשֶ ּּ

ָרִצים ם  ָהָיה  ׁשֹו.  ִּכׁשְ ׁשָ ְּוַאף  על  ִפי  ׁשֶ ּ ֵּלט  ָבֶהם  ֲאִויר ַ

ָּהעֹוָלם  ְוָהָיה  ָלֶהם  ָלמות  עם  ָכל  ֶזה   ִ ְרבו"ּ ַּוּיִ ְועֹוד ".  ּ

ְפִרים  ָּהיו  ָבִאים  ַמְלָאִכים  וְמִניִקים  אֹוָתם  וְמׁשַ ּ ּ ּּ

ְהיו  ּיִ ֶפֶרת  ֶאת  ַהָוָלד  ְכֵדי  ׁשֶ ְמׁשַ ה  זֹו  ׁשֶ ּאֹוָתם  ְכַחּיָ ּ ּ ּּ ּ

ָאַמר  ,  ְּבִריִאים  ַוֲחָזִקים ָבת י  "רּוְכמֹו  ׁשֶ ְּבַמֶסֶכת  ׁשַ ּ ּ

עְמָדה  ִלי " ַסְכָתִני  ִאִמי  ְבַיְלדוִתי  ִהיא  ׁשֶ ֶמן  ׁשֶ ָׁשֶ ּ ּּ ּ ּ

ְּבעת  ִזְקנוִתי ֵ ַּוּיַעְצמו"ְּוֶזהו  "  ּ ִּבְמֹאד "ְוַאֲחֵרי  ֶזה  ".  ֲ

ֶמן  ְוֶאָחד '  בִַלְרמֹז  על  "  ְמֹאד ל  ׁשֶ ּעיּגוִלין  ֶאָחד  ׁשֶ ִ
ל  ְדָבׁש  ְוכו ּׁשֶ ָהיו  ַמִכי.  'ּ ְּוֵכיָון  ׁשֶ ים ּ ִּרים  ָבֶהם  ַהִמְצִרּיִ ּ

ה  ָלֶהם  ֵנס  ְוָהיו  ִנְבָלעים  ַבַקְרַקע  ָּרצו  ְלהֹוְרָגם  ְוַנעׂשָ ּ ִ ֲּ ּ

ַּוִתָמֵלא ָהָאֶרץ אֹוָתם"ְּוֶזהו  ָהיו ִנְבָלעים ְבתֹוָכה" ּ ּׁשֶ ּ ִ ּ. 

 י"בעזה

 

  

ַּמדוַע   ְעּבודּ ְלָלה ׁשִ לות ּכָ ַּהּגָ ּ?
ֵני  ִי" מֹות  ּבְ ִאים  ִמְצָרְיָמהְּוֵאֶלה  ׁשְ ָרֵאל  ַהּבָ  '  וגו"ׂשְ
ָרֵאל",  י"ַרׁשִִּפי.  )א,  א( ֵני  ִיׂשְ מֹות  ּבְ ַאף  ַעל ,  ְּוֵאֶלה  ׁשְ

מֹוָתן ׁשְ ַחֵייֶהן  ּבִ ָנָאן  ּבְ ּמְ ִּפי  ׁשֶ ִמיָתָתן,ּ  ,ּ  ָחַזר  וְמָנָאן  ּבְ
לו  ְלכֹוָכִבים ְמׁשְ ּנִ ָתן  ׁשֶ ּמֹוִציָאן ,ְּלהֹוִדיַע  ִחּבָ   ׁשֶ

מֹוָתם ִמְסָפר  וִבׁשְ ּוַמְכִניָסן  ּבְ ֱאַמר ,ּּ ּנֶ ְעָיה מ(  ׁשֶ  )כו, ְיׁשַ
ם ִיְקָרא ׁשֵ ַּהּמֹוִציא ְבִמְסָפר ְצָבָאם ְלֻכָלם ּבְ ּ." 

לֹוַמר ָנָאן  ַאף  ַעל,  ּכְ ּמְ ת  ַוִיַגׁש ּ  ִפי  ׁשֶ ָפָרׁשַ ָבר  ּבְ ּּכְ ּ
ית  ( ֵראׁשִ אן,  )ח,  מוּבְ ב  וְמָנָאן  ּכָ ׁש,  ּׁשָ ְתִחַלת  ַהֻחּמָ , ּּבִ

ַהָקּבָ ב  אֹוָתנוה  "ְּוֶזה  ַמְרֶאה  ׁשֶ ֵיׁש  לֹו ,  ְּמַחּבֵ ָאָדם  ׁשֶ ּּכְ
ַע ְוִלְמנֹוָתם ׁשוב, אֹוַצר ָחִביב ַתֲעׁשֵ ֱהָנה ְלִהׁשְ ּנֶ ּׁשֶ ּ . 

ְּלִפיָכך  ָראוי  ָלנו  ְל ּ ָרֵאל ,  ָהִביןְ ֵּאיך  ִהִגיַע  ְלִיׂשְ ְ

ך ל  ּכָ ה  ּכָ ְעּבוד  ּנֹוָרא  ְוָקׁשֶ ִמְצַרִים  ׁשִ ְּבְ ָבר .  ּ ּכְ ַוֲהַגם  ׁשֶ
י  ֵגר  ִיְהֶיה  ַזְרֲעך ...",  ְלַאְבָרָהםה  "ּהֹוִדיַע  ַהָקּבָ ָּכִ

ֶאֶרץ  לֹא  ָלֶהם ּ  ַוֲעָבדום  ְוִעּנו  אָֹתם  ,ּבְ ע  ֵמאֹות ּ ַאְרּבַ
ָנה ית  טו("  ׁשָ ֵראׁשִ ל  ָמקֹום,  )יג,  ּבְ ֵּמָאז  ְתִחָלָתה ,  ִמּכָ ּ ּ

ל  ַהְגֵזָרה ֵלַדת  ִיְצָחק  ,  ּׁשֶ ַרׁשִ(ּבְ םי  "ַּעֵין  ּבְ ית  ׁשָ ֵראׁשִ  )ּבְ
ָיַרד  ַיֲעקֹב  וָבָניו  ְלִמְצַרִים ְּוַגם  ְלַאַחר  ׁשֶ ִצינו ,  ּ ּלֹא  ּמָ

ל  ִעּנוִיים   ְעּבוד  ׁשֶ ּׁשִ ֵסֶדר  ּ ֵני ּבְ ְבלו  ּבְ ּסָ ֶ ִפי  ּשׁ ּגֶֹדל  ּכְ ּ
ִמְצַרִים  ְלַאַחר  ָבִטים  ַתַחת  ָיד  ַפְרעֹה  ּבְ ְ ְּוֶצֱאָצֵאי  ַהּשׁ ּ

ל   ֵני  ַיֲעקֹב  ָאִבינו  ְּפִטיַרת  ּכָ א.  ה"עּּבְ ַרּבָ ִנים ַאּדְ ָ   ַהּשׁ
ִמְצַר ַחי  ַיֲעקֹב  ָאִבינו  ּבְ יֹוֵתר ּׁשֶ ִּים  ָהיו  ֵמַהָיפֹות  ּבְ ּ

ַחָייו   ַּעֵין  ֵפִר(ּּבְ ית  מז,  א"יָבּ ֵראׁשִ ָבִטים   )כח,  ּבְ ְ ְוַהּשׁ
ִּהְתַפְרְנסו  יקֵמֲאֵחיֶהם ּ ִליט ִמְצַרִים, ּיֹוֵסף ַהַצּדִ  .ּׁשַ

ים  עֹוֶלה ָפְרׁשִ ּמְ ַה,  ְּוָאְמָנם  ֵמִהְתּבֹוְננות  ּבַ ָצב ׁשֶ ּּמַ
ִנים ָ ע  ֵמאֹות  ַהּשׁ ך  ַעד  ֹתם  ַאְרּבַ ך  ּכָ ׁשֵ ָּיַכל  ְלִהּמָ ְ ְ ,

ְעּבוד  ְמָפֵרך ים  ְוׁשִ ְְללֹא  ִעּנוִים  ָקׁשִ ּ ה "ָּאְמָנם  ַהָקּבָ.  ּ
ַּוֲעָבדום  ְוִעְינו  אֹוָתם"ָּאַמר  ְלַאְבָרָהם  ָאִבינו   ְַאך ,  "ּּ

