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א תשפשת ִּ י תי ּי פרשת 
ַהַּמֵּסָכה ֶׁשְּמַכָּסה ֶאת ָהאֹור

ֵנס  ָלן ִמֲהרּו ְלִהּכָ 'ה ַקּפְ ל ָהֶרּבֶ תֹו ׁשֶ ּתָ ר, ְוַתְלִמיֵדי ּכִ ֲחַצר ַהֵחיּדֶ ַמע ַבּ ְלצּול ִנׁשְ קֹול ַהּצִ
ַעְנֵין  ַהּמְ עּור  ִ ַהּשׁ ָהָיה  ׁשֶ בּוַע,  ת-ׁשָ ָרׁשַ ּפָ עּור  ְלׁשִ ְלַאֵחר  ָרָצה  לֹא  ֶאָחד  ַאף  ִניָמה.  ּפְ

יֹוֵתר! ּבְ

ֶקט  ׁשֶ ּבְ ִבים  יֹוׁשְ ָלִדים  ַהּיְ ל  ּכָ ֶאת  ָצא  ּמָ ׁשֶ ָלן,  ַקּפְ 'ה  ָהֶרּבֶ ָאַמר  ְיָלִדים,"  לֹום  "ׁשָ
ָכה ַהּיֹום." ַאף ֶאָחד לֹא ֵהִביא ַמּסֵ ְמקֹומֹוֵתיֶהם. "ֲאִני רֹוֶאה ׁשֶ ּבִ

ְפִליָאה. ֶזה ּבִ יטּו ֶזה ּבְ ִלים ִהּבִ ֻבְלּבָ ָלִדים ַהּמְ ַהּיְ

ָבר ִנְגַמר." ָכה? ּפּוִרים ּכְ ׁש ַמּסֵ ְלּבַ ּנִ ה ׁשֶ 'ה, ָלּמָ עֹו. "ָהֶרּבֶ ִאיִצי ֵהִרים ֶאת ֶאְצּבָ

ֵעיַנִים נֹוְצצֹות. ָלן ּבְ 'ה ַקּפְ ָכה," ָאַמר ָהֶרּבֶ ה נֹוֶסֶפת ִלְלּבֹׁש ַמּסֵ ַנּסּו ַלֲחׁשֹב ַעל ִסּבָ "ּתְ

קֹול ְמבָֹעת. ַאל ֶחְזִקי ּבְ "ַהּקֹורֹוָנה ָחְזָרה?" ׁשָ

הּו עֹוד ַרֲעיֹון?" 'ה. "אּוַלי ֵיׁש ְלִמיׁשֶ רּוְך ה'," ָעָנה ָהֶרּבֶ "לֹא לֹא, ּבָ

ה  'ה. ַאף ֶאָחד לֹא ִהְצִליַח ַלֲחׁשֹב ַעל ִסּבָ לּו ַעל ָהֶרּבֶ ּכְ בּו ְוִהְסּתַ ָלִדים ַרק ָיׁשְ ַאְך ַהּיְ
ָכה. ְגָלָלּה ֲעֵליֶהם ִלְלּבֹׁש ַמּסֵ ּבִ נֹוֶסֶפת ׁשֶ

ֶאת  א  ִמּלֵ ָעצּום  ְואֹור  ֲעָנק,  ָנס  ּפָ ֵגָרה  ֵמַהּמְ הֹוִציא  'ה  ָהֶרּבֶ ִנּיֹות,  ׁשְ ר  ִמְסּפַ ֲעֹבר  ּכַ
ַעל  ְלָהֵגן  ְמַנת  ַעל  ַדִים  ַהּיָ ִעם  ֵניֶהם  ּפְ ֶאת  ּסּו  ּכִ ָלִדים  ַהּיְ אֹוטֹוָמִטי,  אֶֹפן  ּבְ ַהֶחֶדר. 

