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ל...!!! ַמּקֵ ַען ָעָליו ּכְ ה ּתֹוֵפס ָנָחׁש ְוִנׁשְ מֹשֶׁ
ַוּיֹאֶמר  ְבָיֶדָך  ה  ּזֶ ַמה  ה’  ֵאָליו  “ַוּיֹאֶמר  א. 
ב.  ׁשֹון?   ַהּלָ ֶפל  ּכֶ ַמהּו  ְלָהִבין  ָצִריְך  ה“  ַמּטֶ
ַאְרָצה  ִליֵכהּו  ׁשְ ַוּיַ ַאְרָצה  ִליֵכהּו  ַהׁשְ “ַוּיֹאֶמר 
ָניו ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל  ה ִמּפָ ָנס ֹמשֶׁ ַוּיָ ַוְיִהי ְלָנָחׁש 
ָידֹו  ַלח  ׁשְ ַוּיִ ְזָנבֹו  ּבִ ֶוֱאֹחז  ָיְדָך  ַלח  ׁשְ ה  ֹמשֶׁ
י  ַכּפֹו ְלַמַען ַיֲאִמינּו ּכִ ה ּבְ ֲחֶזק ּבֹו ַוְיִהי ְלַמּטֶ ַוּיַ
ַאְבָרָהם  ֱאלֵֹהי  ֲאבָֹתם  ֱאלֵֹהי  ה’  ֵאֶליָך  ִנְרָאה 
מּון  ֱאלֵֹהי ִיְצָחק ֵואלֵֹהי ַיֲעֹקב“ ַמה ָהִעְנָין ַהּטָ
ּנּו  ּמֶ ּמִ ָחׁש ׁשֶ ד ַהּנָ ַלּמֵ ּמְ ֶסר ׁשֶ ֵנס ֶזה ּוַמהּו ַהּמֶ ּבְ
י ִנְרָאה ֵאֶליָך ֱאלֵֹקי ֲאבָֹתם’? ַיֲאִמינּו ַעְמ“י ’ּכִ

ְלָך  ֵיׁש  ָיְדָך“  ּבְ ֶזה  ה ַמה  ֶאל ֹמשֶׁ “ַוּיֹאֶמר ה’ 
ַלֲעׂשֹות  הֹוֵלְך  ה  ַאּתָ ֶזה  ִעם  ׁשֶ ה  ַמּטֶ ָיְדָך  ּבְ
ם,  ְקַרע ֶאת ַהּיָ ה ּתִ דֹוִלים, ִעם ֶזה ַאּתָ ָבִרים ּגְ ּדְ
ִליֵכהּו ַאְרָצה,  ן. “ַהׁשְ ְרּדֵ ְבַקע ֶאת ַהּיַ ִעם ֶזה ּתִ
הֹוֵפְך  ה’   - ְלָנָחׁש“  ַוְיִהי  ַאְרָצה  ִליֵכהּו  ׁשְ ַוּיַ
ְזָנבֹו“  ה ָעָליו “ֱאֹחז ּבִ לֹו ֶאת ֶזה ְלָנָחׁש, ּוְמַצּוֶ
ו הּוא  הּוא, ּוֵמַעְכׁשָ מֹות ׁשֶ ָחׁש ּכְ ַהֲחֵזק ֶאת ַהּנָ
ֵען ָעָליו  ָ ְחִזיק ּבֹו ְוִתּשׁ ּתַ ָך ׁשֶ ּלְ ה ׁשֶ ּטֶ ִיְהֶיה ַהּמַ
ֶזה  ה  ַהּזֶ ָחׁש  ְוַהּנָ הֹוֵלְך.  ה  ַאּתָ ׁשֶ ָמקֹום  ָכל  ּבְ
ְך ִעּמֹו  ִמיד ְמַהּלֵ נּו ָהָיה ּתָ ה ַרּבֵ ּמֹשֶׁ ָחׁש ׁשֶ ַהּנָ
ָך, ֵמַהֲחָפִצים  ּלְ ֶ ָרף“ ִמּשׁ ה ְלָך ׂשָ ַמ“ש “ֲעׂשֵ ּכְ
ה  ּטֶ ַהּמַ ֶזה   - ֶהם  ּבָ ׁש  ּמֵ ּתַ ִמׁשְ ִמיד  ּתָ ה  ַאּתָ ׁשֶ
ְצַרִים  ִמּמִ ְלהֹוִציָאם  ָהַלְך  ׁשֶ ּכְ ְלָנָחׁש  ֱהַפְך  ּנֶ ׁשֶ
ּבֹו  ַאר  ִנׁשְ ֲעַדִין  ה  ְלַמּטֶ ֱהַפְך  ּנֶ ׁשֶ ַאף  ּוֵמָאז 

ַצת ָנָחׁש )ִמְדַרׁש ַקְדמֹוִנים(. ִמּקְ

ָחׁש? ִמי ְמַפֵחד ִמּנָ
ֵחְטא  ּבְ ָהָיה  נּו לֹא  ַרּבֵ ה  י ֹמשֶׁ ּכִ ְוָהִעְנָין הּוא, 
ֵחְטא  ֶאת  יְך  ִהְמׁשִ ּלֹא  ׁשֶ ַהְינּו  ַעת,  ַהּדַ ֵעץ  ּבְ
ֶאת  ן  ְוִתּקֵ ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ל  ׁשֶ ַעת  ַהּדַ ֵעץ 
ּוְלִפיָכְך  ֵמֶחְטאֹו,  עֹוָלם  ּבָ ְכְנָסה  ּנִ ׁשֶ ִפיָרה  ַהּכְ
קֹוֵדם  מֹו  ּכְ טֹוב  ׁש  ּמָ ׁשַ ָחׁש  ַהּנָ ִבילֹו  ׁשְ ּבִ ָהָיה 
נט.(  ִרין  )ַסְנֶהּדְ ָמָרא  ּגְ ּבַ ְדִאיָתא  ּכִ ַהֵחְטא. 
דֹול  ׁש ּגָ ּמָ ן ְמַנְסָיא אֹוֵמר ֲחָבל ַעל ׁשַ ’ר’’ש ּבֶ
ָנָחׁש  ל  ִנְתַקּלֵ ִאְלָמֵלא  ׁשֶ ָהעֹוָלם  ִמן  ָאַבד  ׁשֶ
לֹו  ִמְזַדְמִנין  ָהיּו  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ
פֹון  ַלּצָ רֹו  ּגְ ְמׁשַ ֶאָחד  טֹוִבים  ים  ְנָחׁשִ ֵני  ׁשְ
רֹום ְלָהִביא לֹו ַסְנַדְלּבֹוִנים  ַלּדָ רֹו  ּגְ ְוֶאָחד ְמׁשַ
עֹוד  ְולֹא  ִלּיֹות,  ּוַמְרּגָ טֹובֹות  ַוֲאָבִנים  טֹוִבים 
ַחת ְזָנבֹו ּומֹוִציא  יִלין ְרצּוָעה ּתַ ְפׁשִ ּמַ א ׁשֶ ֶאּלָ

תֹו’.  תֹו ּוְלחּוְרּבָ ּה ָעָפר ְלִגּנָ ּבָ

ְרעֹה... ל ּפַ ארֹו ׁשֶ רְֹך ַעְצְמָך ְסִביב ַצּוָ ּכְ
ְרעֹה  ה ְוַאֲהרֹן ְלַפְרעֹה, ָרָאה ּפַ ָהְלכּו ֹמשֶׁ ּוְכׁשֶ

ָחׁש’,   ה ’ַהּנָ עּון ַעל ַמּטֶ ה ִנְכַנס ֵאָליו ׁשָ ֶאת ֹמשֶׁ
ְלָנָחׁש  ְך  ֶנְהּפַ ְרעֹה  ּפַ ִלְפֵני  ִליכֹו  ִהׁשְ ּוְכׁשֶ
ַמּטֹוָתם  ֶאת  ֵהם  ם  ּגַ ָזְרקּו  ַהַחְרטּוִמים  ׁשֶ ְוּכֶ
יֵניֶהם,  ּנִ ּתַ ֶאת  הּו  ַמּטֵ ַלע  ּבָ יִנים  ְלַתּנִ ְוֶנֶהְפכּו 
י  ָבר, ּכִ ָחׁש ָהָיה אֹותֹו ּדָ ה ְוַהּנָ ּטֶ י ֶאְצלֹו ַהּמַ ּכִ
ְרצֹותֹו  ּבִ ּלֹו,  ׁשֶ ׁש  ּמֵ ׁשַ ַהּמְ ה  ּטֶ ַהּמַ ָהָיה  ָחׁש  ַהּנָ
רֹוך  ּכְ ּתִ ְרעֹה“  ּפַ ֶאל  “ֵלְך  אֹותֹו  ׁשֹוֵלַח  הּוא 
ָרא ֶאת  הּוא לֹא ּבָ ְרֶאה לֹו ׁשֶ ַעְצְמָך ְסִביבֹו, ּתַ
ּוְבֶרַגע  ּכַֹח  ֵאין לֹו ׁשּום  ֶ ּשׁ ְרֶאה לֹו  ּתַ ָהעֹוָלם 
ה  ָחׁש ָהָיה עֹוׂשֶ ֶאָחד הּוא הֹוֵפְך ְלֶאֶפס, ְוַהּנָ
ה  ְמַצּוֶ ָהָיה  ה  ּמֹשֶׁ ׁשֶ ּוְבֶרַגע  ִצּוּויֹו,  ֶאת  ד  ִמּיָ
ה  ְלַמּטֶ ב  ׁשָ הּוא  ה  ַמּטֶ ּכְ אֹותֹו  ׁש  ּמֵ ְלׁשַ ָעָליו 
ָלל. ְוֶאת ֶזה ַהַחְרטּוִמים לֹא ָיְכלּו  יק ּכְ ְולֹא ַמּזִ
ְרֶאה  ה ּתִ ה אֹוֵמר ְלַפְרעֹה ַאּתָ ַלֲעׂשֹות  - ּוֹמשֶׁ
י  ּכִ ה אֹוָתנּו,  ִויַחּיֶ ָיִמית אֹוְתָך  ה  ַהּזֶ ָחׁש  ַהּנָ ׁשֶ

ַזר ה’.  ְך ּגָ ּכָ

ה... ר ַהְרּבֵ לֹא ָצִריְך ְלַדּבֵ
ָחׁש ָיכֹול ַלֲעׂשֹות טֹוב  אֹותֹו ַהּנָ ה ֶהְרָאה ׁשֶ ֹמשֶׁ
ם הּוא  ּגַ ם ַרע, ַפְרעֹה ָסַבר ׁשֶ ְוָיכֹול ַלֲעׂשֹות ּגַ
ַהַחְרטּוִמים  ֻאְמָנם  ֶזה...  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול 
ה  ה ַמּטֶ ּזֶ ׁשֶ ּכְ ְבָיכֹול מֹוְפִתים ֲאָבל  ּכִ ם  ּגַ ֲעׂשּו 
ֶזה  ָאז  ְלָנָחׁש  ְך  ֶנְהּפַ ה  ּזֶ ׁשֶ ּוְבֶרַגע  ה,  ַמּטֶ ֶזה 
ְך,  נּו לֹא ָהָיה ּכָ ה ַרּבֵ ין, ֲאָבל ֵאֶצל ֹמשֶׁ ּנִ ַרק ּתַ
ין  ּנִ ּתַ ָהָיה  ה  ּטֶ ְוַהּמַ ה  ַמּטֶ ָהָיה  ַעְצמֹו  ָחׁש  ַהּנָ
ה, הּוא ָהָיה  ר ַהְרּבֵ ה לֹא ָהָיה ָצִריְך ְלַדּבֵ ּוֹמשֶׁ
ר  ְלַדּבֵ ּבּור,  ַהּדִ ּכַֹח  ה, ה’ ָלַקח לֹו ֶאת  ּפֶ ֲעַרל 
ים,  ַמֲעׂשִ ה  ֲעׂשֶ ּתַ ַרק  ְלֵהֶפְך..  ר,  ַדּבֵ ּתְ ַאל 
י  ּכִ ַהּתֹוָרה.  ל  ּכָ רּו ֶאת  ּבְ ּדִ ַעְצָמם  ים  ֲעׂשִ ְוַהּמַ
ַהֵחְטא  קֹוֵדם  ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ּכְ ָהָיה  ה  ֹמשֶׁ

