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ִנית ת ָהַרּבָ ְרּכַ ּבִ
ָרִחים ְיֵפהֶפה ִלְכבֹוד יֹום  ּפְ ִנית ֵזר  ל ָהַרּבָ "ד ְלֵביָתּה ׁשֶ י ַחּבַ ְנׁשֵ רּו  ּגְ ׁשִ ַעם  ּפַ

קּוִקים  ים ַהּזְ ל ֲאָנׁשִ מֹות ׁשֶ יַמת ׁשֵ ֵאָליו ֹצְרָפה ַמֲעָטָפה ּוָבּה ְרׁשִ ׁשֶ ּה, ּכְ ְדּתָ ֻהּלַ

ֲעָטָפה  ִנית, ְוֶאת ַהּמַ ר ָלַרּבָ ִית ָמַסר ֶאת ַהּזֵ ק ַהּבַ ִלְבָרָכה. ֶאָחד ֵמעֹוְזֵרי ֶמׁשֶ

י. יׁש ָלַרּבִ הּוא ִהּגִ

ָמּה  ׁשְ הּוא  ָעֶליָה  ן  ֻצּיָ ַהּמְ ְמָען  ַהּנִ ם  ּשֵׁ ׁשֶ ְוָרָאה  ֲעָטָפה,  ַהּמַ ַעל  יט  ִהּבִ י  ָהַרּבִ

ַאל אֹותֹו  ֲעָטָפה ְולֹא ָלּה?", ׁשָ ה מֹוֵסר ִלי ֶאת ַהּמַ ִנית. “ַמּדּוַע ַאּתָ ל ָהַרּבָ ׁשֶ

י. ָהַרּבִ

ל  יָמה ׁשֶ ֲעָטָפה ְמִכיָלה ְרׁשִ יר ֶאת ַעְצמֹו: “ַהּמַ ל ְוִהְסּבִ ּקֶֹדׁש ִהְתַנּצֵ ׁש ּבַ ּמֵ ׁשַ ַהּמְ

קּוִקים ִלְבָרָכה ִויׁשּוָעה". מֹות ַהּזְ ׁשֵ

ם ִהיא ְיכֹוָלה ְלָבֵרְך  מּוָרה, “ֲהֵרי ּגַ ְרִצינּות ּגְ י ּבִ יב ָהַרּבִ ָכְך?", ֵהׁשִ "נּו, ּוַמה ּבְ

אֹוָתם!".

)מפי השמועה(

סיפור

ָאֹנִכי ה’ ֱאלֶֹקיָך )פרשתנו, פרק כ, פסוק ב( "ָאֹנִכי" – ְלׁשֹון ִמְצִרי )ילקוט שמעוני, רמז רפו(

ה  ּלָ ּה, ְוַהּמִ ּלָ ל ַהּתֹוָרה ּכֻ יא ׁשֶ רֹות ֵהם ַהּשִׂ ּבְ ֶרת ַהּדִ ה ְמאֹוד ְלָהִבין ֶאת ָהִעְנָין: ֲעׂשֶ ִלְכאֹוָרה, ָקׁשֶ

"ָאֹנִכי",  ן, ַמְתִאים לֹוַמר ׁשֶ ּה. ֵאיְך, ִאם ּכֵ ּלָ יִאים ׁשֶ יא ַהּשִׂ רֹות ִהיא ׂשִ ּבְ ֶרת ַהּדִ ַהּפֹוַתַחת ֶאת ֲעׂשֶ

מֹו ִמְצַרִים  ְך ּכְ ל ּכָ ֵפָלה ּוְבזּוָיה ּכָ ה ׁשְ ל ֻאּמָ ָפה ׁשֶ ֶעֶצם ְלקּוָחה ִמּשָׂ ְך, ּבְ ל ּכָ ה ּכָ דֹוׁשָ ה ַהּקְ ּלָ ַהּמִ