עור  ָלִעּנוי  ְוָלַעְבדות ּלֹא  ָנַתן  לֹו  ׁשִ ּ ֶמׁשֶ,  ּ ְך  ְזַמן לֹא  ּבְ
י  ְוַהַצַער   ָרַמת  ַהקֹׁשִ ָּהִעּנוי  ְולֹא  ּבְ ּ ַּעֵין  אֹור  ַהַחִיים (ּ ּ

ית  טו ֵראׁשִ ל  אֹוָתם  ְתקופֹות ,  )יג,  ַּהָקדֹוׁש  ּבְ ְּוָלֵכן  ּכָ ּ
ֵני  ַאְבָרָהם  ָאִבינו  ְולֹא  ָעְבדו  ְרנו  לֹא  ֻעּנו  ּבְ ִהְזּכַ ּׁשֶ ּ ּ ּ

ָפֶרך ְעּבוד.  ְּבְ ִ ֵדי  ַהּשׁ ְּוַגם  תֹוך  ּכְ ֵאלו  ,  ְּ ָּהיו  ּכָ ֶבט   –ּּ ׁשֵ
מֹות  י  "ַרׁשִ(  ֵלִוי ָלל ,  )ד,  הׁשְ דו  ּכְ ַתְעּבְ לֹא  ִהׁשְ ּׁשֶ ּ ּ

ֲעבֹודֹות  ִעּנוי  ְמָפְרכֹות ין ,  ּּבָ ֶהם  ְגֵזַרת  ּבֵ ְּוִהְתַקְימו  ּבָ ּ ּ
ֹזַהר  ַהָקדֹוׁש  ּמוָבא  ּבַ ֶרך  ָעָמל  ַהתֹוָרה  ּכַ ָתִרים  ּדֶ ַּהּבְ ּ ּ ּ ְ

ה  ְמקֹומֹות ַכּמָ ָגלות  ,ּוִבְכָלל.  ּבְ יָבָתם  ּבַ ֶּעֶצם  ְיׁשִ ּ ,
ִעּנוי ב  ּכְ ת  ֱהיֹוָתם ,  ַּגם  ִהיא  ְיכֹוָלה  ְלֵהָחׁשֵ ְוֻעְבּדַ

ִליט  ָזר ְעּבוד,  ְּנִתיִנים  ְלׁשַ ַּגם  ִהיא  ׁשִ ְּוָלֵכן  ָראוי .  ּ
ה ָרֵאל  ְלַמָצב  ּכֹה  ָקׁשֶ ל ,  ְּלָהִבין  ַמה  ֵהִביא  ֶאת  ִיׂשְ ׁשֶ

ך ל  ּכָ ה  וְמַצֵער  ּכָ ְעּבוד  ְמַעּנֶ ְׁשִ ּ ׁש ,  ּ ך  ֵמָאה  ְוׁשֵ ֶמׁשֶ ְּבְ

ָנה   ֵרה  ׁשָ ּבֹון  ּבְ(ֶעׂשְ ְפֵתי  ֲחָכִמים"ַּעֵין  ַהֶחׁשְ  –  )טז,  ו"  ׂשִ
ַחֵייֶהם וְבַחֵיי ַיְלֵדיֶהם ָפַגע ּבְ י ׁשֶ ֲּעבֹוַדת קֹׁשִ ּּ ּ? 

ינו  ה  ַרּבֵ ל  מֹׁשֶ ֵאָלה  זֹו  ִהְפִריָעה  ֶאת  ְמנוָחתֹו  ׁשֶ ּׁשְ ּ
לֹום ָ ר  ָיָצא  ִל,  ָעָליו  ַהּשׁ ֲאׁשֶ ל ּכַ ַצֲעָרם  ׁשֶ ְראֹות  ּבְ

ְצִרים,  ֶאָחיו י  ַהּמִ ים  ַתַחת  נֹוְגׂשֵ ַּהּסֹוְבִלים  וִמְתַעּנִ ּ .
ֵרה  ,  ָאז לֹוׁש  ֶעׂשְ ִגיל  ׁשְ ַנַער  ּבְ ְחֵיי  (ּכְ ינו  ּבַ ַרּבֵ ַּעֵין  ּבְ יג ,  בּ

ה   מֹות  ַרּבָ ֲעֶנה   )ב,  הַּעל  ִפי  ׁשְ ל  ֶאת  ַהּמַ ַּגם  ִקּבֵ
ֵאָלתֹו ר  ִניָסה  ,  ִלׁשְ ֲאׁשֶ ּכַ ין  ׁשֶ ים ְלַהְפִריד  ּבֵ ֵני  ֲאָנׁשִ ׁשְ

ָתן  ַוֲאִביָרם  –  )יד-יג,  ב(ִּעְבִרים  ִנִצים   ָאַמר  לֹו ,  ּדָ
ָתן   ַּעֵין  ַתְרגום  ְיהֹוָנָתן(ּדָ ּּ ר  ְוׁשֵֹפט   ")ּ ְמך  ְלִאיׁש  ׂשַ ִָמי  ׂשָ

ר  ָהַרְגָת  ֶאת ?ָּעֵלינו ֲאׁשֶ ּ  ַהְלָהְרֵגִני  ַאָתה  ֹאֵמר  ּכַ ּ

ְצִרי ה  ַויֹאַמר  –  !?ַהּמִ ַּוִייָרא  מֹׁשֶ ָבר,ּ , "  ָאֵכן  נֹוַדע  ַהּדָ
ַאג  לֹו,  ּוִמְדָרׁשֹו"  ,י"ַרׁשִִּפי ָרֵאל ,  ּדָ ִיׂשְ ָרָאה  ּבְ ַעל  ׁשֶ

ְלטֹוִרין ִעים  ּדִ א  ֵאיָנם  ְראוִיין ,  ָאַמר  .ְרׁשָ ּמָ ֵּמַעָתה  ׁשֶ ּ
ָברָאֵכן  נֹוַדע.    ְּלִהָגֵאל ָמעֹו.    ַהּדָ ַמׁשְ , ּוִמְדָרׁשֹו.  ּכְ

ָהִייִתי  ָתֵמַה  ָעָליו ָבר  ׁשֶ ּנֹוַדע  ִלי  ַהּדָ ַּמה  ָחְטאו ,  ּ
ֲעבֹוַדת  ְבִעים  ֻאּמֹות  ִלְהיֹות  ִנְרִדים  ּבַ ל  ׁשִ ָרֵאל  ִמּכָ ִיׂשְ

ְֶפֶרך ֵהם ְראוִיים ְלָכך, ּ ְֲאָבל רֹוֶאה ֲאִני ׁשֶ ּ." 
ּוְלָהִבין  ֶאת  ַהָלׁשֹון   ֵהם  ְראוִיים ֲאָבל  רֹו"ּ ֶּאה  ֲאִני  ׁשֶ

ְבֵרי  ִמְדָרׁש  ְפִסיְקָתא ,  "ְְלָכך ִּנְרֶאה  ְלָהִביא  ִמּדִ
ים(ַּחְדָתא   ְדָרׁשִ ֵטיין  –  אֹוַצר  ַהּמִ יר ,  )תפו  ַאְייִזְנׁשְ ְסּבִ ַהּמַ

ָפֶרך ל  ַעְבדות  ּבְ ה  ׁשֶ ֶרך  ַהָקׁשֶ ּדֶ ת  ַהָגלות  ּבַ ְֶאת  ִסּבַ ְּ ּּ ּ ,
ל  ֶצֱאָצֵאי ִנְגְרָמה  ֵמָהֶעְליֹונֹו אות  ׁשֶ ּת  ְוַהִהְתַנּשְׂ

ִני ֵ ָבִטים  ָהֶאָחד  ַעל  ַהּשׁ ְ ם,  ַהּשׁ ְּוָכך  מוָבא  ׁשָ ְ  :
ְָוֶאֱעבֹר  ָעַלִיך  ָוֶאְרֵאך" לֹא  ֶנֱאַמר ,  )ו,  ְיֶחְזֵקאל  טז("  ְ