ַסְנֵור. ֵני ָהאֹור ַהּמְ ֵעיֵניֶהם ִמּפְ

'ֲאבּוַקת-ָהַעל'  זֹוִהי  "ַהִאם  ָניו.  ּפָ ֶאת  ְמַכּסֹות  ֲעַדִין  ָיָדיו  ִאיִצי,  ָאַמר  'ה,"  "ָהֶרּבֶ
ר ִמיְליֹון לּוֶמן?" ָעְצַמת ֶעׂשֶ ל ֶחְבַרת 'ִקיְנֶדְלְטרֹון', ּבְ ה ׁשֶ ַהֲחָדׁשָ

ָלִדים.  ָנס ַהָעְצָמִתי ְלֵעֶבר ַהּיְ יְך ְלָהִאיר ִעם ַהּפָ ִהְמׁשִ 'ה, ׁשֶ "ָנכֹון ְמאֹוד," ָאַמר ָהֶרּבֶ
ה?" ּתָ ג ַמּדּוַע ֵהֵבאִתי אֹותֹו ַלּכִ "ֵיׁש ָלֶכם ֻמּשָׂ

ל. ֲעַדִין ָהָיה ְמאֹוד ְמֻבְלּבָ ַאל ִחְזִקי, ׁשֶ כֹות?" ׁשָ נּו ַמּסֵ ּלֹא ָלַבׁשְ ְגַלל ׁשֶ "ּבִ

ַדִים  "ַהּיָ ִאיִצי.  ָאַמר  ו,"  ַעְכׁשָ ָכה  ַמּסֵ ִלי  יָקה  ַמּזִ ָהְיָתה  ֱאֶמת לֹא  ּבֶ ׁשֶ ִהיא,  "ָהֱאֶמת 
י ַמְתִחילֹות ִלְכאֹב." ּלִ ׁשֶ
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ֶאת  ה  ְוִכּבָ ָלן,  ַקּפְ 'ה  ָהֶרּבֶ ָאַמר  ַדִים,"  ַהּיָ ֶאת  ְלהֹוִריד  ְיכֹוִלים  ם  ַאּתֶ ְיָלִדים,  "טֹוב, 
בּוַע?" ָ ת ַהּשׁ ָרׁשַ ה ְלֵבין ּפָ ָנס ַהּזֶ ין ַהּפָ ר ּבֵ ׁשֶ ם יֹוֵדַע ָמה ַהּקֶ ָנס. "ְוָכֵעת, ַהִאם ִמי ִמּכֶ ַהּפָ

דֹול  ָרֵאל ֵמָהאֹור ַהּגָ ֵדי ְלָהֵגן ַעל ַעם ִיׂשְ נּו ָהָיה ָצִריְך ִלְלּבֹׁש ַמְסֶוה ּכְ ה ַרּבֵ י מֹׁשֶ "ָאה! ּכִ
ָניו!" ָאַמר ִאיִצי. ַרן ִמּפָ ּקָ ׁשֶ

ְך?" ֶרת ָלנּו ַעל ּכָ ֵאָלה ִהיא, ַמּדּוַע ַהּתֹוָרה ְמַסּפֶ ְ 'ה. "ַהּשׁ ִדּיּוק!" ֵהִגיב ָהֶרּבֶ "ּבְ

ר," ָאַמר. ְדּבָ ּמִ ָרה ּבַ ּקָ הּו ׁשֶ ֶ י ֶזה ַמּשׁ עֹו. "ּכִ י ֵהִרים ֶאת ֶאְצּבָ מֹוְיׁשִ

ר,"  ְדּבָ ּמִ ּבַ ָהְלכּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ׁשֶ ִנים  ָ ַהּשׁ ִעים  ַאְרּבָ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ָקרּו  ָבִרים  ּדְ ְמאֹוד  ה  "ַהְרּבֵ
ר, ֵסֶפר  ְדּבָ ּמִ ִהְתַרֵחׁש ּבַ ָבר ׁשֶ ל ּדָ ֶרת ָלנּו ַעל ּכָ 'ה. "ִאּלּו ַהּתֹוָרה ָהְיָתה ְמַסּפֶ ָאַמר ָהֶרּבֶ
ָהה'... ַאְך  ֵדי ַלֲעׂשֹות 'ַהְגּבָ ִרים ִאיׁש ָהיּו ִנְצָרִכים ּכְ ֶעׂשְ ְך ַעד ׁשֶ ל ּכָ דֹול ּכָ ַהּתֹוָרה ָהָיה ּגָ

