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ְּתעּּוַדת ֶזהּּות

ּ

ָאז ִמי ֲאִני ְּבֶעֶצם?
ַאַחד ַהּזֹוֲחִלים ַהֻּמְזָּכִרים ְּביֹוֵתר ַּבָּתָנ"ְך, הּוא ַּגם ַהָּגדֹול ְוַהָּכֵבד ֶׁשָּבֶהם: ַהַּתִּנין.

ֵּבין ַהַּתִּניִנים, ּבֹוֵלט ִּבְמֻיָחד ְּבָגְדלֹו ּוִבְׁשמֹו ָהַרע ַּתִּנין ַהְּיאֹור. ַּתִּנין ֵאיְמָתִני ֶזה הּוא ַאַחד 
ַהּטֹוְרִפים ָהֲאֻיִּמים ְּביֹוֵתר ָלָאָדם.

ַּתִּנין ַהְּיאֹור הּוא ָמה ֶׁשִּנְקָרא "טֹוֵרף-ַעל". ֵאין ֵמָעָליו טֹוֵרף ִטְבִעי, ְוהּוא ְמֻסָּגל ִלְטֹרף ָּכל 
ְיצּור ַחי, ּכֹוֵלל ַּגם ֶאת ָהָאָדם. ְּבַאְפִריָקה ִנְטָרִפים ִמֵּדי ָׁשָנה ִּבְמֻמָּצע ִּבְסִביבֹות 300 ְּבֵני 

ָאָדם ַעל ְיֵדי ַּתִּנין ַהְּיאֹור.

ְּתחּום ְּתפּוָצתֹו ֶׁשל ַּתִּנין ַהְּיאֹור ּכֹוֵלל ֶאת ַמְרִּבית ַאְפִריָקה ֶׁשִּמָּדרֹום ְלָסָהָרה ְוָהִאי ָמָדַגְסָקר. 
ַעד ִלְפֵני ְּכֵמָאה ָׁשָנה ִנָּתן ָהָיה ִלְראֹותֹו ַּגם ַּבֶּטַבע ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. ָּברּוְך ֶׁשְּפָטָרנּו.

ַּתִּניֵני ַהְּיאֹור ַחִּיים ִּבְקבּוצֹות ְוַגם ָצִדים ַיַחד. ֵהם טֹוְרִפים ִמָּכל ַהָּבא ַלָּיד, ַוֲאִפּלּו ַּבֲעֵלי ַחִּיים 
ְּגדֹוִלים ֵמֶהם ְּבַהְרֵּבה ְּכמֹו ֶזְּבָרה אֹו ְּתאֹו, ְּכֶׁשֵהם ִמְתָקְרִבים ַלַּמִים. ַּבַּיָּבָׁשה ַהַּתִּנין ִאִּטי יֹוֵתר 

ְוִיְתַקֶּׁשה ִלְרֹּדף ַאֲחֵרי ֶטֶרף.

ָהָאְזַנִים, ָהֵעיַנִים ְוַהְּנִחיַרִים ֶׁשל ַהַּתִּנין ִנְמָצִאים ֻּכָּלם ְּבאֹותֹו ִמְׁשָטח ּוְמֻמָּקִמים ָּגבֹוַּה ַּבֵחֶלק 
ָהֶעְליֹון ֶׁשל ֹראׁשֹו, ַעל ְמַנת ְלַאְפֵׁשר ַלַּתִּנין ִלְהיֹות ָׁשקּוַע ַּבַּמִים ַּכֲאֶׁשר ַרק ֵעיָניו ְוַאּפֹו 

ְמִציִצים ַהחּוָצה. ְּפָעִמים ַרּבֹות ֶאְפָׁשר ַלֲעֹמד ַמָּמׁש ְלָידֹו ְוֹלא ְלַהְבִחין ּבֹו.

ין ּנִ ם: ּתַ ׁשֵ

ָחה: זֹוֲחִלים ּפָ ִמׁשְ

אֹור ין ַהּיְ ּנִ ֵעֶרְך: ּתַ ּבָ ין ׁשֶ ַהּמִ

פּוָצה: ַאְפִריָקה ּתְ

ָנה ים: 100 ׁשָ ּתֹוֶחֶלת ַחּיִ
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ַּּּתִּנין

י  אֹוְדָך ּכִ
ין! ּנִ ֲאִני-ּתַ
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ֲחִמָּׁשה ְּדָבִרים
 ֶׁש)אּּוַלי( ֹלא ְיַדְעֶּתם ָעַלי...