ָרֵאל ֶנֶסת  ִיׂשְ ַהָקּבָ,  ֶּאָלא  ַעל  ּכְ ֵמָחה  ּבְ ִהיא  ׂשְ . ה"ּׁשֶ
ֱאַמר   ּנֶ מֹו  ׁשֶ ְעָיה  סא(ּכְ ה:  ")י,  ְיׁשַ יׂש  ּבַ ָּתֵגל '  ׂשֹוׂש  ָאׂשִ
אלֹ י  ּבֵ ֱאַמר "ְּוַהָקּבָ"  יַקַנְפׁשִ ּנֶ ה  ׁשֶ ֵמַח  ּבָ ן  ּשָׂ ּה  ַגם  ּכֵ ּ

ְעָיהו  סה( י:  ")יט,  ְּיׁשַ ִתי  ְבַעּמִ ׂשְ ַלִים  ְוׂשַ ירוׁשָ ְּוַגְלִתי  ּבִ ּ ּ." 
ך ל  ּכָ ָרֵאל  ֲחִביִבים  ּכָ ִיׂשְ ךְוִכי  ֵמַאַחר  ׁשֶ ל  ּכָ ָרֵאל  ֲחִביִבים  ּכָ ִיׂשְ ךְוִכי  ֵמַאַחר  ׁשֶ ל  ּכָ ָרֵאל  ֲחִביִבים  ּכָ ִיׂשְ ךְוִכי  ֵמַאַחר  ׁשֶ ל  ּכָ ָרֵאל  ֲחִביִבים  ּכָ ִיׂשְ ְְְוִכי  ֵמַאַחר  ׁשֶ ְְ ּּ ה  ְמָסָרם ,  ,  ,  ,  ּּ ה  ְמָסָרם ָלּמָ ה  ְמָסָרם ָלּמָ ה  ְמָסָרם ָלּמָ ָלּמָ

ַיד  אֹוְי ַיד  אֹוְיּבְ ַיד  אֹוְיּבְ ַיד  אֹוְיּבְ ֵּּבנוֵבנוֵבנוֵבנוּבְ ל  ִמּדֹוָתיו :  ֲחִניָנא'    ָאַמר  ר?ּּ ּכָ ְלִפי  ׁשֶ
ל  ַהָקּבָ ה"ּׁשֶ ֶנֶגד  ִמּדָ ה  ּכְ ְתִחָלה.  ה  ִמּדָ ּּבַ   קֶֹדם ,ּ

ָיְרדו  ְלִמְצַרִים ּׁשֶ ֵני ,ּ הֹות  ְמַבִזין  ּבְ ֵני  ָהִאּמָ ּ  ָהיו  ּבְ ּ
ָפחֹות ְ ֶהם  ִמְנָהג  ַאְחָוה,  ַהּשׁ ְוָהָיה ,  ְּולֹא  ָנֲהגו  ּבָ

ה  ְמ ָבר  ָקׁשֶ ֵעיֵני  ַהָקּבַָהּדָ ְּוָהְיָתה  רוַח ,  ה"ּאֹד  ּבְ
יִרים  ד(ַּהקֶֹדׁש  צֹוַוַחת  ְואֹוֶמֶרת   ִ יר  ַהּשׁ ָלך :  ")ז,  ׁשִ ְּכֻ ּ

ה  ָלֶהם ,  ה"ָּאַמר  ַהָקּבָ".  ָיָפה  ַרְעָיִתי ְֵהיַאך  ֶאֱעׂשֶ

ָפחֹות ְ ֵני  ַהּשׁ לו  ּבְ ְיַקּבְ ּׁשֶ ּאֹוִריֵדם  ְלִמְצַרִים  ְוִיְהיו ?  ּ
ּכוָלם  ֲעָבִדים ֶאְגָאֵלם  ֶאֵתן  ָלֶהם  ִמְצַות ּו,  ּ ָעה  ׁשֶ ְּבׁשָ

ֵניֶהם,  ֶּפַסח ה  ֵהם  וְבֵניֶהם  וְבֵני  ּבְ ַיַעְסקו  ּבָ ּׁשֶ ּ ּּ ּ ,
ְּויֹאְמרו  כוָלם ּ ּ  ִנְמְצאו –ֲּעָבִדים  ָהִיינו  ְלַפְרעֹה  :  ּ

ּכוָלם ִוים  ּ ה.  ׁשָ ך  ָלּמָ ְּלהֹוִדיַע  ְגדוָלתֹו ?  ְְוָכל  ּכָ ּּ
ל  ַהָקּבָ ְבחֹו  ׁשֶ ֵאי  עֹוָלםה  ְלָכ"ְּוׁשִ ְּוָיְדעו  ַלֲעׂשֹות ,  ל  ּבָ

ִריֹוָתיו ין  ּבְ לֹום  ּבֵ לֹום,  ּׁשָ מֹו  ׁשָ , ְְלָכך  ִנְקָרא  ׁשְ
ֱאַמר  ּנֶ לֹום' ַּוִיְקָרא לֹו ה: ")כח, ׁשֹוְפִטים ו(ׁשֶ  ".ׁשָ

אן ָרֵאל ,  ִנְלַמד  ִמּכָ ָהיו  ַעם  ִיׂשְ ל  ְזַמן  ׁשֶ ּכָ ּׁשֶ
ין  ַה,  ְמֻאָחִדים ִּהְתַקְיָמה  ְגֵזַרת  ּבֵ ֶרך ּ ּדֶ ָתִרים  ּבַ ְּבְ

ַּהַקָלה ָעָבר  ָהיו  ְמַבִזים ,  ַּגם  ָהַאִחים  ַעְצָמם.  ּ ּבֶ ּׁשֶ ּ
ָפחֹות   ְ ֵני  ַהּשׁ ית  לזי  "ַרׁשִ(ֶאת  ּבְ ֵראׁשִ ֶהם ,  )א,  ּבְ בו  ּבָ ּׁשָ

ֶרך  זֹו ָלכֹות  ַהּנֹוָראֹות ,  ְִמּדֶ ְראֹוָתם  ֶאת  ַהַהׁשְ ּבִ
ִכיַרת  יֹוֵסף ְגְרמו  ִמּמְ ּנִ ּוֵמָאז  ָהיו  ,  ּׁשֶ ִדים ּ ְמֻלּכָ

ל  ָאִחיו ר[.  ְּוָהֶאָחד  ָלַחם  ֶאת  ִמְלַחְמתֹו  ׁשֶ , ְוֶאְפׁשָ
ָעָרה ֶרך  ַהׁשְ ְלַאַחר  ְפִטיַרת  ֵלִוי  ,  ְּדֶ ּׁשֶ ֶהֱאִריך  ָיִמים   –ּ ְׁשֶ

ָבִטים  ֶאת  ַעְצָמם   ,יֹוֵתר  ִמּכֹל  ֶאָחיו ְ ֵני  ַהּשׁ ְצאו  ּבְ ּמָ ׁשֶ ּּכְ
ֶאֶרץ  ָזָרה בו  ְל,  ּבְ ּבֹון ּׁשָ ַּיֵקר  ֶאת  ִיחוֵסיֶהם  ַעל  ֶחׁשְ ּ

ר ֵהֵחָלה ַהֵפרוד ֲאֵחיֶהם ְּוַכֲאׁשֶ ּ ְעּבוד, ּ ִ י ַהּשׁ ֵּהֵחָלה ֹקׁשִ ּ.[  
ְבֵרי  ַרׁשִ ּדִ ִליִמים  ִעם י  "ְוָהרֹוֶאה  ִיְרֶאה  ׁשֶ ַמׁשְ

ַּהְפִסיְקָתא  ַחְדָתא ּ תֹוָצָאה  ֵמָהֶעְליֹונֹות ,  ּ ּכְ ׁשֶ
ֵ אות  ָהֶאָחד  ַעל  ַהּשׁ ין ְּוַהִהְתַנּשְׂ ִּני  ְוַהֵפרוד  ּבֵ ּ