ֶהם ִלּמּוד ֲעבּוֵרנּו." ׁש ּבָ ּיֵ ָבִרים ׁשֶ א ַרק ּדְ ָבר, ֶאּלָ ל ּדָ ֶרת ָלנּו ּכָ לֹא, ַהּתֹוָרה ֵאיָנּה ְמַסּפֶ

ֵאָלה נֹוֶסֶפת," ָאַמר ִאיִצי. "ָמה ָהְיָתה  ׁשּוָבה, ֲאָבל ֵיׁש ִלי ׁשְ "ֲאִני לֹא יֹוֵדַע ֶאת ַהּתְ
ין ּכֹה ָוֹכה ַאף  ּבֵ ְך, ִאם  ּכָ ל  ּכָ אֹור ָחָזק  נּו ָקְרנּו ּבְ ה ַרּבֵ ל מֹׁשֶ ָניו ׁשֶ ּפָ ׁשֶ ָכְך  ּבְ ַהּתֹוֶעֶלת 

ל ָעָליו?" ּכֵ ֶאָחד לֹא ָהָיה ָיכֹול ְלִהְסּתַ
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ָמה  ַאֶחֶרת:  ֵאָלה  ׁשְ ַאל  ִנׁשְ "ָהָבה  ֲעלּות.  ִהְתּפַ ּבְ 'ה  ָהֶרּבֶ ָקָרא  ֶנת!"  ְמֻצּיֶ ֵאָלה  "ׁשְ
ַעם  ָכל ּפַ ֵניֶכם ּבְ ין ּכֹה ָוֹכה ֲעֵליֶכם ְלַכּסֹות ֶאת ּפְ ְך ָחָזק, ִאם ּבֵ ל ּכָ ָפָנס ּכָ ַהּתֹוֶעֶלת ּבְ

ֲאִני ֵמִאיר אֹותֹו ֲעֵליֶכם?" ׁשֶ

הֹוֵלְך  כֹוִנים," ָעָנה ִאיִצי. "ְלֻדְגָמא, ִמי ׁשֶ ִבים ַהּנְ ּצָ ַמּ ָפָנס ּבַ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ר ְלִהׁשְ י ֶאְפׁשָ "ּכִ
ה." ָנס ָיכֹול ְלָהִביא לֹו ּתֹוֶעֶלת ְמֻרּבָ ָמקֹום ָחׁשּוְך ְמאֹוד, ַהּפָ ּבְ

ָכה? ַלּתֹוָרה  ה עֹוד ֵיׁש ַמּסֵ ם יֹוְדִעים ְלּמָ רֹאׁשֹו. "ְוַאּתֶ 'ה ּבְ "ָיֶפה ְמאֹוד," ִהְנֵהן ָהֶרּבֶ
ָכה." ֵיׁש ַמּסֵ

ם. ּלָ אּו ּכֻ ּלְ ָכה?" ִהְתּפַ ֶזה ׁשּוב. "ַלּתֹוָרה ֵיׁש ַמּסֵ יטּו ֶזה ּבְ ָלִדים ִהּבִ ַהּיְ