ּלֹו.  ׁש ׁשֶ ּמָ ָחׁש ַעְצמֹו ָהָיה ׁשַ ַהּנָ ׁשֶ

ֵאין ְלָך’??? ב ֶאת ַמה ׁשֶ ה ַחּיָ ’ַאּתָ
ה  לּונֹות ַעל ֹמשֶׁ ָרֵאל ָהָיה ָלֶהם ּתְ ַעם ִיׂשְ ּוְכׁשֶ
נּו  ְוַנְפׁשֵ ְצַרִים..  ִמּמִ הֹוֵצאָתנּו  ה  “ָלּמָ נּו  ַרּבֵ
ֶלֱאכֹול  ָרצּו  לֹא  ֵהם  לֹוֵקל“  ַהּקְ ֶחם  ּלֶ ּבַ ָקָצה 
ה’ רֹוֶצה ָלֵתת ָלֶהם  מֹוַח ׁשֶ ּוִבְמקֹום ִלׂשְ ַמן, 
ָאָדם  מֹו  ּכְ ַמְלָאִכים  ַמֲאַכל  יל,  ַקּלִ ֶלֶחם 
ִמי  ׁשְ ּגַ ָבר  ּדָ ָרצּו  ֵהם  ַהֵחְטא,  ָהִראׁשֹון קֹוֵדם 
ָאָדם  ל  ׁשֶ ֶחְטאֹו  ּכְ ָהָיה  ְוֶחְטָאם  י.  ׁשִ ּוַמּמָ
ל  ּכָ ֶאת  ֶלֱאכֹול  ָיַכל  ן  ּכֵ ם  ּגַ הּוא  ׁשֶ ָהִראׁשֹון, 
ְוָקא  ּדַ ָרָצה  ְוהּוא  ַעת,  ַהּדַ ֵמֵעץ  חּוץ  רֹות  ַהּפֵ

ָחׁש,  ַמע ַלֲעַצת ּנָ ֶלֱאכֹול ֵמאֹותֹו ָהֵעץ ְוׁשָ

ב,  ּגָ ְוִנׂשְ ִנְפָלא  ָבר  ּדָ ַעְצמֹו הּוא  ְפֵני  ּבִ ָחׁש  ְוַהּנָ
ֶאת  ר  ֵ ַקּשׁ ּמְ ׁשֶ ּבּור  ַהּטַ ְלֶחֶבל  ִנְדֶמה  הּוא 

ל  ּנּו ּכָ ְמֵעי ִאּמֹו, ּוִמּמֶ עֹודֹו ּבִ ינֹוק ְלִאּמֹו ּבְ ַהּתִ
ָלל  ּכְ יׁש  ַמְרּגִ הּוא  ׁשֶ ְללֹא  ימֹוָתיו,  ּוְנׁשִ ְמזֹונֹו 
“ּוִפיו  ל(  ה  )ִנּדָ ָאַחז“ל  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָקׁשּור  הּוא  ׁשֶ
ִאּמֹו  ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ ְואֹוֵכל  ָפתּוַח  ְוַטּבּורֹו  ָסתּום 
ְוֵכיָון  ׁשֹוָתה  ִאּמֹו  ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ ְוׁשֹוֶתה  אֹוֶכֶלת 
יו  )ּפִ תּום  ַהּסָ ח  ִנְפּתָ ָהעֹוָלם  ָלֲאִויר  ָצא  ּיָ ׁשֶ
ִאְלָמֵלא  ׁשֶ ּבּור(  )ַהּטַ תּוַח  ַהּפָ ם  ְוִנְסּתַ ְוַאּפֹו( 
ָעה ַאַחת ְוֵאין  ן ֵאינֹו ָיכֹול ִלְחיֹות ֲאִפילּו ׁשָ ּכֵ
יֹוֵתר ֵמאֹוָתן  טֹוָבה  ּבְ רּוי  ׁשָ ָאָדם  ׁשֶ ָיִמים  ְלָך 
ל  ׁש ָצמּוד ׁשֶ ּמֵ ָחׁש ָהָיה ְמׁשַ ִמים“, ְוֵכן ַהּנָ ַהּיָ
ָחׁש  ַהּנָ ׁשֶ א  ֶאּלָ “ל,  ַהּנַ ֲחַז“ל  ַמֲאַמר  ּכְ ָהָאָדם 
ׁש  ּמֵ ַעְצמֹו ָחַתְך ֶאת ַעְצמֹו, הּוא לֹא ָרָצה ְלׁשַ ּבְ
ָחׁש  ַהּנָ ֶאת  יב  ֶהְחׁשִ ה“ר  ָאּדָ ְוַגם  ה“ר  ָאּדָ ֶאת 
ַמע ַלֲעָצתֹו. ְוַעל  ְמֹאד ּוִבְמקֹום ִלְמׁשֹול ּבֹו ׁשָ
ְלִפי  ִמיָתה,  עֶֹנׁש  ּבְ ִנְקַנס  ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ֶזה 
ְלִפיָכְך  ָראּוי,  ּכָ ָחׁש  ּנָ ּבַ ׁש  ּמֵ ּתַ ִהׁשְ לֹא  הּוא  ׁשֶ
מ“ש “הּוא ְיׁשּוְפָך  הּוא ִנְכַרְך ָעָליו ַוֲהָרגֹו, ּכְ
יָדה  ַעת ַהּלֵ ׁשְ ּבִ ׁש ִלְפָעִמים ׁשֶ ּיֵ מֹו ׁשֶ רֹאׁש“. ּכְ
ָרח“ל  אר  ּוָ ַלּצַ ִביב  ִמּסָ ּבּור  ַהּטַ ֶחֶבל  ִנְכַרְך 

ֶלד. ּוֵמִמית ֶאת ַהּיֶ

ֶאת  ְלַהְטִעים  ָרָצה  ׁשֶ ְך  ּכָ ַעל  ֶנֱעַנׁש  ָחׁש  ְוַהּנָ
עֹוָלם, ְולֹא  ּבָ ָעִמים ׁשֶ ל ַהּטְ ָאָדם ָהִראׁשֹון ִמּכָ
ק  ְלִהְתַאּפֵ ָצִריְך  ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ׁשֶ יל  ּכִ ִהׂשְ
ְטעֹם  ִמּלִ ק  ְתַאּפֵ ּיִ ׁשֶ ה,  ִמּזֶ חּוץ  ַהּכֹל  ְוֶלֱאֹכל 
ן  ּכֵ ה  ָעׂשָ לֹא  ְוהּוא  ם,  ּלָ ּכֻ ָעִמים  ַהּטְ ל  ּכָ ֶאת 
קּו  ִיְמּתָ נּוִבים  ּגְ ִים  ְל“ּמַ ְלִהְתַאּוֹות  לֹו  ְוָגַרם 
ָחׁש  ל ַהּנָ ְוֶלֶחם ְסָתִרים ִיְנָעם“, ְלִפיָכְך ִנְתַקּלֵ
ַטַעם  ַרק  ְוַטַעם  ֲהָנָאה  ׂשּום  לֹו  ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ
ַעְפרּוִריּות  ּבְ ּבֹו  ח  ֻמּנָ הּוא  ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ָעָפר, 

ָהֲאָדָמה.

ה? ִפּלָ ּתְ ֲחגֹוָרה ּבַ ַמּדּוַע חֹוְגִרים ּבַ
“י  ה“ אֹוֵמר ַרׁשִ אלִֹהים ּוְבֹמשֶׁ ר ָהָעם ּבֵ “ַוְיַדּבֵ
ה’  ֶשׁ י ּכְ אלִֹהים’. ּכִ ר ּבֵ ְמַדּבֵ ה ּכִ ֹמשֶׁ ר ּבְ ’ַהְמַדּבֵ
יִקים.  ּדִ ַהּצַ ֶרְך  ּדֶ אֹוְמָרם  הּוא  ָבִרים  ּדְ אֹוֵמר 
ָרִפים“, ה’  ים ַהּשְׂ ָחׁשִ ָעם ֶאת ַהּנְ ח ה’ ּבָ ּלַ “ַוְיׁשַ
ַמִים  ָ ן ֵמַהּשׁ ם ֶאת ַהּמָ ְלּתֶ ם ִקּבַ אֹוֵמר ָלֶהם ַאּתֶ
ּבּור,  ַהּטַ ְבֶחֶבל  ּכִ ַמִים  ָ ַלּשׁ ְקׁשּוִרים  ְוַהִייֶתם 
ֶחֶבל,  ּכְ ְכָרְך  ַהּנִ ָחׁש  ַהּנָ ַלח ָלֶהם ֶאת  ָאז ה’ ׁשָ
ֶחֶבל  ּכְ אָרם  ַצּוָ ָסִביב  ִנְכָרִכים  ָהיּו  ים  ָחׁשִ ְוַהּנְ
ה  ְלֹמשֶׁ אֹוֵמר  ה’  ד  ּוִמּיָ אֹוָתם,  ְוחֹוְנִקים 
ְוָרָאה אֹותֹו  יט  ּבִ ַהּמַ ל  ּכָ ה ְלָך“ –“ְוָהָיה  “ֲעׂשֵ
ְלַמְעָלה.  ַעד  ָקׁשּור  ֶזה  ֵאיֹפה  ל  ּכֵ ְסּתַ ּתִ ָוָחי“ 
ל ֵאיֹפה  ּכֵ ְסּתַ ָחׁש, ֲאָבל ּתִ ל ַעל ַהּנָ ּכֵ ְסּתַ אי ּתִ ַוּדַ
א  ַמּיָ ׁשְ י  ַלּפֵ ּכְ ִלים  ּכְ ִמְסּתַ ָחׁש.  ַהּנָ ָקׁשּור  ֶזה 

│ המשך בעמוד 3. │
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ָחׁש ה ֲעׂשּוָיה... ִמּנָ ל ֹמשֶׁ ַעְנּתֹו ׁשֶ - ִמׁשְ



ר  ּפֹט ֲאׁשֶ ה ֲעֵליֶכם ְוִיׁשְ ְרעֹה: ַוּיֹאְמרּו ֲאֵלֶהם ֵיֶרא ְיהֹוָ ֵצאָתם ֵמֵאת ּפַ ִבים ִלְקָראָתם ּבְ ה ְוֶאת ַאֲהרֹן  ִנּצָ עּו ֶאת מֹשֶׁ ְפּגְ "ַוּיִ
ָיָדם ְלָהְרֵגנּו:" ֵעיֵני ַפְרעֹה ּוְבֵעיֵני ֲעָבָדיו ָלֶתת ֶחֶרב ּבְ ם ֶאת ֵריֵחנּו ּבְ ּתֶ ִהְבַאׁשְ

דתן ואבירם שהיו מקורבים לפרעה במצרים, טענו למשה ואהרן שצריך להשאר במצרים ולהיות בשלום עם המלכות.