ׁש  ָאח  ָלֶלֶכת  ָרִכיל  ַעל  ָאִחיו,  ָהַאִחים לֹא .  לֹא  ָחׁשַ
ּנו  ֻחְמַרת  ֲעֹון  ָהְרִכילות ַחס  ְוָחִליָלה  ֶנֶעְלָמה  ִמּמֶ ּׁשֶ ּ  ,

ַּאך  ְלַדְעתֹו ְפלֹוִני ,  ְ יות  ְרדוָדה  וְפחוָתה  ּכִ ַּעל  ִאיׁשִ ּ ּ ּ ּ

ל ּלֹא  ֶנֶאְמָרה  ִאּסור  ֶזה  ְוֵאי,  ַאְלמֹוִני נֹו  מֹוֵצא  ּכָ
ְגנותֹו  וְלַסֵפר  ָעָליו  ָלׁשֹון  ָהַרע ר  ּבִ ְּמִניָעה  ְלַדּבֵ ּ ְוַגם ,  ּ

ָכל  ּבְ ִלּבֹו  ׁשֶ ׁש  ּבְ ַפַעם  ָהִראׁשֹוָנה  עֹוֶלה  ָחׁשַ ִּאם  ּבַ
ֶזה  ֵחְטא ַעִין ,  זֹאת  ֵיׁש  ּבָ ִני ּבְ ֵ לותֹו  ַעל ַהּשׁ ֶּעֶצם  ִהְסַתּכְ ּ

ֵעיָניו ֵפל  ּבְ ׁשֹוְמ,  ָּרָעה  וִמְהיֹותֹו  ׁשָ ְוִעם ,  ַּבֵטל  ֶאת  ֲחׁשָ
ַּהְזַמן  מֹוֵחק  ֶאת  ַמְצפונֹו  ְלַגְמֵרי ָלל ,  ּּ ֶרך  ַהּכְ ְַעל  ּדֶ

ַחַז ֲעֵבָרהל  "ַּהּמוָבא  ּבְ ְתִמיד  ּבָ ַהּמַ ֵעיָניו ,  ׁשֶ ִנְרֵאית  ּבְ
ה  ֻמָתרּכְ ֲעֵלי  ַהּמוָסר  מֹוִסיִפים.  ַּמֲעׂשֶ ם  ּבַ ּוְבׁשֵ ּ ,

ִעם ַהְזַמן הֹוֶפֶכת ָהֲעֵבָרה ְלִמְצָוה ֵעיָניו ּׁשֶ  ...ּבְ

ֶנה ּסְ ִהְתַגלֹות ּבַ ת ַהָגלות ּבְ ִסּבַ ְּרָמִזים ּבְ ּ ּּ 
ֶרך  ֶזה  ְמָבֵאר  ַה ִלי  ָיָקר"ְְוַעל  ּדֶ ַהָקּבָ  )ב,  ג("  ּכְ ה "ּׁשֶ

ה  ַרּבֵ ֶנה  ַהקֹוָצִניה  "עּינו  ִנְגָלה  ְלמֹׁשֶ ִּמתֹוך  ַהּסְ ְ ּ  ,
ָבר  ַאֵחר"... ָבר,  ּדָ ֱאַמר  ָאֵכן  נֹוַדע  ַהּדָ ּנֶ . ָרַמז  ְלַמה  ׁשֶ

ל  ָצָרה  יֹוֵתר  ִמּכָ רוִיין  ּבְ ָרֵאל  ׁשְ ִּמְפֵני  ַמה  ִיׂשְ ּ
ִמיִעים  קֹול  ָלטֹוִרין  ַמׁשְ ֶהם  ּדֵ ֵיׁש  ּבָ ָּהֻאּמֹות  ְלִפי  ׁשֶ

ֵחרוִפים  ְוִגּדו ֲּענֹות  ּבְ ְכִבי  ְוֵעִרי  ּ ַעל  ֵעִרים (ִפים  ַעל  ׁשִ
ִנים קֹוִצים  ַהָללו ,  )ב"  עַּעֵין  ַסְנֶהְדִרין  כט,  ְוַעל  ְיׁשֵ ּּכְ ּ

ֵאׁש הוא  ּבֹוֵער  ּבָ ׁשֶ ִמיִעים  קֹול  ּכְ ׁשְ ָרֵאל,ַּהּמַ ך  ִיׂשְ  ,ְ  ּכָ
ֵאׁש  ַהָצרֹות  ִמְתַלַקַחת  ְסִביָביו  מ ְזַמן  ׁשֶ ֲּאִפילו  ּבִ ּ מ "ּ

ל  ֶאָחד  ַלֲחֵברֹו    ,קֹוץ  ַמְכאֹוב  ְוִסילֹון  ַמְמִאירּכָ
ִמְנָהג  ּדֹורֹות  ַהָללו ּּכְ קֹול ,ּ ִמיִעים  קֹול  ּכְ   ְוָתִמיד  ַמׁשְ

יר י  ְכקֹול )ו,  קֶֹהֶלת  ז(ש  "  כמ)ַּהקֹוץ  –  (ַהּסִ   ּכִ
ן   יר  ּכֵ יִרים  ַתַחת  ַהּסִ ֹחק)  [קֹול(ַּהּסִ ִסיל]ׂשְ ְוזֹו ,    ַהּכְ

ית ַהִמְדָרׁש  יֹוֵצא ָלאֹור לֹום"ַּעל ְיֵדי ּבֵ ים ְוַהׁשָ ת .יֹוְרק־ְּניו "ַּהַחּיִ תָפָרׁשַ תָפָרׁשַ תָפָרׁשַ מֹות     ָּּּּפָרׁשַ מֹות ׁשְ מֹות ׁשְ מֹות ׁשְ ָליֹון   •ׁשְ      פ"תש'ה  • 45  ּּגִ

ָליֹון ת ַהּגִ מֹור ַעל ְקֻדּשַׁ  .ָּנא ִלׁשְ
ִפָלה ּוְקִריַאת ַהּתֹוָרה ַעת ַהּתְ ׁשְ  ֵּאין ִלְקרֹא ּבִ

ּבֹון ֲעבֹוָדה ְוִלּמּוד ּתֹוָרה ְוַעל ֶחׁשְ ֲעִסיק ּבַ  ַהּמַ



ֻעָלה  תוף ּפְ ּׁשִ ּ ְבָרִאיםּ ין ַהּנִ  שששש""""יתיתיתיתִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא  ּבֵ
ָפם   ָּדג  ַהׂשָ ל  ּ ְּמַנֶקה  ֶאת  גופֹו  ׁשֶ ּ םם  ָטֹוּפֹוּפיִהַהּ יִלים  ,  ַּהְמֻגׁשָ ּפִ ְוִמִלְכלוךִמּטַ ּ ּוִמֶזה  ִנזֹון  ַהָדג,  ּּ ּ ּ יִלים  ,  ּ אֹוָתם  ַטּפִ הֹוִעיד  לֹו  ּבֹוֵרא ,  ְמזֹונֹוֵהם  ׁשֶ ׁשֶ

 .ש"יתעֹוָלם 
 

ָרֵאל  ִלְהיֹות  ּבַ ה  ְלִיׂשְ ּבָ ְנָאה ִּעָקר  ַהּסִ ָּגלות  ִמַצד  ַהּשִׂ ּ ּ
ָכל  ָהֻאּמֹות יֵניֶהם  יֹוֵתר  ִמּבְ ּבֵ ּוַבֲעֵלי ,  ְּוַהִקְנָאה  ׁשֶ

י  ֵתֵצא  ָרֵאל  ֵאין  ָנִקי  ּכִ ל  ִיׂשְ ִמיעו  ֶאת  ּכָ ַּהָלׁשֹון  ִהׁשְ ּ ּ
ֲחלֶֹקת  ָהָאבֹות  ַמְבִעיִרים  ַלע  ַהּמַ ֲחלֶֹקת  ִמּסֶ ֵאׁש  ַהּמַ

ִנים  ְמַלְקִטים  ֵעִצים  ע ֶהם  ֵאׁש "ֵּאׁש  ְוַהּבָ ֲעָרה  ּבָ כ  ּבָ
י  ַאף  ַעל  ִפי ',  ה ל  ּכִ ֶנה  ֵאיֶנּנו  ֻאּכָ ְּלָכך  ֶנֱאַמר  ְוַהּסְ ּ ְ