ְדָבָריו. "ַהּתֹוָרה ִהיא אֹור ָעצּום  יְך ּבִ ִלים ְוִהְמׁשִ ֻבְלּבָ ְלִמיָדיו ַהּמְ ְך ְלֵעֶבר ּתַ 'ה ִחּיֵ ָהֶרּבֶ
ּה. ֲאַנְחנּו  ׁש ּבָ ּיֵ הֹוִמי ׁשֶ ל ְלָהִבין ֶאת ָהעֶֹמק ַהּתְ ֱאֶמת ְמֻסּגָ ְוֵאיְנסֹוִפי, ְוַאף ֶאָחד ֵאינֹו ּבֶ
ָכה זֹו ֲאַנְחנּו זֹוִכים  ַעד ְלַמּסֵ ָכה, ּוִמּבַ מֹו ַמּסֵ לּות זֹו ִהיא ּכְ יכֹולֹוֵתינּו, ּוֻמְגּבָ ִלים ּבִ ֻמְגּבָ
ְוֵחֶלק  ֵחֶלק  ל  ּכָ ֲעַדִין,  אּוָלם  ה.  ַהּזֶ דֹול  ַהּגָ ֵמָהאֹור  ים  ְקַטּנִ ֲחָלִקים  ּוְלָהִבין  ִלְלמֹד 
עֹוֵזר ָלנּו, ַלְמרֹות  ָנס ׁשֶ מֹו ַהּפָ יֹוֵתר, ֵמִביא ָלנּו ּתֹוֶעֶלת ֲעצּוָמה, ּכְ ָטן ּבְ ּתֹוָרה, ְולּו ַהּקָ ּבַ

ירֹות ְלֵעֶבר אֹורֹו. יט ְיׁשִ ִלים ְלַהּבִ ֵאיֶנּנּו ְמֻסּגָ ׁשֶ

ַאל ֶחְזִקי. ִלים ְלָהִבין?" ׁשָ ֵאיֶנּנּו ְמֻסּגָ ְך ׁשֶ ל ּכָ דֹול ּכָ ּתֹוָרה עֶֹמק ּגָ "ַמּדּוַע ֵיׁש ּבַ

'ה.  ָהֶרּבֶ יר  ִהְסּבִ עּור,"  ְוׁשִ בּול  ּגְ ׁשּום  ָלּה  ֵאין  ֵאיְנסֹוִפית,  ִהיא  ַהּתֹוָרה  ׁשֶ ּום  "ִמּשׁ
ָכה  ּסֵ ֲאַנְחנּו לֹוְמִדים, ֲאַנְחנּו ְמִסיִרים עֹוד ְקָצת ֵמַהּמַ ל ּתֹוָרה ׁשֶ ה ׁשֶ ל ִמּלָ "ַעל ְיֵדי ּכָ
ֶאת  ְלָהִבין  ָיָמיו  ל  ּכָ ָעֵמל  ׁשֶ ּוִמי  ַהּתֹוָרה.  ל  ׁשֶ נֹוָסף  עֶֹמק  ים  ּוְמַגּלִ אֹוָתּה,  ה  ַכּסָ ַהּמְ
אֹור  ּבָ יט  ְלַהּבִ א  ַהּבָ עֹוָלם  ּבָ ה  ִיְזּכֶ ֵמָעֶליָה,  ָכה  ּסֵ ַהּמַ ֶאת  ּוְלָהִסיר  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה 

ית." ג ַעל עֶֹמק ֲהָבָנָתּה ָהֲאִמּתִ ל ַמְסֶוה, ּוְלִהְתַעּנֵ ה, ְללֹא ּכָ דֹול ַהּזֶ ַהּגָ

ַׁשָּבת ָׁשלֹום ּוְמבָֹרְך!

ֵציָדה ַלֶּדֶרְך
מֹו  יִקים ּכְ ּדִ ה, ּוַבּצַ דֹוׁשָ ּתֹוָרה ַהּקְ ה ּבַ ּלֶ ְתּגַ אֹור ה' ַהּמִ
ל ָהאֹור  נּו, הּוא ֵאיְנסֹוִפי. ָאְמָנם ֻרּבֹו ׁשֶ ה ַרּבֵ ֹמׁשֶ
נּו, אּוָלם ֲאַנְחנּו ֲעַדִין זֹוִכים ְלאֹור  ה ֵמִאּתָ ְמֻכּסֶ

ֵאיְנסֹוִפי.
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