2

ֵפל ָרצּוי ִלְפֵני ה’ ָ ְוָקא ָהָאָדם ַהּשׁ ּדַ

ֵאׁש  ּבָ ּבֹוֵער  ׁשֶ ֶנה  ַהּסְ ֶאת  ֶאְצִלי  ְלַגּלֹות  ִני  ַזּכֵ עֹוָלם  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ֵהם  ׁשֶ תֹוִכי  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַהֶחְסרֹונֹות  ל  ּכָ ֶזה  ֶנה  ַהּסְ ל’,  ֻאּכָ ’ְוֵאיֶנּנּו 
ְפלּות  ְהֶיה ִלי ׁשִ ּיִ ְכֵדי ׁשֶ ָרף ּבִ ֶנה לֹא ִנׂשְ ָרִצים, ְוַהּסְ ל ׁשְ ה ׁשֶ ּפָ ַהּקֻ
ֵאר  ִמְתּפָ ה  ַאּתָ ם  ִאּתָ ְוַדְוָקא  י,  ּלִ ׁשֶ ֶחְסרֹונֹות  ּוּבַ ית,  ֲאִמּתִ ַוֲעָנָוה 
ַמִים, ’ְוֵאיֶנּנּו  ל ּתֹוָרה ְוִיְרַאת ׁשָ ה ַמְדִליק ֶאת ָהֵאׁש ׁשֶ ּוָבֶזה ַאּתָ
ן ּתֹוָרה  ל ַמּתַ ֵמַח ּוַמֲאִמין, ְוֶזה ַהּסֹוד ׁשֶ ָך ְוׂשָ י ּבֹוֵער ּבְ ּבִ ּלִ ל’ ׁשֶ ֻאּכָ
ַבד  ּכְ הּוא  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ְוָקא  ּדַ ׁשֶ ה,  ְלֹמשֶׁ ְלַהְראֹות  ָרִציָת  ה  ַאּתָ ׁשֶ
ְוָקא  ַלל, ּדַ ר ּכְ יו ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ְלַדּבֵ ה ְוָלׁשֹון ּוַמְלָאְך ְסָתרֹו ַעל ּפִ ּפֶ
ל ְלָפֶניָך ּוְלהֹוִריד ֶאת  ּלֵ ּמּוָכן ְוָרצּוי ַלֲעֹמד ּוְלִהְתּפַ הּוא ָהִאיׁש ׁשֶ

ה. דֹוׁשָ ּתֹוָרֵתנּו ַהּקְ

ֶצר ֶרה ַהּיֵ ִמי ִמְתּגָ ּבְ

ֶרְך ֶאֶרץ  ה ָרָאה ַעל ַהר ִסיַני ֶאת ַהּדֶ ל עֹוָלם ֲהֵרי ֹמשֶׁ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ֻדְגַמת  ה ּכְ ּזֶ ָאָדם, ׁשֶ ׁש ּבָ ּיֵ ּדֹות ָהָרעֹות ׁשֶ ְדָמה ַלּתֹוָרה, ֶזה ַהּמִ ּקָ ׁשֶ
ׁש ְוִלְלֹמד  רֹוֶצה ְלִהְתַקּדֵ ׁשֶ ְפָרט ּכְ ָכל ֶאָחד, ּבִ ם ּבְ ה ַקּיָ ּזֶ ֶנה ׁשֶ ַהּסְ
ה ְלַהְחִטיאֹו,  ֶצר ּוְמַנּסֶ ר ַהּיֵ ּבֵ ְוָקא ִמְתּגַ ה, ָאז ּדַ דֹוׁשָ ֶאת ַהּתֹוָרה ַהּקְ

ִני  ַזּכֵ ְוָנָחׁש,  ְסֶנה  ְדמּות  ּבִ ֵאָליו  ה  ּלֶ ּוִמְתּגַ ִסיַני,  ַהר  ַעל  ְוַדְוָקא 
ְפלּות  ִ ֶנה, ַעל ְיֵדי ַהּשׁ ּסְ ַמִים ַהּבֹוֶעֶרת ּבַ ְלֵאׁש ַהּתֹוָרה ְוִיְרַאת ׁשָ

י. ּבִ ּדֹות ָהָרעֹות ׁשֶ ֲאוֹות ְוַהּמִ ה ַהּתַ ּזֶ ל’ ׁשֶ ֶנה ֵאיֶנּנּו ֻאּכָ ֵמ’ַהּסְ

ר ֶאְהֶיה ֶאְהֶיה ֲאׁשֶ

בֹוַתי  ּנֹות ִמּדֹוַתי ּוַמְחׁשְ ן ּתֹוָרֵתנּו ֶזה ְלׁשַ ְכִלית ַמּתַ ל ּתַ ּכָ ְוֵאַדע ׁשֶ
ה אֹוֵמר ָלנּו ’ֶאְהֶיה’,  ַאּתָ ר ֶאְהֶיה’, ׁשֶ ָהָרעֹות, ְוֶזה סֹוד ’ֶאְהֶיה ֲאׁשֶ
ֲאַנְחנּו ִנְהֶיה ֲאִפּלּו  ר ֶאְהֶיה’, ֵהיַאְך ׁשֶ נּו, ’ֲאׁשֶ ְהֶיה ִאּתָ ה ּתִ ַאּתָ ׁשֶ
ה  ַאּתָ ׁשֶ ּוְלהֹוִדיַע  ֵליַדע  אּוָלה  ַהּגְ סֹוד  ה  ּזֶ ׁשֶ ֻטְמָאָתם’,  תֹוְך  ’ּבְ
ְרֶאה ָלנּו  ּנִ ָכל ְזַמן ּוְבָכל ָמקֹום, ַוֲאִפּלּו ׁשֶ נּו ּבְ ִנְמָצא ֶאְצֵלנּו ְוִעּמָ
יל ֲאִני  ן ַמּפִ ֵעת, ְוַעל ּכֵ ם ּכָ י ּגַ ה ִאּתִ ַאּתָ נּו ֲאִני ַמֲאִמין ׁשֶ ֲעַזְבּתָ ׁשֶ
ְיֹהָוה  ְו“הֹוֵרִני  ֲאִמיֶתָך,   - ֲאָמֶתָך  ָעִני  ּבְ ְרֶאה  ּתִ ׁשֶ ֵאֶליָך  ִתי  ִחּנָ ּתְ
יׁש  ָך ּוְלַהְרּגִ בּוִקים ַוֲחבּוִקים ּבְ ְהֶיה ּדְ ּנִ ָך“ ׁשֶ ֲאִמּתֶ ְך ּבַ ָך ֲאַהּלֵ ְרּכֶ ּדַ
ָכל ֵעת  יׁש ֶנֱאָמן ְוָאהּוב ַעל ָאִביו ּבְ ן ַמְרּגִ ּבֵ מֹו ׁשֶ ֶנֱאָמִנים ְלָך, ּכְ
ֲאִפּלּו  ּוְרצֹוְנָך  ְמִתיקּוְתָך  יׁש  ַאְרּגִ ׁשֶ ֵאַדֲעָך  ָרֶכיָך  ּדְ ּוְבָכל  ְוֵעת, 
ה ְלַהֲעִמיד  ים, ְוֶאְזּכֶ ְדָבִרים רּוָחִנּיִ ן ּבִ ּכֵ ים ְוָכל ׁשֶ ִמּיִ ׁשְ ְדָבִרים ּגַ ּבִ

ִמיד, ָאֵמן. ָמּה ּתָ ּתֹוָרה ּוְבִמְצֹות ִלׁשְ ִנים עֹוְסִקים ּבַ ִנים ּוְבֵני ּבָ ּבָ



ָחׁש ָרָאה  ַהּנָ ָרָאה ֶאת  ָאז ָהיּו ְמִביִנים. ִמי ׁשֶ
ְרֶאה ֶאת  ה’ ֶהְרָאה ִמְלַמְעָלה, ’ּתִ ֶאת ַהֶחֶבל ׁשֶ
ם  ָנה ִמְלַמְעָלה, ְוַאּתֶ ה ֵהֵבאִתי ַמּתָ ר ַהּזֶ ׁשֶ ַהּקֶ

ָחׁש’.  ה – ֵמַהּנָ ְיכֹוִלים ֵלָהנֹות ִמּזֶ

ין  ּבֵ ה  ִפּלָ ַהּתְ ַעת  ׁשְ ּבִ ַאְבֵנט  ּבְ חֹוְגִרים  ּוְלָכְך 
ל  ּכָ ֵדי ִלְזּכֹר ׁשֶ ּבּור, ּכְ ָמקֹום ַהּטַ ְרָוה ּבְ ִלּבֹו ָלַעֶ
קֹום  ַהּמָ ֶזה  ֲהֵרי  ׁשֶ ֵנס.  ּבְ ים  ַחּיִ ֲאַנְחנּו  ַמן  ַהּזְ
ַעל  ַהֶחֶבל  ֶזה  ִנְכַרְך  ָהָיה  ְוִאּלּו  ּבֹו,  ְמּתָ  ׁשַ ּנָ ׁשֶ
ם מּום  ם. ּוְלָכְך ֵיׁש ׁשָ אר לֹא ָהִייָת ִמְתַקּיֵ ּוָ ַהּצַ
ׁשּום  ח ֶאת ֶזה ּבְ ּכַ ּלֹא ִנׁשְ ֵדי ׁשֶ ה, ּכְ קֹום ַהּזֶ ּמָ ּבַ

ֹאֶפן.