ַיֲעֹקב ֵאׁש  ַהְתָלאֹות  ִיְבַער  ּבְ ל  ָמקֹום  ְמִציַאת ,ּׁשֶ   ִמּכָ
י  לֹא  ל  ּכִ ָכל  דֹור  ְוֵאיֶנּנו  ֻאּכָ ַאר  ַקָים  ּבְ ֶנה  ִנׁשְ ַּהּסְ ּ

ֶרם  ה ְּיַכלו  ַהקֹוִצים  ִמן  ּכֶ ּ ָרֵאלְצָבא'  ּ ית  ִיׂשְ " ֹות  ּבֵ
ם  עֹוד ב  ַהָלׁשֹון ,  ַּעֵין  ׁשָ ֵ ַעל  ִפי  ֵפרוׁש  ֶזה  ִמְתַיּשׁ ּׁשֶ ּ ּּ

ְְִמתֹוך  ִמתֹוך  ִמתֹוך  ִמתֹוך   ְְ ּּ ֶנהּּ ֲחֵברֹו,  ַהּסְ ָהֶאָחד  זֹוֵרק  ּבַ ַהקֹוִצים  ׁשֶ , ּׁשֶ
י ַהָגלות ֵּהם ַהגֹוְרִמים ְלַהְבָעַרת ֵאׁש קֹׁשִ ּ ּ. 

ִלי  ָיָקר"ַה ֶדֶרך  זֹו  ַגם    )ד-ב,  ד("  ּכְ ְּמָבֵאר  ּבְ  ֶאתְ
ַתן  ַהָקּבָָהאֹותֹות   ּנָ ינו  ה  "ּׁשֶ ה  ַרּבֵ י "...,  ה"עְּלמֹׁשֶ ּכִ

ָהיו  ִמְתִחָלה  ָרֵאל  ׁשֶ ּאֹות  ִראׁשֹון  מֹוֶרה  ַעל  ִיׂשְ ּ ּ
ָרָרָתם יֵמי  ָהָאבֹות  ְבקֹוָמָתם  וִבׂשְ ַמֶטה  ֶזה ,ּּבִ ּ  ּכְ
ָרָרה ָּהעֹוֵמד  ָזקוף  ומֹוֶרה  ַעל  ַהּשְׂ ְּתִהִלים (ש  "  כמ,ּ ּ

ּ  ַמֵטה  ֻעְז)  ב,קי ַלח  ּ ּ  ִמִציֹון  ְוגֹו'הָך  ִיׁשְ כ "ואח',  ּ
ֶחְטָאם  ַנֲעׂשו  ְלָנָחׁש ָחׁש  ָהַלך  ִמְתִחָלה ,  ּּבְ ַהּנָ מֹו  ׁשֶ ּּכְ ּ ְ

קֹוָמה  ְזקוָפה  ְוַע בֹוְראֹו "ּּבְ ֵפר  ְלׁשֹון  ָהַרע  ּבְ ּסִ ֶ ּי  ּשׁ
ה  ג( מֹות  ַרּבָ ַפל  ְמלֹא  קֹוָמתֹו  ַאְרָצה)  יב,ׁשְ ך ,  ּ  ֻהׁשְ ְּכָ

ָרֵאל  ָהיו  ְת ִּיׂשְ קֹוָמה  ְזקוָפה  ְוַעּ ִּחָלה  ּבְ ָאֲחזו "ּ ּי  ׁשֶ
ָלטֹוִרין  ְמִביֵאי  יֵניֶהם  ּדֵ ָחׁש  ְוָהיו  ּבֵ ה  ַהּנָ ַמֲעׂשֵ ּּבְ

ה  ע ָעָפר  ָלדוׁש  ִעם  ֲחַמת  זֹוֲחֵלי "ִדּבָ ּכ  ַנֲעׂשו  ּכֶ ּ
ר  ָגְרָמה  ָלֶהם ,  ָעָפר ה  ֲאׁשֶ ּבָ ר  ָסָרה  ַהּסִ ְּוַכֲאׁשֶ

ְפלוָתם  ַיְחְזרו  ְלַמֲעָלָתם  ְו ּׁשִ ָאַמרּ ָיְדך ,  ֶּזהו  ׁשֶ ַָמֶזה  ּבְ ּ
ִליֵכהו  ָאְרָצה  ַוְיִהי  ְלָנָחׁש ַּוֹיאֶמר  ַמֶטה  ַוֹיאֶמר  ַהׁשְ ּ ּּ ,
תֹו  ְוִכי  ֶזה  ָנַתן  לֹו  אֹות  ַעל  ָגלות  ִמְצַרִים  ְוִסּבָ י  ּבָ ּּכִ ּ

ָנָחׁש ָרֵאל  ְמׁשוִלים  ּבֹו  ּכְ ָּהיו  ִיׂשְ ה """".  ּ ה ַוָיָנס  מֹׁשֶ ה ַוָיָנס  מֹׁשֶ ה ַוָיָנס  מֹׁשֶ ַּּוָיָנס  מֹׁשֶ ּּ
ִּּמָפָניוִמָפָניוִמָפָניוִמָפָניו ב  ֵמַאַחר   ָהָיה  ּבֹוֵרַח....""""ּּ י  ָחׁשַ ִליחות  ּכִ ְ ּ  ִמן  ַהּשׁ

א  ַח ּמָ ָרֵאל  ְלָנָחׁש  ׁשֶ יל  ֶאת  ִיׂשְ ִהְמׁשִ ו  ֵאין  ָלֶהם "ׁשֶ
ָחׁש מֹו  ַהּנָ ְּתרוָפה  ּכְ ַהּכֹל ִמְתַרְפִאים ֶלָעִתיד חוץ , ּ ּׁשֶ ּ

ָחׁש   ַּתְנחוָמא  א(ִמן  ַהּנָ לוַח "ָוא,  )י,  ּ ה  ֶזה  ֲאִני  ׁשָ ּכ  ָלּמָ
ֶּאל  ַפְרֹעה  ִאם  ִיְהיו ֹזֲחֵלי  ָעָפרּ ' ּ  ַוֹיאֶמר  ה?  ְלעֹוָלם  ּכְ

ְזָנבֹו ַלח  ָיֶדך  ֶוֱאֹחז  ּבִ ה  ׁשְ ַּהָזָנב  מֹוֶרה  ַעל .  ְָלמֹׁשֶ
ְפלוָתם  יֹוִסיף  ַעל  ׁשִ יֹוֵתר  ְוָרַמז  לֹו  ׁשֶ ְפלות  ּבְ ִ ַּהּשׁ ּּ
ף  ָלֶהם  ֹזֲחֵלי  ָעָפר  ִיְתַוּסֵ ֵפִלים  ּכְ ָבר  ׁשְ ָהיו  ּכְ ּׁשֶ

ְזַנב  ַהּנָ ְפלות  יֹוֵתר  ּכִ ֵפל  ִמּכֹל  ַהגוף ּׁשִ הוא  ׁשָ ָּחׁש  ׁשֶ ּּ
ְפלוָתם ף  ׁשִ ך  ִיְתַוּסֵ ּּכָ ָאְמרֹו ,  ְ ָקָרה  ָלֶהם  ּבְ מֹו  ׁשֶ ּּכְ

לֹא  ָנְתנו  ָמה  ׁשֶ ים  ּבְ ד  ָהֲעבֹוָדה  ַעל  ָהֲאָנׁשִ ִּתְכּבַ ּּ
ַתְכִלית ,  ָּלֶהם  ֶתֶבן ּוִמן  אֹוָתה  ַמְדֵרָגה  ַתְחתֹוָנה  ּבְ ּ ּּ

ם  ַיֲעלו  ְוַי ָ ְפלות  ִמּשׁ ִ ַּהּשׁ ְּחְזרו  ְלַמֲעָלָתם  ָהִראׁשֹוָנה ּ
ַמֶטה  ָזקוף  ֶזה ִּלְהיֹות  ּכְ ה .ּ   ְוָדָבר  ֶזה  ִנְרַמז  ְלמֹׁשֶ

