
ֵאָלה ִדּיּוק זוֹ  ׁשְ ַאל ,ּבְ ַמח ר"ָהַאְדמוֹ  ׁשָ  ר"ָהַאְדמוֹ  ָסִביו ֶאת קֶצֶד  ַהּצֶ

ֵקן ּיֹום ,ַהזָּ ׁש  ִלְלמֹד ִהְתִחיל ּבוֹ  ּבַ דַהּמְ  ִעם ֻחּמָ ת ,ַלּמֵ ָפָרׁשַ ְקָר  ּבְ   .אַוּיִ

ׁשּוַבת ֵקן ר"ָהַאְדמוֹ  ּתְ ֵסֶפר :ָהְיָתה ַהזָּ בְ  ּבְ ִמים ֵריּדִ מוֹ  מֹוִפיעַ  ,ַהּיָ   ׁשְ

ל דֹוָלה 'א ָהאֹות ִעם ָהִראׁשֹון ָאָדם ׁשֶ ָהָיה ,ִראׁשֹוןהָ  ָהָאָדם .ּגְ   ׁשֶ

יו ְיִציר ּפָ ל ּכַ יבהֶ  ּוַמֲעָלתוֹ  ֶעְרּכוֹ  ֶאת ְוָיַדע 'ה ׁשֶ   ְוַעל ַעְצמוֹ  ֶאת ֱחׁשִ

ן ה ָאְמָנם .ָחָטא ּכֵ נוּ  מֹׁשֶ ָהָיה ,ַרּבֵ ִחיר ׁשֶ ִביִאיםהַ  ּבְ  הּוא ַאף ְוָיַדע ,ּנְ

יב ְולֹא ָעָנו ָהָיה ,ַמֲעָלתוֹ  ֶאת ב אהוּ  .ַעְצמוֹ  ֶאת ֶהֱחׁשִ ִלּבוֹ  ָחׁשַ   :ּבְ

י ַהּכֹוחֹות ֶאת נֹוֵתן ָהָיה 'ה ִאם ּלִ איבְּ  ,ַאֵחר ְלִאיׁש  ׁשֶ  ָהָיה ַוּדַ

ה ַמְצִליחַ  ל ִלי ֵאין ְוָלֵכן ,יֹוֵתר ַהְרּבֵ ה ּכָ אֹותלְ  ִסּבָ ל .ִהְתּגָ ׁשֶ ךְ  ּבְ   ,ּכָ

ה ֶאל 'ה ְקִריַאת ֶאת ַהּתֹוָרה ּכֹוֶתֶבת הְקטַ  'א ִעם ,מֹׁשֶ ּום – ּנָ   ִמׁשּ

ה ּמֹׁשֶ .ָעָנו ְוָהָיה ַעְצמוֹ  ֶאת 'ִהְקִטין' ׁשֶ

ׁשּוַבת ֵקן ר"ָהַאְדמוֹ  ִמּתְ ן ַהזָּ יַצד ִלְלמֹד ִנּתָ ד .ִלְנהֹג ִליהּוִדי כֹוןנָ  ּכֵ   ִמּצַ

יר ָעַלי ,ֶאָחד ל ֶאת ְוָלַדַעת ְלַהּכִ ֲעלֹות ּכָ ׁש  ּטֹובֹותהַ  ַהּמַ יֵּ   לֹא .ִלי ׁשֶ

יַצד :ַלֲחׁשֹב ִיים ִעם ְלִהְתמֹוֵדד אּוַכל ּכֵ ׁשָ   ָעִלי .'ה ֲעבֹוַדתבַּ  ַהּקְ

ׁש  ,ָלַדַעת יֵּ ָמה ִלי ׁשֶ ִכיָלה לִֹקיתָ -אֶ  ְנׁשָ יר ֹוחַ כּ  ַהּמְ   אּוַכל ִאּתוֹ  ,ַאּדִ

ר ּבֵ ל ַעל ְלִהְתּגַ ל ִעם ָאְמָנם  .ִמְכׁשֹול ּכָ ה ׁשּום יןאֵ  ,זֹאת ּכָ   ִסּבָ

ל ְלַגֲאָוה ׁשֶ ן ֶאת – ַמֲעלֹוַתי ּבְ ּלָ י ּכֻ ְלּתִ ָנהבְּ  ִקּבַ   ָעַלי .'ה ֵמֵאת ַמּתָ

ה ִלְלמֹד י ְוַלֲחׁשֹב ִמּמֹׁשֶ נֹות ָהיוּ  ִאם ּכִ אי ,ַאֵחר ְלִאיׁש  ִנּתָ ַוּדַ   ָהָיה ּבְ

ָלן ַמְצִליחַ  צּוָרה ',ה ַלֲעבֹוַדת ְלַנּצְ ֲעָנָוה  ִלְנהֹג - יֹוֵתר טֹוָבה ּבְ .ּבַ

סֹוף ה ּבְ ּלָ ׁש  ָהִראׁשֹוָנה ַהּמִ ֻחּמָ ְקָרא ּבְ ה 'א אֹות יָעהמֹופִ  ,ַוּיִ   – ְקַטּנָ

ְקָר " ּתֹוָרה ."אַוּיִ מֹות ּבַ לֹוׁש  ַקּיָ דֹולֹות ,ִגילֹותְר  :אֹוִתּיֹות סּוֵגי ׁשָ   ּגְ

ה ָמה .ּוְקַטּנֹות ּבָ ְוָקא ַהּסִ ּדַ ל 'א ָהאֹות ׁשֶ תּוָבה ְקָראַויִּ  ׁשֶ אֹות ּכְ   ּבְ

ה ךְ  ִלְלמֹד נּוַכל ּוָמה ,ְקַטּנָ הֹוָרָאה ,ִמּכָ י ',ה תַלֲעבֹוַד  ּכְ ַחּיֵ ?יֹום ַהּיֹום ּבְ
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