ְלָאְך ָהַפְך ַלּמַ ֶ ָחׁש ּשׁ ַהּנָ
י  ּכִ ָך,  ּלְ ֶ ִמּשׁ ְלָך“  ה  ֲעׂשֵ ה  “ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל ֹמשֶׁ
דֹוָלה ַלֶחֶבל  ן ָהָיה לֹו ַהֲעָרָכה ּגְ נּו ּכֵ ה ַרּבֵ ֹמשֶׁ
ָרף“ ה’ אֹוֵמר לֹו  הּוא ָקׁשּור ַלה’. “ׂשָ ה ׁשֶ ַהּזֶ
ָרִפים  ַמ“ש “ׂשְ הּוא ַמְלָאְך ּכְ ָרף ׁשֶ ים ׂשָ ְלָהׂשִ
א  ֶאּלָ ָנָחׁש?  ם  ׂשָ ְוהּוא  לֹו“,  ַעל  ִמּמַ עֹוְמִדים 
ְולֹא  ָרף’  ׂשָ ְלָך  ה  ’ֲעׂשֵ לֹו  ָאַמר  ָנה  ַכּוָ ּבְ ה’  ׁשֶ
ָפֵרׁש  ּיְ ְרצֹון ה’ ׁשֶ ה ֵהִבין ׁשֶ ה ָנָחׁש’, ּוֹמשֶׁ ’ֲעׂשֵ
ְבֵרי ה’  ּדִ ל  ְרּגּום ׁשֶ ַהּתַ ְוִיְלַמד ֶאת  ָבָריו  ּדְ ֶאת 
י“.  ַמְעּתִ ׁשָ זּו  ִים  ּתַ ׁשְ ֱאלִֹהים  ר  ּבֵ ּדִ “ַאַחת   -
ה  ַאּתָ הּוא ’ְלָך’ - ׁשֶ ָרף ׁשֶ ה ְלָך’ ַהְינּו ַהּשָׂ ַו’ֲעׂשֵ
ׁש  ּמֵ ׁשַ ַהּמְ ְלָאְך  ְוַהּמַ ִעּמֹו  ׁש  ּמֵ ּתַ ִמׁשְ ה  ֹמשֶׁ
ָהָיה  ָחׁש  ַהּנָ ה  ֹמשֶׁ ֵאֶצל  י  ּכִ ָחׁש,  ַהּנָ הּוא  ָך  ּלְ
ל  ּכָ ׁשֶ ְלָאִכים  ַהּמַ ל  ׁשֶ ְפִקיד  ַהּתַ ֶאת  ה  עֹוׂשֶ
יִקים  ּדִ ׁש ֶאת ַהּצַ ּמֵ ִביל ְלׁשַ ׁשְ ִריָאָתם ִהיא ּבִ ּבְ
ָהָיה’  ָחִסיד  ’ִאיׁש  ּיּוט  ּפִ ּבַ אֹוְמִרים  ׁשֶ מֹו  )ּכְ
ָיְרדּו  ְלָאִכים  ַהּמַ ׁשֶ ְלִמי,  ירּוׁשַ ּבִ קֹורֹו  ּמְ ׁשֶ
ה  ְנָין ְמֹפָאר( ְוֵאֶצל ֹמשֶׁ ִביל ֶהָחִסיד ּוָבנּו ּבִ ׁשְ ּבִ

ים לֹו ַהּכֹל.  ָהיּו עֹוׂשִ ים ֵהם ׁשֶ ָחׁשִ ַהּנְ

לֹא  ה’  ְבֵרי  ּדִ ׁשֶ ֵהִבין  נּו  ַרּבֵ ה  ּמֹשֶׁ ׁשֶ ה  ּבָ ְוַהּסִ
י ִאם  ים ַמְלָאְך ִהיא ּכִ ׁשּוט ְלָהׂשִ ָטם ַהּפָ ְפׁשָ ּכִ
ים ָהיּו טֹוִעים ַלְחׁשֹב  ם ַמְלָאְך ָהֲאָנׁשִ ָהָיה ׂשָ
ְוָלֵכן  ְלָאְך,  ַלּמַ ּכַֹח  ֵאיֶזה  ֵיׁש  ָחִליָלה  א  ּמָ ׁשֶ
ְרּכֹו ַרק  ּדַ ָבר ִנְבֶזה ׁשֶ ָרף ּדָ ם ָנָחׁש ׂשָ ה ׂשָ ֹמשֶׁ
ִמית  ָחׁש ַהּמֵ ּתֹוְממּו ַהּנָ ם ִהׁשְ ּלָ יק, ְוָאֵכן ּכֻ ְלַהּזִ
ְכִלית,  ה ֶזה ָהָיה ַהּתַ ַרּבָ ַאּדְ ה? ֲאָבל  ֵאיְך ְמַחּיֶ
ְוָכל  ַמִים  ׁשָ יֵדי  ּבִ ַהּכֹל  ָאֵכן  ׁשֶ ה  ִמּזֶ ְלְמדּו  ּיִ ׁשֶ
נּו,  ַרּבֵ ה  ֹמשֶׁ ל  ׁשֶ ָחׁש  ַהּנָ ַעל  ל  ּכֵ ִהְסּתַ ׁשֶ ִמי 
ָרָאה ֵאיְך  רֹום, ּוְכׁשֶ א ֵעיַנִים ַלּמָ ד נֹוׂשֵ ָהָיה ִמּיָ
ַהּכֹל  ׁשֶ ֵהִבין  ים  ָחׁשִ ּנְ ּבַ ׁש  ּמֵ ּתַ ִמׁשְ נּו  ַרּבֵ ה  ֹמשֶׁ
ָחׁש  ַהּנָ ה  ִהּנֵ י  ּכִ יק,  ַמּזִ ֲהִכי  ָבר  ַהּדָ ַאף  ֵמה’ 
מ“ש “ְוֵאיָבה  ל ָהָאָדם ּכְ דֹול ׁשֶ הּוא אֹוְיבֹו ַהּגָ
ֶכת ֲהִכי  ּתֶ ת ִהיא ַהּמַ ֹחשֶׁ ית וגו’“, ְוַגם ַהּנְ ָאׁשִ
ֶסף ְוָזָהב[  ת ַהּכֶ כֹות ]ְלֻעּמַ ּתָ יֵני ַהּמַ רּוָעה ִמּמִ ּגְ
ֵאּלּו  ּכְ ִנְבִזים  ָבִרים  ּדְ ְוָקא  ּדַ ה’  רֹוֶצה  ּוְכׁשֶ
ַעל  יטּו  ִהּבִ ׁשֶ ְוּכְ ִויׁשּוָעה.  ִלְרפּוָאה  ֶנֶהְפכּו 
ד אֹוָתם  ַלּמֵ ּמְ ָחׁש, ָראּו ּבֹו ֵמֵעין ַמְלָאְך ׁשֶ ַהּנָ
ל  ׁשֶ ִפיָלה  ַהּנְ ָהְיָתה  ֵאיְך  ית,  ֵראׁשִ ּבְ ת  ָרׁשַ ּפָ
ֵהם  ו  ַעְכׁשָ ְוֵאיְך  ָחׁש,  ַהּנָ ִעם  ָהִראׁשֹון  ָאָדם 
ל  ׁשֶ ב  ְלַמּצָ ְוָחְזרּו  ּתֹוָרה  ן  ְלַמּתַ ָזכּו  ָבר  ּכְ ׁשֶ
לּו  ִנְכׁשְ ׁשּוב  ַהֵחְטא,  קֹוֵדם  ָהִראׁשֹון  ָאָדם 

ים.  ָחׁשִ ּנְ ּבַ

ָחׁש  ַהּנָ ֶאת  ְוָקא  ּדַ ֵנס“  ַעל  אֹותֹו  ים  “ְוׂשִ
ּלֹו  ה ׁשֶ ּטֶ ס’ הּוא ַהּמַ ה ַעל ַה’ּנֵ ם ֹמשֶׁ זּוי ׁשָ ַהּבָ
ֵדי  ּכְ ים,  ּסִ ְוַהּנִ ָהאֹותֹות  ֶאת  ה  ָהָיה עֹוׂשֶ ּבֹו  ׁשֶ
ָקר  ִרינּון ַהּיָ ה ַהַסְנּפֵ ּטֶ ּמַ ֵאין ּבַ ֶ ם ּשׁ ְדעּו כּוּלָ ּיֵ ׁשֶ
“ְוֶאת  ה’  לֹו  ָאַמר  ְוָלֵכן  ּוְסגּוָלה.  ּכַֹח  ׁשּום 
ה ּבֹו ֶאת  ֲעׂשֶ ר ּתַ ָיְדָך ֲאׁשֶ ח ּבְ ּקַ ה ּתִ ה ַהּזֶ ּטֶ ַהּמַ
ֲהִכי  ָבר  ַלּדָ ְך  ִיְתַהּפֵ הּוא  ְוָקא  ּדַ ׁשֶ ָהאֹותֹות“ 

ְוֵאין  ָצָרַעת  ָמֵלא  ּלֹו  ּכֻ הּוא  ׁשֶ ְלָנָחׁש  ֵפל  ׁשָ
ה’  ׁשֶ ַדע  ּוְלִהּוָ ְלהֹוִדיַע  ּתֹוֶעֶלת,  ׁשּום  ּנּו  ִמּמֶ
יֵמי  ּבִ ָאח“כ  ְוָלֵכן  ם.  כּוּלָ ַהּכֹחֹות  ַעל  ּבַ הּוא 
ה  ַהּזֶ ֶסר  ַהּמֶ ֶאת  ְכחּו  ׁשָ ַעמ“י  ׁשֶ ּכְ ה  ִחְזִקּיָ
ְסגּוָלה  ְלִמין  ֶאְצָלם  ְך  ֶנְהּפַ ת  ֹחשֶׁ ַהּנְ ּוְנַחׁש 
י  ּכִ ֶלְך  ַהּמֶ הּו  ִחְזִקּיָ אֹותֹו  ת  ּתֵ ּכִ ָזָרה  ַוֲעבֹוָדה 

לֹא ָהָיה ּבֹו יֹוֵתר ׁשּום ּתֹוֶעֶלת.

לֹות? ְלׁשְ ּתַ ין ִמׁשְ ִפּלִ ַמּדּוַע ְרצּועֹות ַהּתְ
ת  ֹחשֶׁ ַהּנְ ְנַחׁש  ֶאל  יט  ְוִהּבִ ׁשּוְך  ַהּנָ ל  ּכָ “ְוָהָיה 
ה  ְלַמּטָ ִמְלַמְעָלה  ל  ְלׁשֵ ּתַ ִהׁשְ ָחׁש  ַהּנָ ָוָחי“ 
ינֹוק  ַהּתִ ֶאת  ר  ֵ ַקּשׁ ּמְ ׁשֶ ּבּור  ַהּטַ ֶחֶבל  מֹו  ּכְ
ְמזֹונֹו  ל  ּכָ ּנּו  ּוִמּמֶ ִאּמֹו  ְמֵעי  ּבִ עֹודֹו  ּבְ ְלִאּמֹו 
ָכְך  ּבְ ָלל  ּכְ יׁש  ְרּגִ ּיַ ׁשֶ ִלי  ִמּבְ ְוזֹאת  ימֹוָתיו,  ּוְנׁשִ
ל  ם ׁשֶ ר ֶאת ִלּבָ ֵ ָחׁש ִקּשׁ הּוא ָקׁשּור, ְוָכְך ַהּנָ ׁשֶ
ם  ְלֻכּלָ יר  ְוִהְזּכִ ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ַלֲאִביֶהם  ָרֵאל  ִיׂשְ
הּוא  ּבּור ׁשֶ ְבֶחֶבל ַהּטַ ֵאיְך ֵהם ְקׁשּוִרים ַלה’ ּכִ
לּוִיים  ּתְ ְוֵהם  ָמן,  ָלֶהם  ְונֹוֵתן  אֹוָתם  ים  ַמְנׁשִ
ֵעיַנִים  ּבְ ֶזה  ֶאת  ְראּו  ּיִ ׁשֶ ִלי  ִמּבְ ַמן  ַהּזְ ל  ּכָ ּבֹו 
ּטֹוָבה ְולֹא ִלְכּפֹות  יר ּבַ ִמּיֹות, ַוֲעֵליֶהם ְלַהּכִ ׁשְ ּגַ
ה  ָעׂשָ ׁשֶ ַהֶחֶסד  ֶאת  ָלֶהם  יר  ִהְזּכִ ְוֵכן  ָעֶליָה. 
ָהיּו  ׁשֶ “ּכְ פכ“ג(  מֹו“ר  ׁשְ )ּבִ ִמְצַרִים  ּבְ ם  ִעּמָ
ָרֵאל  נֹות ִיׂשְ ה ִמּבְ ָ ִמְצַרִים ְוָהְיָתה ִאּשׁ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ
ֶדה ְויֹוֶלֶדת  ת ֵליֵלד, ְוָהְיָתה יֹוֵצאת ַלׂשָ ׁשֶ ְמַבּקֶ
ַער  ַהּנַ עֹוֶזֶבת  יֹוֶלֶדת,  ָהְיָתה  ׁשֶ ְוֵכיָון  ם,  ׁשָ
רּוְך הּוא, ְואֹוֶמֶרת  דֹוׁש ּבָ ּומֹוֶסֶרת אֹותֹו ְלַהּקָ
ה  ְוַאּתָ י  ּלִ ׁשֶ ֶאת  יִתי  ָעׂשִ ֲאִני  ָהעֹוָלם,  ִרּבֹון 
רּוְך  דֹוׁש ּבָ ד ָהָיה יֹוֵרד ַהּקָ ָלְך, ִמּיָ ה ֶאת ׁשֶ ֲעׂשֵ
ְבָיכֹול ְוחֹוֵתְך ִטּבּוָרן ּוַמְרִחיָצן  ְכבֹודֹו ּכִ הּוא ּבִ

ְוָסָכן וכו’ “. 