ַלח  ָידֹו  ַוַיֲחֶזק  ּבֹו  ְזָנבֹו  ַוִיׁשְ ֱאַמר  לֹו  ֱאֹחז  ּבִ ּנֶ ַמה  ׁשֶ ּּבְ ּ
ַכפֹו ַּוְיִהי  ְלַמֶטה  ּבְ ְּוהוא  ֶרֶמז  ָנכֹון  ְמאֹד  ְלָמה ,  ּ
ּסֹוף  ּכִ ָקָרה  ָלֶהם  ּבַ ית  ַאֲחִרית  ִגָלה ּׁשֶ ּי  ַמִגיד  ֵמֵראׁשִ ּ

ְפלות  ַהְינו  תֹוֶסֶפת  ׁשִ ָחׁש  ּדְ ְזַנב  ַהּנָ ִיְהיו  ּכִ ָּאְזנֹו  ׁשֶ ּ ּ ּ ּ
ִלים  ם  ַיֲעלו  ִלְהיֹות  ַמֶטה  מֹוׁשְ ָ ְפלוָתם  וִמּשׁ ַּעל  ׁשִ ּ ּ ּ

ַפְרֹעה  וְבָכל  ַעּמֹו ּוָבֶזה  ָנַתן  לֹו  ַהָקּבָ,  ָּהרֹוֶדה  ּבְ ה "ּ
ָידֹו  ית ּבְ פֹות ְל'  אֹות  ׁשֶ ִפיל  וְלָהִרים  ִמן  ַאׁשְ ַּהׁשְ ּּ

ָבָריו  ְועֹוד  "  ...ֶאְביֹון ך  ּדְ ֶהְמׁשֵ ם  ּבְ ְַעֵין  ׁשָ ָבֵאר ּ ּמְ ׁשֶ
ֶדֶרך  ֶזה  ַגם   ּּבְ ִני  ְ ֵ ֶאת ַּהָצַרַעת  ְוֵכן    –ֶאת  ָהאֹות  ַהּשׁ

ְתִחַלת  ,  ֲהִפיַכת  ֵמי  ַהְיאֹור  ְלָדםמֹוֵפת   ְּוׁשֶ ְיִריָדָתם ּ
ֲעבור  ֵחְטא  ַהָלׁשֹון   ָּהְיָתה  ּבַ ּּוְבאֹוָתה  וְבאֹוָתה  וְבאֹוָתה  וְבאֹוָתה  ּ ּּ ּּ ֵּּעת  ִהְתַרְפאו ֵעת  ִהְתַרְפאו ֵעת  ִהְתַרְפאו ֵעת  ִהְתַרְפאו ּּ ּּ ּּ ּּ

ָרֵאל ֵמֵחְטֵאי  ָרֵאל ֵמֵחְטֵאי ִיׂשְ ָרֵאל ֵמֵחְטֵאי ִיׂשְ ָרֵאל ֵמֵחְטֵאי ִיׂשְ ַּּהָלׁשֹון ְוָלֵכן ֵהֵחָלה ַהְגאוָלהַהָלׁשֹון ְוָלֵכן ֵהֵחָלה ַהְגאוָלהַהָלׁשֹון ְוָלֵכן ֵהֵחָלה ַהְגאוָלהַהָלׁשֹון ְוָלֵכן ֵהֵחָלה ַהְגאוָלהִיׂשְ ּּ ּ ּ ּּ ּ ּּ ּ ּּ ּ ּ . . . .    
ן י  ּכֵ ה  ּכִ ְבֵרי  ,  ִהּנֵ ִלי  ָיָקר"ַהִמּדִ ת "  ּכְ ּבַ ּסִ עֹוֶלה  ׁשֶ

ְעּבוד   ִ ְפלותַּהּשׁ ׁשִ ָלׁשֹון  ָהַרע  ְוִתקונֹו  ּבְ ּּבְ ּ ַאְחדות ,  ּ ּּבְ
ָרֵאל ר  תֹוַכַחת  לֹא  עֹוֶזֶרת.  ַעם  ִיׂשְ לֹא ,  ְּוַכֲאׁשֶ

ֵריָרה   ֶאֶרת  ּבְ ֶרך    ֶּאָלאִנׁשְ הְַהּדֶ ֵפלָז  ְוַעם  ,ַּהָקׁשָ , ר  ְוׁשָ
ֻקָלל ֵני  ָחם  ַהּמְ ֵני  ָהָעם ,  ִּמּבְ ַלח  ְלכֹוֵפף  ֶאת  ּבְ ִנׁשְ

ְבָחר וְלָהְפכֹו ָלֲעָבִדים    .ַּהּנִ

ִצים ַמּכֹות ַהִאם  ֶדרַמְרּבִ ּסֵ  ?ּבַ
ָצִרים  ין  ַהּמְ יֵמי  ּבֵ ּבִ ְּמַסְפִרים  ַעל  ְקבוַצת  ְצִעיִרים  ׁשֶ ּ
ִית  ן  ַהּבַ ֵהִביאו  ְלֻחְרּבַ ּבֹות  ׁשֶ ּסִ בו  ְוׂשֹוֲחחו  ּבַ ָּיׁשְ ּ ּ

ך  וֵמ כו  ֵעֶקב  ּכָ ְמׁשְ ּנִ ְּוַהָצרֹות  ׁשֶ ְּ ָּאז  ְוַעד  ַהיֹום  לֹא ּ
ה ,ִּנְגַאְלנו ַמָיא  ַעל  ֶמה  ָעׂשָ ַלֵפי  ׁשְ ּ  ְלַצד  ַטֲענֹות  ּכְ ּ

ָכה  ָלָאֶרץ  ַהֹזאת ם  ּכָ ֵ ם  ֶאָחד  ִמִזְקֵני ...  ַּהּשׁ ָּעַבר  ׁשָ
ֶהֱעלו  ֵהִבין ,  ַהֲחִסיִדים ֶ ְסָקנֹות  ּשׁ ִמתֶֹכן  ַהּמַ ּׁשֶ ּ

ֶכ ֶ ְתַמּשׁ ִהִציעו  ַלָגלות  ַהּמִ ּבֹות  ׁשֶ ַהּסִ ּׁשֶ ּּ ֶעֶצם ת  ֵהם  ּ ּבְ
י ַמֲעׂשֵ ִּחטוט  ּבְ ל  ַהחֹוְטִאים   ,ָהֲאֵחִרים  ּ לֹא  ׁשֶ
ֶהם  ִמְצָוה  ְלִהְתַרֵחק  ,  ָדתְועֹוְבֵרי  ַעל   ּמֵ ְוֶאת ׁשֶ

יֶהם  ֵיׁש  ְלהֹוִקיַע ֶּנֶגד  ְיהוִדים  ִיְרֵאי   ָּלאֶא  ,ַמֲעׂשֵ
ַמִים ָאְמָנם  ,  ׁשָ ְלָחן  ֵאיָנם  ָזִזים  ׁשֶ ֻ ְָערוך  ַאך ֵמַהּשׁ ְ ּ

י   לֹוֵמנוֵאיָנם  ֵמַאְנׁשֵ ַהְנָהגֹות    ,ּׁשְ ל ְונֹוֲהִגים  ּבְ ׁשֶ
ְקִהָלֵתינו ּקולֹות  ְוּחוְמרֹות   ֵאיָנם  ְנהוִגים  ּבִ ּׁשֶ ּּ

נו ּוְבַמְקֲהלֹוֵתנו  וְבַחְצרֹות  ָקְדׁשֵ ּ ּ ֵעין  ֲאִמיָרה ,  ּ ּכְ
ֵאלו,  ֵלאמֹור,  ֻמְסֵוית ּׁשֶ ָלנוׁשֶ,  ּ ֶ ֵּאיָנם  ִמּשׁ ִמים ,  ּ ָהֲאׁשֵ

ׁש  לֹא  עֹוֵמד  ַעל  ִתלֹו ְקּדָ ית  ַהּמִ ּבֵ ּׁשֶ ְוָלֵכן  ָחׁש ...  ּ
ָיה  ָנָאה.  ְלהֹוִכיָחם ַמֲעׂשִ ֶּאת  תֹוַכְחתֹו  ָעַטף  ּבְ ּ ַעם :    ּ