ל  ׁשֶ ָתּה  ָ ּוְקֻדּשׁ ָתּה  ְגֻדּלָ ּבִ ְתּבֹוְנִנים  ּמִ ׁשֶ ּכְ ְך,  ּכָ ַעל  ִלְתֹמּהַ  ּלֹא  ׁשֶ ר  ֶאְפׁשָ ֵאיְך  ְלָרָעה?  כּוָרה  ַהּזְ

ל ִמְצַרִים? ְפלּוָתּה ּוְנִחיתּוָתּה ׁשֶ ַהּתֹוָרה מּול ׁשִ

ה, ֶאל  ה ַמּטָ א הּוְרָדה ְלַמּטָ בֹוִהים, ֶאּלָ ַמִים ַהּגְ ָ ּשׁ ֲאָרה ּבַ ִהיא ַהּנֹוֶתֶנת. ַהּתֹוָרה לֹא ִנׁשְ א ׁשֶ ֶאּלָ

ֶזה  ְוָקא  ּדַ הּוא  ַהּתֹוָרה  ל  ׁשֶ י  ָהֲאִמּתִ ּכָֹחּה  ָוָדם.  ר  ׂשָ ּבָ ים  ַלֲאָנׁשִ ָנה  ְוִנּתְ ִמי,  ׁשְ ַהּגַ ה  ַהּזֶ ָהעֹוָלם 

ה ְלִהְתַעּלֹות  ל ַהּתֹוָרה ֵאיֶנּנָ ְכִליָתּה ׁשֶ יֹוֵתר. ּתַ ּבְ ֵפִלים  ְ מּוִכים ְוַהּשׁ קֹומֹות ַהּנְ ִהיא ָיְרָדה ַלּמְ ׁשֶ

ְלִמְצַרִים"  "ָלֶרֶדת  ִהיא  ַמהּוָתּה  ל  ּכָ ה:  ַרּבָ ַאּדְ א  ֶאּלָ ְויֹוֵתר,  יֹוֵתר  בֹוִהים  ּגְ ים  רּוָחִנּיִ ִלְגָבִהים 

ְך ְלאֹור.  ְוַלֲהֹפְך ֶאת ַהֹחשֶׁ

ם  ּגַ ְך,  ּכָ ִריָאה.  ַהּבְ ַנת  ּוָ ּכַ ִליִמים ֶאת  ּוַמׁשְ ֻקְלָקל  ַהּמְ ִנים ֶאת ָהעֹוָלם  ְמַתּקְ ַהּתֹוָרה  ּכַֹח  ְיֵדי  ַעל 

ַנת  ּכָ ֵפָלה, הֹוְפִכים ְלָמקֹום ַמְתִאים ְלַהׁשְ ְ ים ַהּדֹוִמים ְל"ִמְצַרִים" ָהְרחֹוָקה ְוַהּשׁ ְמקֹומֹות רּוָחִנּיִ

ָסגֹות  ת ַהּפְ ְסּגַ ּה, ּפִ ּלָ ל ַהּתֹוָרה ּכֻ ִתיָחה ׁשֶ ְוָקא ַהּפְ רּוְך הּוא. ָלֵכן, ּדַ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ תֹו ׁשֶ ָ מֹו ּוְקֻדּשׁ ׁשְ

ל  ׁשֶ סֹוד  ְוַהּיְ ר  ָהִעּקָ ׁשֶ ָלנּו  ּוְלַהְבִהיר  ְלהֹוִכיַח  ֵדי  ּכְ ְצִרית,  ַהּמִ ָפה  ֵמַהּשָׂ ה  ִמּלָ ּבְ ַחת  ִנְפּתַ ּה,  ּלָ ׁשֶ

ַפת ִמְצַרִים". ן ֲאִפּלּו ֶאת "ׂשְ ַהּתֹוָרה ֵהם ְלַהֲעלֹות ּוְלַתּקֵ

)לקוטי שיחות, חלק ג, עמוד 892(

ִמְצִרית? ֵאיְך אֹוְמִרים "ָאֹנִכי" ּבְ שיחת קודש

זוכרים את זיידע
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לכל הילדים לשים בצדקה.
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