ִפיִלין  ַהּתְ ְרצּועֹות  ֵהם  ֶזה  ְכֶנֶגד  ְועֹוד 
לּו  ָהְרצּועֹות ַהּלָ ּבּור, ׁשֶ ִלין ַעד ַהּטַ ְמׁשּוְלׁשָ ׁשֶ
ַלה’.  ָהָאָדם  ֶאת  ר  ֵ ַקּשׁ ַהּמְ ּבּור’  ַהּטַ ’ֶחֶבל  ֵהם 
ה  ָעׂשָ ה’  ֶשׁ דֹול  ַהּגָ ַהֶחֶסד  ֶאת  לֹו  יר  ּוַמְזּכִ
ָידֹו  עֹוד לֹא ָהָיה ּבְ ׁשֶ ְמֵעי ִאּמֹו ּכְ עֹודֹו ּבִ ִעּמֹו ּבְ
ם,  ֶחֶסד ִחּנָ ַלְעזֹור ְלַעְצמֹו. ְוה’ ִהְתַנֵהג ִעּמֹו ּבְ
ל  ּבּור, ְוָנַתן לֹו ּכָ ֶחֶבל ַהּטַ ר אֹותֹו ֵאָליו ּבְ ְוָקׁשַ
ם  רֹוׁשֵ ָלָאָדם  ַאר  ִנׁשְ יו  ַחּיָ ְיֵמי  ְוָכל  ְצָרָכיו, 
ה  ַהּזֶ ַהֶחֶסד  ח ֶאת  ּכַ ִיׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ֶזה  ֵמֶחֶבל 
ירֹות  ַמְזּכִ ְוָהְרצּועֹות  ֶזה  ם  ְורֹשֶׁ ֹאֶפן.  ׁשּום  ּבְ
ַעת ַלֲעׂשֹות ְצָרָכיו  ּדַ ּבֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ה  ם ַעּתָ ּגַ לֹו ׁשֶ
ֶזה  הּוא  ְוה’  ֶרַגע  ָכל  ּבְ הּו  ּוְמַחּיֵ ימֹו  ַמְנִשׁ ה’ 
עֹוד  ה’  ה  ְוַאְדַרּבָ ְוַהּכַֹח,  ַהָחְכָמה  לֹו  ּנֹוֵתן  ׁשֶ
ה  ַעּתָ ן  ּכֵ ׁשֶ ִאּמֹו  ַעי  ִמּמֵ יֹוֵתר  ָעָליו  יַח  ּגִ ַמׁשְ
צּוי ּבֹו יֹוֵתר  ּמָ עֹוָלם ׁשֶ הּוא הֹוֵלְך ּוִמְסּתֹוֵבב ּבָ

נֹות.             ַסּכָ

ָרֵאל ַלה’ ין ִיׂשְ ֶחֶבל ּבֵ
י’(  ה  ָרׁשָ )ּפָ ִתי  ַרּבָ א  ִסיְקּתָ ּפְ ּבַ ִצינּו  ּמָ עֹוד 
ֶאְמָרה  ּנֶ י ר“א ֶזה הּוא ׁשֶ ְנחּוָמא ּבֵ ַתח ר’ ּתַ “ּפָ
ַהר ַאל  ן ַהּסַ ְרֵרְך ַאּגַ לֹֹמה ׁשָ רּוה“ק ַעל ְיֵדי ׁשְ ּבְ
ְרֵרְך?  ׁשָ ג’( ַמהּו  ז’  ה“ש  )ׂשֶ וגו’  ֶזג  ַהּמָ ֶיְחַסר 
ָנה  ּדָ ַלִים  ירּוׁשָ ּבִ ָהְיָתה  ׁשֶ דֹוָלה  ּגְ ַסְנֶהְדִרין  זּו 
ַטּבּור  ּכְ ָלּה  מֹוׁשְ הּוא  ה  ְוָלּמָ ְנָפׁשֹות,  יֵני  ּדִ
ֶאְמַצע  ה ָנתּון ּבְ ּבּור ַהּזֶ א ַמה ַהּטַ ְרֵרְך? ֶאּלָ ׁשָ
ֶבת  יֹוׁשֶ ַסְנֶהְדִרין  ָהְיָתה  ְך  ּכָ ָאָדם,  ל  ׁשֶ
ל  ׁשֶ ֶאְמָצִעיתֹו  ִהיא  ַלִים  רּוׁשָ ּיְ ׁשֶ ַלִים  ירּוׁשָ ּבִ
ַמה  ְרֵרְך  ׁשָ ַהר  ַהּסַ ן  ַאּגַ ְרֵרְך  ׁשָ ד“א  עֹוָלם. 
ָהָעם  ל  ּכָ ְך  ּכָ ינֹוק,  ּתִ ל  ׁשֶ יו  ַחּיָ הּוא  ּבּור  ַהּטַ
ָהיּו  ׁשֶ ַסְנֶהְדִרין  ל  ׁשֶ ְזכּוָתם  ּבִ ָהָיה  ה  ַהּזֶ
ִהְלכֹות ַהּתֹוָרה“ ְוָהִעְנָין,  ִבים ְועֹוְסִקים ּבְ יֹוׁשְ
ל  ְנֶהְדִרין ַטּבּורֹו ׁשֶ ְוַהּסַ יַהִמ“ק  ּבֵ ה ִנְקָרא  ָלּמָ

ָהיּו  ם ָהיּו ַהּכֲֹהִנים ְוַהֲחָכִמים ׁשֶ י ׁשָ עֹוָלם? ּכִ
ָעה  ׁשְ ַהּתִ ֶחֶסד  ַעל  ַלה’  ּומֹוִדים  ים  יׁשִ ַמְרּגִ
ים ֶאת  יׁשִ ַיְרֵחי ֵליָדה, ּוְבָכל ְיֵמיֶהם ָהיּו ַמְרּגִ
ְמֵעי  ּבִ ִתינֹוק  ּכְ ַלה’  ֶהם  ּלָ ׁשֶ ְוַהִחּבּור  ר  ׁשֶ ַהּקֶ
ּתֹוָרה  ּבַ ְועֹוֵסק  רֹאׁשֹו  ַעל  לּוק  ּדָ ר  ּנֵ ׁשֶ ִאּמֹו 
ר  ׁשֶ ַהּקֶ ָהָיה  דֹול  ַהּגָ ַבִית  ּבְ ם  ְוׁשָ ָטֳהָרה,  ּבְ
ע  ּפָ ם ָהָיה ֻמׁשְ ָ יֵנינּו ַלה’ ּוִמּשׁ ֵלא ּבֵ ְוַהִחּבּור ַהּמָ
ם  ְוׁשָ ּלֹו.  ּכֻ ָהעֹוָלם  ְלָכל  ְוַהַחּיּות  ַפע  ֶ ַהּשׁ
נֹות  ְרּבָ ַהּקָ ֲעבֹוַדת  ּבַ עֹוְסִקים  ַהּכֲֹהִנים  ָהיּו 
ַעל  ְרֵאִלי ּבָ ׂשְ ָלִמים ְוָהיּו אֹוְכִלים ִעם ַהּיִ ְ ְוַהּשׁ
ים ֶאת  יׁשִ ה ּוְבָטֳהָרה ְוָהיּו ַמְרּגִ ָ ְקֻדּשׁ ן ּבִ ְרּבָ ַהּקָ
ֲחָסָדיו  ְוֶאת  יָמם  ּוַמְנִשׁ ֲאִכיָלם  ּמַ ׁשֶ ה’  ַחְסֵדי 
ינֹוק  מֹו ַהּתִ ּכְ ּגּוָפם  ָכל ַמַעְרכֹות  ּבְ ָהֲעצּוִמים 
ְוצֹוֶפה  ְלָאְך  ֵמַהּמַ ּתֹוָרה  ּלֹוֵמד  ׁשֶ הֹור  ַהּטָ
ְנִגיָנָתם  ּבִ ם  ְוַהְלִוּיִ ה’,  ת  ֻדּלַ ּגְ ת  ֲאִמּתַ ּבַ יר  ּוַמּכִ
ה  ָ ֲחִמּשׁ ּבַ ְוָדִרים  ִוד  ּדָ יֵרי  ׁשִ ִנים  ְמַנּגְ ָהיּו 
יָרה ָיָצא  ְמֵעי ִאּמֹו ְואֹוְמִרים ׁשִ ר ּבִ עֹוָלִמים ’ּדָ

ְוכּו’’.