ך  ,  ָהָאֶרץ  ֶאָחד ֶמׁשֶ ל  ּבְ ַתּדֵ ְִהׁשְ ים ּ בועֹות  ֲאֻרּכִ ּׁשָ
ֲהָכנֹות  ְלַחג  ַהֶפַסח , ֶּאת  ֵמיַטב  ַהּמוָצִריםָרַכׁש  .  ּּבַ
ׁשוְפָרא וְפָרא  ּדְ ִּמּשׁ ָבר  ֶאָחד  ִהְזִניַח.  ּ ְֵאיך :  ְַאך  ּדָ

ֶדר ים  ֶאת  ַהּסֵ ֵעיָניו  ׁשוִלי.  עֹוׂשִ ְּפָרט  ֶזה  ִנְרָאה  ּבְ ּ .
ֶדר ַהִגיַע  ֵליל  ַהּסֵ ְלָחן  ֶהָערוך ,  ּּבְ ב  ְסִביב  ַהׁשֻ ָיׁשַ ׁשֶ ְּכְ ּ ּ
ֵמיַטב  ַהֵיינֹות   י  ּּבְ לֹא  ָמָצא  ֶאת  ָידֹו ,  ֶהָחגּוַמֲעַדּנֵ

ים  ֵסֶדר.  ְוֶאת  ַרְגלֹו לֹא  ָיַדע ?  ְֵאיך  עֹוׂשִ ְּוֵכיָון  ׁשֶ
אֹולְוִה ֵיׁש  ִלׁשְ ל ,  ְּתּבַ ֵתֵצא  ְוִתְסַתּכֵ תֹו  ׁשֶ ֵקׁש  ֵמִאׁשְ ּּבִ ּ ּ ּ

ֵכִנים ְ ָבֵתי  ַהּשׁ ֵביָתם,  ּּבְ ם  ַיֲעׂשו  ּבְ ִתְרֶאה  ׁשָ ּוַמה  ׁשֶ ּ ּ .
ִית ה  ֵמַהּבַ ָ ִית  ָהִראׁשֹוןָהְלָכה  ,  ָיְצָאה  ָהִאּשׁ ְַאך ,  ַלּבַ

ַּהַחלֹונֹות  ָהיו  מוָגִפים ּ ִניַּחלֹון  .  ּ ֵ ִית  ַהּשׁ ָהָיה ,  ַהּבַ
ָּפתוַח   הּ א  ַיְבִחינו  ּבָ ּמָ ה  ׁשֶ ׁשָ ִּלְרָוָחה  ְוָחׁשְ ִית   .ּ ַהּבַ

י ִליׁשִ ְ ְ  ָהָיה  ָחׁשוךַהּשׁ ך  .  ּ ין  ַהָנְדָדה  ְּכָ ִתיםּבֵ . ּּבָ
ם יְנַתִים  ֵהֵחל  ָלֶרֶדת ֶגׁשֶ ַקע אֹור . ּבֵ ְקֵצה ָהְרחֹוב ּבָ ּבִ

ִתים ֵּמַחלֹונֹות  ַהּבָ ִתים .  ּ ַאַחת  ַהּבָ ה  ּבְ ָ ֵּהִציָצה  ָהִאּשׁ
ָפה  ִית  ָגְרָרה  ֶאת  ַהּמַ ת  ַהּבַ ֵאׁשֶ ה  ִהיא  רֹוָאה  ׁשֶ ְּוִהּנֵ ּ

ְפכו  ָלָאֶר י  ֶהָחג  ִנׁשְ ְלָחן  וַמֲעַדּנֵ ַעל  ַהׁשֻ ּׁשֶ ָקם ִּמָיד  ,  ץּּ
ְעָלה ֵדי  ֵטרוף,  ּּבַ ֲעָסן  ַעד  ּכְ ָהָיה  ּכַ ְמלֹא ,  ּׁשֶ ָצַעק  ּבִ

ה  ְלָכל  ַטל  ַמֵקל  ְוִהּכָ ּנָ ְעתֹו  ַעד  ׁשֶ ַּהָגרֹון  ְולֹא  ָנָחה  ּדַ ּ ּ
ה  וִביָלֶדיָה,  ֵעֶבר ּּבָ ת  ַעם .  ּ ֵאׁשֶ ַּפַחד  ָמֶות  ָאַחז  ּבְ
ים  ֵסֶדר,  ָאֶרץָה ך  עֹוׂשִ ֵאיָמה?  ְּכָ ָבה  ּבְ ה "ַּהָקּבָ,  ָחׁשְ

ֶזה ְּיַצֶוה  ָעֵלינו  ַחג  ָאיֹום  ְונֹוָרא  ּכָ ֶזה  ֵזֶכר  ְלַמּכֹות ?  ּ
ך  ָטַרְח...  ִמְצַרִים ם  ּכָ ִנְקיֹונֹות ְַהִאם  ְלׁשֵ ִּתי  ּבְ

ים בועֹות  ֲאֻרּכִ ַהִאם ...  ַאְלַלי  ָעַלי  ְוַעל  ְיָלַדי...  ּׁשָ
ֶזה ַעט ?    ַנֲעמֹד  ּבָ ּמְ ל  ְלַהְחִמיר  ּבַ ַתּדֵ ְעִלי  ִמׁשְ ֲּהֵרי  ּבַ

הוא  יֹוֵדַע ַמּכֹות  ֶנֱאָמנות ...  ּׁשֶ ר  ּבְ ִּנְגַזְרנו  ְלִהְתַיּסֵ ּ
ל  ַהַלְיָלה ך  ּכָ ֶמׁשֶ ּּבְ ך  ָע?  ְ בֹותְּכָ ְחׁשָ ַעד ,  ּלו  ַהּמַ

ֵביָתה ְצָאה  ַעְצָמה  ּבְ ּמָ ּׁשֶ ֵקׁש  .  ּ ְעָלה  ּּבִ ְתַסֵפר  ַמה ּּבַ ּׁשֶ ּ
ים  ֵסֶדרָרֲאָתה   ְַאך  ִהיא  לֹא  ֵהֵעָזה ?  ְְוֵאיך  עֹוׂשִ

ִנית.  ְלהֹוִציא  ֶהֶגה ֵ ּשׁ תֹו  ּבַ ָקׁשָ ַעל  ַעל  ּבַ ב  ַהּבַ ְַאך ,  ּׁשָ

ה  ׁשֹוֶתֶקת ָ תֹו.  ָהִאּשׁ ך  ּבְ ְך  ּכָ ָידֹוְ . ָּנַטל  ַמֵקל  ּבְ

ַמֵקל ְעָלה  אֹוֵחז  ּבְ ְּוִכְראֹוָתה  ֶאת  ּבַ ּ ֶבִכי ,  ּ ָּפְרָצה  ּבְ
ַלְחָת  אֹוִתי ,  ִּאם  ָיָדְעָת:  ִנְסָער  ְוָאְמָרה ַּמּדוַע  ׁשָ ּ

ם ָחָזק ֶגׁשֶ  ?  ַעד ְלסֹוף ָהְרחֹוב,ּבְ
ָיה  ָפְרצו  ַהֲחִסיִד ֲעׂשִ ַמע  ַהּמַ ְּלִמׁשְ ּ ְצחֹוקּ ְַאך .  ים  ּבִ

חוְמָרה יׁש  ָקָרא  ּבְ ֶּהָחִסיד  ַהָקׁשִ , ַּמה  ַאֶתם  צֹוֲחִקים:  ּ
ת  ַעם  אֹוָתה  ֵאׁשֶ ֵאלֹות  ּכְ ֲּהֵרי  ַגם  ֲאַנְחנו  ׁשֹוֲאִלים  ׁשְ ּ ּ

ת ,  ָהָאֶרץ ֶעֶצם  ַמְסָקָנָתה  ְלִסּבַ ִהיא  ּבְ ֵאָלָתה  ׁשֶ ׁשְ ּּכִ ּ
הוֲעל,  ַּהִהְתַרֲחׁשויֹות ְסָקנֹות  ׁשֶ ן  ַהּמַ ת ּּכֵ אן  ְלִסּבַ ּו  ּכָ

ַּהָגלות ְמקֹום  ַלְחקֹור  ֵהיֵטב  ַמה  ָהָיה  ָגַרם .  ּ ּּבִ
ׁשֹות  וַמה  ְקּדָ ְעּבוד  ִמְצַרִים  וַמּדוַע  ֶנֶחְרבו  ַהּמִ ְּלׁשִ ּ ּ ּ ּ
ה  ֲאַנְחנו  סֹוְבִלים ְזַרְקנו  ַלָגלות  ְוָלּמָ ּנִ ה  ׁשֶ ּבָ ַּהּסִ ּ ּּ ,

ֵכִנים ְ ל ֵאֶצל ַהּשׁ  ...ַּמֲעִדיִפים ְלִהְסַתּכֵ

ִמְצַרִים' הַעְבֵדי  ָהיו ֲעָבִדים ּבְ  ּזֹוְכִרים ׁשֶ
ְעּבוד  לֹא  ַיְחזֹר ִ ַהּשׁ ּוְכֵדי  ׁשֶ ה  ַהתֹוָרה ,  ּ ָבה  וַמְדִגיׁשָ ּׁשָ ּּ

ִמְצַרִים יָרה  ׁשוב  ְוׁשוב  ֶאת  ֱהיֹוֵתנו  ֲעָבִדים  ּבְ ּוַמְזּכִ ּ ּ ּ ,
ְפָרט   נֹוֵגַע  ּבִ ֶחְבָרהּבְ ְּלַיַחס  ַהְפחוִתים  ּבַ מֹו  .  ּ ן ּכְ ּכֵ

ׁש  ים  ְוׁשֵ לֹוׁשִ ִּאְזּכור  ִמְצַות  ַאֲהַבת  ַהֵגר  מֹוִפיָעה  ׁשְ ּ
תֹוָרה   ְּפָעִמים  ּבַ ִמְצֹות (!)  ּ ִצינו  ּבְ לֹא  ּמָ ָבר  ׁשֶ ּּדָ ּ

ת ּבָ גֹון  ׁשַ ַחֵיי ,  ִמיָלה  ְוַכּדֹוֶמה,  ֲאֵחרֹות  ּכְ ֵהם  ּבְ ּׁשֶ
ה ל  ִקיום  ָהֻאּמָ ֶפׁש  ׁשֶ ַּהּנֶ י  ַהִתקון  ְלִקְלקול  ַהֵפ.  ּ ּּכִ ּ ּ ּרוד ּּ
יֶֹקר ְעּבוד  ְמ,  ָּעלול  ַלֲעלֹות  ּבְ ׁשִ ְָפֵרך  ֵאֶצל ּּבְ

ְבֵני  ֱאנֹוׁש ּבִ ֵפִלים  ׁשֶ ְ ַּהְפחוִתים  ְוַהּשׁ ת  ֱהיֹוֵתנו .  ּ ֻּעְבּדַ
ִמְצַרִים ָעָבר  ֲעָבִדים  ְלַפְרעֹה  ּבְ ר ,  ּבֶ ַּמֲחֶזֶקת  ֶאת  ַהֶקׁשֶ

ַרך   ם  ִיְתּבָ ֵ ֵהם  ַעְבֵדי  ַהּשׁ ָרֵאל  ׁשֶ ְכָלל  ִיׂשְ י  ִלי   "–ְּבִ ּכִ
ָרֵאל ֲעָב ֵני ִיׂשְ  ".ֲעָבַדי ֵהם. ִדיםּבְ

 ֵחְטא ְמִכיַרת יֹוֵסף
ֵּמַהגֹוְרִמים .  ָבר  נֹוָסףּ  ֶהָאמור  ִנְרֶאה  ְלָהִבין  ּדָפ"ע

ְעּבוד  ִמְצַרִים ִּצְינו  ֲחַז,  ְּלׁשִ . ַּגם  ֶאת  ְמִכיַרת  יֹוֵסףל  "ּ
ָהָיה  ,  ְּוֵיׁש  ְלָהִבין  ַמּדוַע  ֶצֱאָצֵאי  ֵלִוי ָּפִעיל ׁשֶ

ִכיָרה ּמְ ָבִטים  ּבַ ְ ָאר  ַהּשׁ ׁשְ ּוִבְכָלל  ֵיׁש ?  ּלֹא  ָסְבלו  ּכִ
ֲּהֵרי  לֹא  יוְמתו,  ְלָהִבין ִנים  ַעל  ָאבֹות  ְוִאיׁש ּ   ּבָ

ֶחְטאֹו  יוָמת ּוַמּדוַע    ּּבְ ָבִטיםּ ְ ֶצֱאָצֵאי  ַהּשׁ לו ּׁשֶ ּ  ִיְסּבְ
ֲחָטֵאי   ְעּבוד,  לֹוַמרְוִנְרֶאה  ?  ֲאבֹוָתםּבַ ִ ַהּשׁ ה ּׁשֶ ּ  ַהָקׁשֶ

יָון   ָבִטים  ּכֵ ְ א  ַלּשׁ או  ּבָ ִהְתַנּשְׂ ר ּכַ,  ּזוָלָתםַעל  ּׁשֶ ְזּכָ ּנִ
ֵּמַהְפִסיְקָתא  ְולֹא   ֲחָטֵאי  ּ ֵחְטא ,  ֲאבֹוָתםּבַ ְוֵכיָון  ׁשֶ

ָרֵאל,  ֶזה ֵני  ִיׂשְ ין  ּבְ ל  חֶֹסר  ָהַאְחדות  ּבֵ ְרׁשֹו ,  ּׁשֶ ׁשָ
ל  ְמִכיַרת  יֹוֵסף ֵחְטא  ַהַקְדמֹון  ׁשֶ מֹו,  ּּבְ . ִנְקָרא  ַעל  ׁשְ

יָון  ,  ְוִנְרֶאה  לֹוַמר ּכֵ ֶבט  ֵלִוי  ׁשֶ ֵ ּשׁ תֹוָרהָּעְסקו  ׁשֶ ִפי ,  ּּבַ ּכְ
לו  ִמַיֲעקֹב  ָאִבינו   ִקּבְ ּׁשֶ ּּ , א"פְּיסֹוֵדי  ַהתֹוָרה  ם  "ַּעֵין  ַרְמּבָ(ּ

ת  ַהתֹוָרה,  )טז ַ ה  ָהָרָעה ,  ִּמּכַֹח  ְקֻדּשׁ ּדָ ְמרו  ֵמַהּמִ ִּנׁשְ
ל  ַהֵפרוד ּׁשֶ ִדים  ֲא.  ּ ַגם  ָהיו  ְמַלּמְ ְּוִיָתֵכן  ׁשֶ ֵחִרים  ֶאת ּּ

ּוָבֶזה ִיֲחדו ֶאת ֶחְלֵקי ָהָעם, ַּהתֹוָרה ּ. 
ּוְנַסֵים   א  ּ ִדְבֵרי  ַהַתּנָ ֵבי  ֵאִלָיהו  ּּבְ ּּדְ ה  ֶפֶרק  כח(ּ  )ַּרּבָ

ְּוָכך  ָאַמר  ָלֶהם  ַהָקּבָ" ָר"ְ ַני  ֲאהוַבי ה  ְלִיׂשְ ֵּאל  ּבָ
ם ֲאַבֵקׁש  ִמּכֶ ֶ ָבר  ּשׁ לום  ָחַסְרִתי  ּדָ ּּכְ ּ ּ  וַמה  ֲאִני ,ּ

ם ִתְהיו  אֹוֲהִבין  ֶזה  ֶאת  ֶזה ?ְּמַבֵקׁש  ִמּכֶ ּ  ֶאָלא  ׁשֶ ּ ּ
ִדין  ֶזה  ֶאת  ֶזהְּוִתְהיו ּ  ְוִתְהיו  ְיֵרִאים  ֶזה  ִמֶזה ,  ְמַכּבְ ּ

ֶכם  ֲעֵבָרה  ְוֶגֶזל  ְוָדָבר  ְמֹכָע ֵצא  ּבָ לֹא ְולֹא  ִיּמָ ּר  ׁשֶ
ָּתבֹואו ִליֵדי ְפסול ְלעֹוָלם ּ ּּ". 
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