ה!!! ר... עֹוׂשֶ לֹא ְמַדּבֵ
“ְוָהָיה  )כט.(  ר“ה  ּבְ אֹוֶמֶרת  ָמָרא  ַהּגְ ׁשֶ ְוֶזהּו 
’ְוִכי  ָרֵאל“  ִיׂשְ ְוָגַבר  ָידֹו  ה  ֹמשֶׁ ָיִרים  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ְזַמן  א ּבִ ה עֹוׂשֹות ִמְלָחָמה? ֶאּלָ ל ֹמשֶׁ ָיָדיו ׁשֶ
ִדים  ְעּבְ י ַמֲעָלה ּוְמׁשַ ַלּפֵ ִלין ּכְ ּכְ ָרֵאל ִמְסּתַ ׂשְ ּיִ ׁשֶ
ִרים’–  ּבְ ַמִים ָהיּו ִמְתּגַ ָ ּשׁ ּבַ ם ַלֲאִביֶהם ׁשֶ ֶאת ִלּבָ
ר  ּבֵ ּדִ ׁשֶ ה  ִמּמַ יֹוֵתר  ָיָדיו  ּבְ ה  ָעׂשָ נּו  ַרּבֵ ה  ֹמשֶׁ
ה  ְועֹׂשֶ ה  ַהְרּבֵ ר  ְמַדּבֵ ָרִגיל  ָאָדם  תֹו.  ְתִפּלָ ּבִ
ָיָדיו  ד ּבְ נּו הּוא ִלּמֵ ה ַרּבֵ ְמַעט. ֲאָבל ֵאֶצל ֹמשֶׁ
ִפיו,  ּבְ ר  ֵמֲאׁשֶ יֹוֵתר  ִמְלָחָמה,  ַלֲעׂשֹות  ֵאיְך 
ְוַלֲעׂשֹות  ִמְלָחָמה  ַלֲעׂשֹות  אֹוָתם  ד  ִלּמֵ הּוא 
ָיָדיו,  עֹות  ֶאְצּבָ ה’  ּבְ ְוַהּכֹל  טֹוִבים,  ים  ַמֲעׂשִ
ה  ַהּפֶ ּוְלֶהֶבל  ה-  ַהּפֶ ז לה“א מֹוְצאֹות  ַרּמֵ ּמְ ׁשֶ
ל  הּוא ֵסֶמל ַהַהּלֵ ִמְבָטא ָהאֹות ֵהא ׁשֶ ַהּיֹוֵצא ּבְ
ר“ע(, ְוהּוא ִהְכִניס ֶאת  ְוַההֹוָדָאה )אֹוִתּיֹות ּדְ

ים. ֲעׂשִ ּמַ ַדִים – ּבַ ּיָ ֶזה ּבַ

אֹו  ֵמִמית  ָחׁש  ַהּנָ “ְוִכי  ת,  ֹחשֶׁ ַהּנְ ְנַחׁש  ּבִ ְוֵכן 
ִלין  ּכְ ָרֵאל ִמְסּתַ ׂשְ ּיִ ְזַמן ׁשֶ א ּבִ ה ֶאּלָ ָחׁש ְמַחּיֶ ַהּנָ
ַלֲאִביֶהם  ם  ִלּבָ ֶאת  ִדין  ְעּבְ ּוְמׁשַ ַמֲעָלה  י  ַלּפֵ ּכְ
ֲאִפילּו  ׁשֶ ֵדנּו  ְלַלּמְ ִאין“  ִמְתַרּפְ ָהיּו  ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ
זֹוִכים  ִאם  י  ּכִ ְלַהֲחיֹות,  ָיכֹול  יק  ּזִ ַהּמַ ָחׁש  ַהּנָ
לּוי  ּתָ ַהּכֹל  ְלָאָדם,  ׁש  ּמֵ ְמׁשַ הּוא  ָחׁש  ַהּנָ ָאז 

ַמִים. ָ ב ַלּשׁ ִדים ֶאת ַהּלֵ ְעּבְ ׁשַ ּמְ ְלִפי ַמה ׁשֶ

ה ַעְצמֹו ָנָחׁש??? מֹשֶׁ
ב  ָרֵאל, ֲאִני חֹוׁשֵ ִיׂשְ נּו אֹוֵמר ְלַעם  ַרּבֵ ה  ּוֹמשֶׁ
י  ֲהֵרי נֹוַלְדּתִ ַעְצִמי ָנָחׁש, ׁשֶ ֲאִני ּבְ ַעל ַעְצִמי ׁשֶ
אֹותֹו  ר  ּיֵ ּצִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהָרעֹות,  ּדֹות  ַהּמִ ל  ּכָ ִעם 
ּוֵביֵניֶכם  ינֹו  ּבֵ אֹותֹו  ם  ׂשָ ה’  ֶשׁ א  ֶאּלָ ר,  ּיָ ַהּצַ
ַהּתֹוָרה.  ֶאת  ְלַהֲעִביר  ְוִצּנֹור  ֶחֶבל  ִלְהיֹות 
ָעַלי  ִיְגזֹר  ִאם  ָנָחׁש  ּכְ יק  ְלַהּזִ ָיכֹול  ם  ּגַ ַוֲאִני 
ת  ּבָ ָמָרא אֹוֶמֶרת )יֹוָמא כב: ְוׁשַ ַהּגְ ה’ ּוְכמֹו ׁשֶ
ֵהֵעז ְלַפּתֹות  ס, ׁשֶ ָחׁש הּוא ּגַ ַהּנָ סג. ְוִסיָמָנְך ׁשֶ
נֹוֵקם  ֵאינֹו  ׁשֶ ת“ח  ל  ’ּכָ ָהִראׁשֹון(  ָאָדם  ֶאת 
ּנֹוֵקם  ׁשֶ ת“ח  ’ְוָכל  ת“ח’,  ֵאינֹו  ָנָחׁש  ּכְ ְונֹוֵטר 
ּוְלִאיָדְך  ָמְתֶניָך’.  ַעל  ָחְגֶרהּו  ָנָחׁש  ּכְ ְונֹוֵטר 
ָלֶזה  ֶזה  ַהּנֹוִחים  ת“ח  ֵני  ’ׁשְ ם,  ׁשָ ָאְמרּו 
ת“ח  ֵני  ׁשְ ָצְרֵכיֶהם,  א  ְמַמּלֵ “ה  ּבָ ַהּקָ ֲהָלָכה  ּבַ
“ה אֹוֲהָבם, ְוהּוא  ּבָ יִלים ֶזה ֶאת ֶזה ַהּקָ ְגּדִ ַהּמַ
יֹוְדִעים  ֵהם  ׁשֶ  - ַמְעְתָתא  ׁשְ ּדִ צּוְרָתא  ָיְדֵעי  ּדְ
ֵאין  ׁשֶ ּוִבְתַנאי  ם,  ֵמַרּבָ ְמדּו  ּלָ ׁשֶ ָבר  ַהּדָ ֶֹרׁש  ּשׁ
י ִאם ֵיׁש ָלֶהם  ּנּו, ּכִ ִעיָרם ִלְלֹמד ִמּמֶ ָלֶהם ַרב ּבְ

“י(.  ל אֹותֹו ֲעֵליֶהם’ )ַרׁשִ ַרב, ֲעֵליֶהם ְלַקּבֵ
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ָיַדִים ְמצֹוָרעֹות ַלת ַהּתֹוָרה ּבְ ַקּבָ

ַסְרסּור,  נּו ּכְ ה ַרּבֵ ָרֵאל ָהָיה ָצִריְך ֶאת ֹמשֶׁ ַעם ִיׂשְ
ַתְכִלית  ּבְ ֵמה'  ְרחֹוִקים  ים  ִמּיִ ׁשְ ַהּגַ ים  ָהֲאָנׁשִ י  ּכִ
לֹו  ֵאין  הּוא  ה  ּוֹמשֶׁ ה,  ֹמשֶׁ ֶאת  ְצִריִכים  ְוֵהם 
ה  ם ּפֶ ַעְצמֹו "ִמי ׂשָ ָאַמר ּבְ מֹו ׁשֶ לּום ֵמַעְצמֹו, ּכְ ּכְ
ְלָך  ָהָיה  ִאם  ְמֹאד!  טֹוב  "ה א"ל  ּבָ ְוַהּקָ ָלָאָדם" 
ה  ֲעׂשֶ ּתַ יק, ָלֵכן ָצִריְך ׁשֶ ה ֵמַעְצְמָך ֶזה ָהָיה ַמּזִ ּפֶ
ֶאת  ַלח  ׁשָ "ה  ּבָ ַהּקָ ְוָאֵכן  ְלָך,  יֹאַמר  ֲאִני  ׁשֶ ַמה 
ן  ּכֵ ה  ֹמשֶׁ ְבֵרי  ּדִ ׁשֶ ִנְרֶאה  ְוָהָיה  ְלַפְרֹעה  ה  ֹמשֶׁ

יד ֶאת ִלּבו. יק ח"ו, ּוַפְרֹעה ַרק ִהְכּבִ ִהּזִ

ְקִרים  ַהּמִ ָכל  ּבְ ַמֲאִריָכה  ַהּתֹוָרה  ֶזה  ִביל  ּוִבׁשְ
ה  ַמּטֶ  – ָידֹו  ּבְ ה  ַמּטֶ ַמֲחִזיק  נּו  ַרּבֵ ה  ֹמשֶׁ ָהֵאּלּו, 
ל ָהָאָדם, ְוהּוא  ֶעֶנת ׁשֶ ׁשְ ה ַהּמִ ּזֶ ָבר טֹוב ׁשֶ ֶזה ּדָ
ֶהם  ּבָ תּוב  ּכָ ׁשֶ הֹורֹות  ַהּטְ ָיָדיו  ּבְ ֶזה  ֶאת  ַמֲחִזיק 
ַוְיִהי  ָאְרָצה  ִליֵכהּו  ׁשְ "ַוּיַ ֱאמּוָנה",  ָיָדיו  "ַוְיִהי 
ָדיו, ֶזה ִמְתַרֵחק  ִליְך ֶאת ֶזה ִמּיָ ְלָנָחׁש", הּוא ַמׁשְ
ה  ֹמשֶׁ ָנס  "ַוּיָ ְלָנָחׁש.  ְך  ֶנְהּפַ ֶזה  ָאז  ֵמָהֱאמּוָנה 
ָלֵצאת  כֹול  ּיָ ׁשֶ ַמה  ה  ּזֶ ׁשֶ ִנְבַהל  הּוא  ָניו"  ִמּפָ
ים,  ַלֲאָנׁשִ ֵנֶזק  ִלְגרֹם  ָיכֹול  ֶזה  ּלֹו,  ׁשֶ ים  ּסִ ֵמַהּנִ

ה. ְך ְלַמּטֶ ַפס ֶאת ֶזה ׁשּוב ְוֶזה ׁשּוב ֶנְהּפַ הּוא ּתָ

ֶזה  ה  ְוִהּנֵ יס,  ַלּכִ ַיד  ְכִניס  ּתַ לֹו  אֹוֵמר  ה'  ׁשּוב 
ים  ֲעׂשִ ֵמַהּמַ חֹוִלים  ְנִהִיים  ים  ֲאָנׁשִ ְמצֹוָרע, 
ֵחיֶקָך",  ֶאל  ָיְדָך  ב  ָהׁשֵ עֹוד  ה'  "ַוּיֹאֶמר  ּלֹו.  ׁשֶ
ְמצַֹרַעת,  ית  ַנֲעׂשֵ ְוָידֹו  ָיָדיו  ּבְ ְצָדָקה  נֹוֵתן  ָאָדם 
י  ּכִ חֹוִלים,  ים  ֲאָנׁשִ ה  עֹוׂשֶ עֹוד  ֶזה  יק,  ַמּזִ ֶזה 
ה ֶזה  ִנּיָ ַעם ׁשְ ם ַעְצמֹו, ְוׁשּוב ּפַ ן ְלׁשֵ ּוֵ הּוא ִהְתּכַ
ַלֲעׂשֹות  ן  ּכֵ ִפיָלה  ֵמַהּנְ לֹוְמִדים  ִאם  א.  ִמְתַרּפֵ
ִנְרָאה  י  ּכִ ַיֲאִמינּו  "ְלַמַען  ַהּכֹל  ַמִים.  ׁשָ ם  ְלׁשֵ
ְולֹא  ה',  ֶזה  ַהּכֹל  ׁשֶ  – ֲאבֹוָתם"  ֱאלֵֹהי  ֵאֶליָך ה' 
לּום. ה ְולֹא ַאף ָאָדם לֹא ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות ּכְ ֹמשֶׁ

ם,  ּלָ ּכֻ ְלֵעיֵני  ִמְצַרִים,  ּבְ ה  ָעׂשָ ה  ֹמשֶׁ ֶזה  ְוֶאת 
ין,  ִפּלִ ַהּתְ ָמקֹום  ּבְ ֵחיקֹו  ּבְ ָידֹו  ַמְכִניס  ה  ֹמשֶׁ
ּיֹוִציא  ׁשֶ ִהְבִטיַח  ה'  ֶשׁ טּוָיה,  ַהּנְ רֹוַע  ַהּזְ ָמקֹום  ּבְ
ִפיִלין  ל ָמקֹום ַהּתְ ְזרֹוַע ְנטּוָיה, ּוָפָנה ּכָ אֹוָתנּו ּבִ
ְנִתיַנת  ִאם  י  ּכִ ַמּדּוַע?  ֶלג.  ֶ ּשׁ ּכַ ָצָרַעת  ַהּכֹל 
טֹוב  ָבר  ּדָ ֶזה  ִאם  ַאף  ַלה',  ְקׁשּוָרה  לֹא  ד  ַהּיָ
ְוֵכן  ה,  ֻאּלָ ַלּגְ ֶזה ֶזה לֹא ָיִביא  ּבָ ְוַכּיֹוֵצא  ְצָדָקה  ּכִ
ל  ֶזה ֶאת ּכָ ה ּבָ ֲעׂשֶ ּיַ ֵפרּוׁש א"ל ׁשֶ ה' ּבְ ה ֶשׁ ּטֶ ַהּמַ
ָאז  ֵמָהֱאמּוָנה  ִמְתַרֵחק  ֶזה  ִאם  ֲאָבל  ָהאֹותֹות, 

ְך ְלָנָחׁש. ֶזה ֶנְהּפַ

י  ה ְוָאַמר "ּכִ ַיֲעֹקב ָאִבינּו ֶהֱחִזיק ֶאת אֹותֹו ַמּטֶ
ֶזה  ה  ּטֶ ַהּמַ ה",  ַהּזֶ ן  ְרּדֵ ַהּיַ ֶאת  י  ָעַבְרּתִ ְבַמְקִלי 
ָבִרים  ּדְ ּבַ ָיָדיו,  ּבְ ּפֹוֵעל  ָאָדם  ׁשֶ ים  ֲעׂשִ ַהּמַ ל  ּכָ
ָאָדם ַמֲחִזיק  ָאָדם ׁשֶ ה ׁשֶ ַמּטֶ ּנּו, ּכְ ֵהם חּוץ ִמּמֶ ׁשֶ
ָאֵכן  ַעְצמֹו  ּבְ ה  ּמֹשֶׁ ׁשֶ ה  ַמּטֶ אֹותֹו  ֲאָבל   – ָידֹו  ּבְ
ֲאָבל  ַמּכֹות,  ָרה  ָהֲעׂשָ ל  ּכָ ֶאת  ֶזה  ִעם  ה  ַיֲעׂשֶ
ֶזה  ָאז  ַלה'  ַהִנִסים  ל  ּכָ ֶאת  ִרים  ְ ְמַקּשׁ לֹא  ִאם 
ׁשּוָבה  ים ּתְ ְך ְלָנָחׁש – ְלֶנֶזק. ֲאָבל ִאם עֹוׂשִ ֶנְהּפַ
חֹוֵזר  ָחׁש  ַהּנָ ָאז  ֱאמּוָנה  ּבֶ ִקים  ּוִמְתַחּזְ ְוחֹוְזִרים 

ָרָאה  ׁשֶ ּכְ ִנְרָעׁש,  ְרֹעה  ּפַ ה  ּוִמּזֶ ה,  ְלַמּטֶ ְך  ְוֶנְהּפַ
ים. ְוַהִחּדּוׁש  ָחׁשִ ל ַהּנְ ַלע ֶאת ּכָ ה ַאֲהרֹן ּבָ ּטֶ ּמַ ׁשֶ
חּוץ  ׁשֶ ָבר  ּדָ ֶזה  ה  ּטֶ ַהּמַ י  ּכִ הּוא,  ִני  ֵ ַהּשׁ אֹות  ּבָ
ִנְצָטֵרַע  ה  ֹמשֶׁ ל  ׁשֶ ּגּופֹו  ָצַרַעת,  ּבְ ֲאָבל  ִמּגּופֹו, 
ָהָאָדם  ֱאמּוָנה  ֹחֶסר  ּבְ ׁשֶ אֹוָתם  ִהְרִעיד  ְוֶזה 

ׁשּוט ִמְצָטֵרַע. ּפָ

ִלי  ֵאין  ָלָאָדם"  ה  ּפֶ ם  ׂשָ "ִמי  ה  ֹמשֶׁ ָאַמר  ְוָאז 
ם  ים לֹוַמר ָלֶהם. ּגַ ּבּוִרים, ֵאין ִלי ִחּדּוׁשִ ׁשּום ּדִ
ם,  ָאַמְרּתָ ִלי ַלֲעׂשֹות ֲאִני ִאּלֵ לּו ׁשֶ ָהאֹותֹות ַהּלָ
"אֹו  ה'  א"ל  אֹוָתם,  ד  ְלַלּמֵ ֵאיְך  יֹוֵדַע  לֹא  ֲאִני 
ֵלְך",  ה  "ְוַעּתָ ה'".  ָאֹנִכי  ֲהלֹא  ם  ִאּלֵ ם  ׁשָ ִמי 
ה  ַאּתָ ִאם  ׁשּוָבה,  ּתְ ָלׁשֹון  א  ֶאּלָ ה'  'ְוַעּתָ ֵאין 
אֹוָתם  ִלְגאֹול  ֵלְך  ו  ַעְכׁשָ ה,  ּפֶ ְלָך  ֵאין  ׁשֶ אֹוֵמר 
ִפיָך ָאז  ר ּבְ ֲאִני ְיַדּבֵ ׁשֶ ר" ּכְ ַדּבֵ ר ּתְ "ְוהֹוֵריִתָך ֲאׁשֶ
ֲהֵרי  ׁשֶ ָלח"  ׁשְ ּתִ ַיד  ּבְ ָנא  ַלח  ׁשְ "ַוּיֹאֶמר  ר.  ַדּבֵ ּתְ
ם ֶזה  ה" ּגַ ֹמשֶׁ ַחר ַאף ה' ּבְ ָך, "ַוּיִ ֵמיָלא ַהּכֹל ִמּמְ ּבְ
ה, ֲאָבל ַגם ַאל  ה ַאּתָ ּזֶ ְחׁשֹב ׁשֶ ַאל ּתֹאַמר, ַאל ּתַ
ה ַאֲהרֹן יֹוֵצא ִלְקָראְתָך"  ָבַרי. "ְוִהּנֵ ְחלֹק ַעל ּדְ ּתַ
ר, ּוֶבֱאֶמת  ּלֹא ְמַדּבֵ ֶזה ׁשֶ ה ּכָ ַאּתָ י הּוא יֹוֵדַע ׁשֶ – ּכִ
ר הּוא ְלָך ֶאל ָהָעם" הּוא יֹוֵצא ִלְקָראְתָך,  "ְיַדּבֵ
ה. ְוָאז הּוא  ר, ְולֹא ַאּתָ הּוא ְיַדּבֵ י הּוא יֹוֵדַע ׁשֶ ּכִ
ָעַבר  ׁשֶ ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ל  ׁשֶ ה  ּטֶ ַהּמַ ֶאת  ל  ִקּבֵ
ְוַאְבָרָהם  ם  ׁשֵ ֹנַח  ֲחנֹוְך  ת  ׁשֵ יִקים  ַצּדִ ָעה  ְלִתׁשְ

ַעל ַהּטּוִרים(. ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב ְויֹוֵסף )ּבַ

יק,  ִהּזִ הּוא  ְוָאֵכן  ְלַפְרֹעה  ָהַלְך  ה  ֹמשֶׁ ְוָאֵכן 
א"ל  ה'  ְוָאז  ְוגֹו',  ָהֲעבֹוָדה"  ד  ְכּבַ "ּתִ מ"ש  ּכְ
ה ַרק  ַאּתָ ה יֹוֵדַע ׁשֶ ַאּתָ ו ׁשֶ ה ִתְרֶאה" ַעְכׁשָ "ַעּתָ
ר  ְצִליַח ִלְגאֹול אֹוָתם. "ַוְיַדּבֵ ה ָאֵכן ּתַ יק ַאּתָ ַמּזִ
ה ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֲאִני ה'", ָלָאבֹות  ֱאלִֹהים ֶאל ֹמשֶׁ
י ה'  "י(, ּכִ ה )ַרׁשִ יָלה ֶאת ֶזה, ַרק ְלֹמשֶׁ הּוא לֹא ּגִ
ְולֹא  ר  ְמַדּבֵ לֹא  הּוא  ׁשֶ ֶזה  ּכָ ַמֲהַלְך  ּבְ ִאּתֹו  ָהַלְך 
ר ּופֹוֵעל ַעל ָידֹו. ה' ְמַדּבֵ לּום ַרק ַמה ֶשׁ ה ּכְ עֹוׂשֶ

ה  ָרֵאל" ַאּתָ ֵני ִיׂשְ י ֶאת ַנֲאַקת ּבְ ַמְעּתִ "ְוַגם ֲאִני ׁשָ
ִיְזֲעקּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ל  ּכָ ם  ּגַ ׁשֶ ו ָצִריְך  י, ַעְכׁשָ ִאּתִ
י  ה ִמּקֹוֶצר רּוַח" – ּכִ ְמעּו ֶאל ֹמשֶׁ ֵאַלי. "ְולֹא ׁשָ
ה" –  ם, "ּוַבֲעבֹוָדה ָקׁשָ ְמַגְמּגֵ ָהָיה  ּלֹו  ׁשֶ ּבּור  ַהּדִ
לֹו.  ְמעּו  ׁשָ לֹא  ֵהם  ָלֵכן  ר,  ְלַדּבֵ לֹו  ה  ָקׁשֶ ָהָיה 
ֵאַלי  ְמעּו  ׁשָ לֹא  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ֵהן  ה  ֹמשֶׁ "ַוּיֹאֶמר 
ָאָדם  ם,  ְמַגְמּגֵ ֲאִני  ֲהֵרי  ְרֹעה"  ּפַ ָמֵעִני  ִיׁשְ ְוֵאיְך 
רּור,  ּבָ ר  ְלַדּבֵ ִביל  ׁשְ ּבִ ּדֹוָלר  ִמְליֹון  ן  ִיּתֵ ם  ְמַגְמּגֵ
ר ָיֶפה, ְוִא"כ  ִבילֹו ְלַדּבֵ ׁשְ ה ּבִ י ֶזה ֲעבֹוָדה ָקׁשָ ּכִ
ה' רֹוֶצה  ַמע ִלי, ֲאָבל ֶזה ַמה ֶשׁ ִיׁשְ ְרֹעה  ּפַ ֵאיְך 

ם. ָרֵאל ַמְנִהיג ְמַגְמּגֵ ְהֶיה ְלַעם ִיׂשְ ּיִ ׁשֶ

ר הּוא"  ר ְיַדּבֵ ּבֵ י ּדַ י ּכִ ִוי ָיַדְעּתִ "ְוַאֲהרֹן ָאִחיָך ַהּלֵ
לֹא  ה  ֹמשֶׁ ה,  ֹמשֶׁ ל  ׁשֶ ָהִעְנָין  ֶאת  יר  ַיְסּבִ הּוא 
א  ֶאּלָ ִריְזַמִטי,  ּכְ הּוא  י  ּכִ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ֶאת  ּגֹוֵאל 
ם ֲאָבל ה' הּוא ַהּגֹוֵאל, ְוַאֲהרֹן  ְלֵהֶפְך הּוא ְמַגְמּגֵ
יר ָלֶהם  ָבֶריָך ָלָעם, ְוַיְסּבִ יר ֶאת ּדְ ַהּכֵֹהן הּוא ַיְסּבִ

ם? ה ְמַגְמּגֵ ַמּדּוַע ַאּתָ

ָהָיה  ֶזה  ִלּבֹו"  ּבְ ַמח  ְוׂשָ "ְוָרֲאָך  ּבֹו  ֶנֱאָמר  ְוַאֲהרֹן 
ָהָיה  ה  ּמֹשֶׁ ׁשֶ ְמרֹות  ּלַ ׁשֶ ֶאְצלֹו,  דֹול  ּגָ ִחּדּוׁש 
ַמה  ה,  ֹמשֶׁ ֶאת  ֶרץ  ּתִ ׁשֶ ֶזה  הּוא  ְוַאֲהרֹן  ם  ְמַגְמּגֵ
ם.  הּוא אֹוֵמר ּוַמה הּוא רֹוֶצה ּוַמּדּוַע הּוא ְמַגְמּגֵ
יֹוֵצא  הּוא  ה  "ְוִהּנֵ ה  ְלֹמשֶׁ ׁש  ְמַחּדֵ ה'  ֲאָבל 
ְמָחה  ׂשִ ְולֹא  ְתָך  ֻדּלָ ּגְ ַעל  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ִלְקָראְתָך" 
לֹו  ָאַמר  ה'  ֶשׁ ְלַאֲהרֹן  ְמָפֵרׁש  ה  ּוֹמשֶׁ ְלֵאיד. 
ר  ְמַדּבֵ לֹא  ה  ַאּתָ ׁשֶ  – יָך"  ּפִ ִעם  ֶאְהֶיה  "ְוָאֹנִכי 
ּלֹא  ׁשֶ ְדָרׁש  ּמִ ּבַ תּוב  ּכָ ׁשֶ ם.  ְמַגְמּגֵ ה  ַאּתָ ְכָלל,  ּבִ
ָהָיה  הּוא  נּו,  ַרּבֵ ה  ֹמשֶׁ ּכְ עֹוָלם  ּבָ ם  ְמַגְמּגֵ ָהָיה 
תּוב ּבֹו ג' ְלׁשֹונֹות –  ֲהֵרי ּכָ ֵבד ְמֹאד, ׁשֶ ם ּכָ ְמַגְמּגֵ
ה –  ַבד ּפֶ ָפַתִים. ּכְ ַבד ָלׁשֹון, ַוֲעַרל ׂשְ ה, ּכְ ַבד ּפֶ ּכְ
ַבד ָלׁשֹון – ֶזה מֹוָצאֹות  ה. ּכְ ֶזה ַעל מֹוָצאֹות ַהּפֶ
ְוה'  מּור.  ּגָ ם  ִאּלֵ ְמַעט  ּכִ ָפַתִים,  ׂשְ ְוֵכן  ׁשֹון  ַהּלָ
ל ַאֲהרֹן  יהּו" ׁשֶ מֹו "ִעם ּפִ ִדּיּוק ּכְ יו, ּבְ ָהָיה ִעם ּפִ
ִיְרְמָיה  ַצחּות ָלׁשֹון. ָהָיה עֹוד ְנִביִאים ּכְ ר ּבְ ּבֵ ּדִ ׁשֶ
ה  י ַנַער ָאֹנִכי", ֲאָבל ֹמשֶׁ ּכִ י  ָיַדְעּתִ ָאַמר "לֹא  ׁשֶ
יֹון  ּזָ ּבִ ִבילֹו  ׁשְ ּבִ ָהָיה  ְוֶזה  ה,  ָקׁשֶ ם  ְמַגְמּגֵ ָהָיה 

ְפֵניֶהם. ר ּבִ ְפֵני ָהָעם ְלַדּבֵ ָעצּום ַלֲעמֹוד ּבִ

ר  ְלַדּבֵ ָהעֹוָלם  ֶמֶלְך  ִלְפֵני  ָהַלְך  ה  ַהּזֶ ְוָהָאָדם 
ֶאת  לַֹח  ִלׁשְ ּנּו  ִמּמֶ ׁש  ּוְלַבּקֵ ֵבד,  ּכָ ִגְמּגּום  ּבְ ִאּתֹו 
ְצַרִים"  ָרֵאל, ָלֵכן ֶנֱאָמר "ַוּיֹוִציֵאנּו ה' ִמּמִ ַעם ִיׂשְ
ַמְלָאְך"  ַלח  ׁשְ "ַוּיִ תּוב  ּכָ ׁשֶ ַאף  ַמְלָאְך,  ע"י  לֹא 
ה  ּמֹשֶׁ א ׁשֶ ם(, ֶאּלָ "י ׁשָ ר.. ְוַרׁשִ ְדּבָ ּמִ ה )ּבַ ֶזה ֹמשֶׁ
ָיַכל  ֲהֵרי הּוא לֹא  ׁשֶ ִליַח,  ָ ַהּשׁ ָהָיה  ִליַח לֹא  ָ ַהּשׁ
ְוַדְוָקא  ְזיֹונֹות,  ּבִ ָהָיה  ּלֹו  ׁשֶ ּבּור  ַהּדִ ל  ּכָ ר,  ְלַדּבֵ
ר  "ְוִדּבֶ ַמ"ש  ּכְ יר  ִהְסּבִ ַאֲהרֹן  ֶזה  ְוֶאת  ַעל,  ּפָ ֶזה 
יר  ה ְוִהְסּבִ ר ַעל ֹמשֶׁ ּבֵ הּוא ְלָך ֶאל ָהָעם" הּוא ּדִ
ָרֵאל ֶזה  ּגֹוֵאל ֶאת ַעם ִיׂשְ ִמי ׁשֶ ְגָמא ׁשְ הּוא ַהּדֻ ׁשֶ

ַרק ה'.

סֹוף ָיָמיו  ּבְ ַאת ַהּצּור, ׁשֶ ל ַהּכָ ְוֶזה ָהָיה ָהִעְנָין ׁשֶ
ְמּצֹוַרעֹות,  ִנְהיּו  ּלֹו  ׁשֶ ַדִים  ַהּיָ ָאֵכן  ׁשֶ ֶהְרָאה  ה' 
ה  ּמֹשֶׁ ׁשֶ ַהּמֹוְפִתים  י  ּתֵ ׁשְ ֲהֵרי  לֹו  ָאַמר  ה'  ֶשׁ ֶזה 
ֶאת  ה  ִהּכָ הּוא  ה  ּטֶ ּמַ ּבַ ַרַעת,  ְוַהּצָ ה  ּטֶ ַהּמַ ה,  ָעׂשָ
ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ה  ּוְמֻנּדֶ ְמצָֹרע  ּכִ ה  ַנֲעׂשָ ְוָאז הּוא  ַלע  ַהּסֶ
ַאר  ה ִנׁשְ ם ִנְכְנסּו ְלֶא"י ְוַרק ֹמשֶׁ ּלָ ּנּו, ּכֻ ְרׁשּו ִמּמֶ ּפֵ
לֹו  ָהָיה  לֹא  אי  ַוּדַ ּבְ ה  ּוֹמשֶׁ ם.  ׁשָ ר  ְוִנְקּבַ חּו"ל  ּבְ
ַלה',  ֶנֱאָמן  כ"כ  ָהָיה  הּוא  א  ֶאּלָ ֵחְטא,  ׁשּום 
ּזֹות  ְלִהְתּבַ ְלָאִביו ְוהּוא מּוָכן  ֶנֱאָמן  הּוא  ֶבן ׁשֶ ּכְ

ִבילֹו. ׁשְ ּבִ

ַחת  ים ָנא ָיְדָך ּתַ מֹו ֵכן ְליֹוֵסף "ׂשִ ְוַיֲעֹקב ָאַמר ּכְ
ה  ַאּתָ ֱאָמנּות, ׁשֶ ל ַהּנֶ ְיֵרִכי" ֲאִני מֹוֵסר ְלָך ֶאת ּכָ
ְהֶיה  ּתִ ַבע ִלי ׁשֶ ָ ֲעִביר ֶאת ֶזה ָהְלָאה ֲאָבל ִתּשׁ ּתַ
ֲאִני לֹא רֹוֶאה,  ׁשֶ ִטיָרִתי ּכְ ם ַאֲחֵרי ּפְ ֶנֱאָמן ִלי, ּגַ

ָלה. ְכּפֵ ְמָעַרת ַהּמַ ְוִתְקּבֹר אֹוִתי ּבִ

יִהים  ְגּבִ ּמַ ׁשֶ ּכְ ס"ת,  הֹוָצַאת  ּבְ אֹוְמִרים  ׁשֶ ְוֶזהּו 
ר  ֲאׁשֶ ַהּתֹוָרה  "ְוזֹאת  ָהָעם  ְלֵעיֵני  ַהּתֹוָרה  ֶאת 
ה"  ַיד ֹמשֶׁ "י ה' ּבְ ָרֵאל ַעּפִ ֵני ִיׂשְ ה ִלְפֵני ּבְ ם ֹמשֶׁ ׂשָ
ם ה'  ְרּכָ ְוָקא ּדַ ה, ּדַ ל ֹמשֶׁ ּצֹוַרעֹות ׁשֶ ָיַדִים ַהּמְ – ּבְ

ָנַתן ֶאת ַהּתֹוָרה.
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ב, ּוְבֶדֶרְך  ּלֵ ֲחֵברֹו ָנַעץ לֹו ֶחֶרב ּבַ יׁש ׁשֶ יֹון ָחָזק ְוכֹוֵאב ְמֹאד, ְוהּוא ַמְרּגִ ּזָ ל ּבִ ִלְפָעִמים ָאָדם ְמַקּבֵ
ד ַלֲעצֹם ֶאת ֵעיָניו ּוְלַהְנִמיְך ֶאת  ְך, ָצִריְך ִמּיַ ֵצל ִמּכָ ּתֹונֹוָתיו, ּוִבְכֵדי ְלִהּנָ ד ֶאת ֶעׁשְ ָלל הּוא ְמַאּבֵ ּכְ
ַמה  ר ִלְרֹמז ֶאת ֶזה ּבְ ֵליו, ְוֶאְפׁשָ ב, ְוִלְהיֹות ָרגּוַע ְוׁשָ ְבִעיִרים ֶאת ַהּלֵ ּמַ ים ׁשֶ ִמּיִ ׁשְ ל ָהְרצֹונֹות ַהּגַ ּכָ
"ה  ּבָ ר ֲהלֹא ָאֹנִכי ה'" )שמות ד יא( ַהּקָ ם אֹו ִעּוֵ נּו "אֹו ִמי ָיׂשּום ִאּלֵ ה ַרּבֵ "ה ָאַמר ְלֹמשֶׁ ּבָ ַהּקָ ׁשֶ

ּלֹא ׁשֹוֵמַע אֹוָתם. ֵחֵרׁש ׁשֶ ְזיֹונֹות, ְוִלְהיֹות ּכְ נֹוֵתן ְלָאָדם ּכַֹח ִלְסּבֹל ֶאת ַהּבִ