ִחיד  ַהּיָ ין  ּנִ ַהּתַ טֹון!  ל  ׁשֶ ָקל  ְלִמׁשְ יַע  ְלַהּגִ ל  ְמֻסּגָ אֹור  ַהּיְ ין  ּנִ ּתַ  ❶
ַקל טֹון ָוֵחִצי.   יַע ְלִמׁשְ ּגִ ם ַהּמַ ין ַהּיָ ּנִ ּנּו הּוא ּתַ דֹול ִמּמֶ ַהּגָ

ִמ-6  יֹוֵתר  ל  ׁשֶ ְלאֶֹרְך  יִעים  ַמּגִ ְמֻיָחד  ּבִ ים  ֲאֻרּכִ ְיאֹור  יֵני  ּנִ ּתַ  ❷
יַע ֲאִפּלּו ְל-7. ם ָיכֹול ְלַהּגִ ין ַהּיָ ּנִ ֶמְטִרים! ּתַ

ּיֹום! ֲאִפּלּו יֹוֵתר  עֹוָלם ַהַחי ּכַ ין ִהיא ַהֲחָזָקה ּבְ ּנִ ל ַהּתַ יָכתֹו ׁשֶ ❸ ְנׁשִ
בֹוַע. ָבן, ָהַאְרֵיה ְוַהּצָ ִריׁש ַהּלָ ֵמַהּכָ

יִנים, ְוַאף ָחְנטּו אֹוָתם ְוָסְגדּו  ּנִ ֲחדּו ֵמַהּתַ יָקה ּפָ ִמְצַרִים ָהַעּתִ ❹ ּבְ
ָלֶהם.

ילּוס". אֹור" הּוא "ְקרֹוקֹוִדיל ַהּנִ ין ַהּיְ ּנִ ל "ּתַ מֹו ַהּלֹוֲעִזי ׁשֶ ❺ ׁשְ
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ֲהָלָכה ְלַמֲעֶׂשה

ָהָאֶרץ  ַהַּתִּניִנים "ַהְּללּו ֶאת ה' ִמן  ְּדִזְמָרה ֶאת  ַמְזִּכיִרים ִּבְפסּוֵקי  ִּבְתִפַּלת ַׁשֲחִרית ָאנּו 
ַּתִּניִנים ְוָכל ְּתהֹומֹות".

ְצָבאֹות, ֶׁשֶמׁש  ַמְלָאִכים,  ַהָּׁשַמִים -  ִמן  ַהְּמַהְּלִלים ֶאת ה'  ֵּבין ֵאּלּו  ִמְתַחֵּלק  ֶזה  ִמְזמֹור 
ְוָיֵרַח, ּכֹוְכֵבי ָהאֹור ְוָהְרִקיִעים - ְלֵבין ֵאּלּו ַהְּמַהְּלִלים אֹותֹו ִמן ָהָאֶרץ, ּוְבֹראָׁשם ַהַּתִּניִנים 

ַהְּגדֹוִלים.

ָהַרְמָּב"ם ְמָבֵאר ֹזאת ְּבִהְלכֹות ְיסֹוֵדי ַהּתֹוָרה:

"ְוֶזה ֶׁשָאַמר ָּדִוד ַהְּללּו ֶאת ה' ִמן ָהָאֶרץ ַּתִּניִנים ְוָכל ְּתהֹומֹות ֵאׁש ּוָבָרד ֶׁשֶלג ְוִקיטֹור, 
ּוֵבאּור ִעְנַין ַהְּדָבִרים ַהְּללּוהּו ְּבֵני ָאָדם ִמְּגבּורֹוָתיו ֶׁשִּתְראּו ָּבֵאׁש ּוַבָּבָרד ּוִבְׁשַאר ְּברּוִאים 

ֶׁשִּתְראּו ְלַמָּטה ִמן ָהָרִקיַע ֶׁשְּגבּוָרָתם ָּתִמיד ִנֶּכֶרת ַלָּקָטן ְוַלָּגדֹול".

ַהָּפסּוק ַמְזִּכיר ִּבְמֻיָחד ְּדָבִרים ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ְּגבּוָרה ְּגדֹוָלה ְוָעְצָמה, ְּכֵדי ְלַהְפִליא ֶאת ּכֹוחֹו 
ּוְגבּוָרתֹו ֶׁשל ַהּבֹוֵרא.
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ַחּיּות ֲחִסיִדי)ו(ת

ַּפְרֹעה,  ִלְפֵני  ַמֵּטהּו  ֶאת  ַהַּמְׁשִליְך  ַאֲהֹרן  ֹמֶׁשה  ַעל  ְמֻסָּפר  ָוֵאָרא  ְּבָפָרַׁשת 
ְוִהֵּנה הֹוֵפְך ַהַּמֶּטה ְלַתִּנין. ְלַאַחר ִמֵּכן ַמְׁשִליִכים ַהַחְרֻטִּמים ֶאת ַמֵּטיֶהם ְוַגם 
ֵהם הֹוְפִכים ְלַתִּניִנים. ַאְך ְּכֶׁשחֹוְזִרים ָּכל ַהַּתִּניִנים ִלְהיֹות ַמְּקלֹות - ּבֹוֵלַע 

ַמֵּטה ַאֲהֹרן ֶאת ַמּטֹוָתם.

ָהַרִּבי  ְוזֹוֵעם.  ֵאיְמָתִני  ְיצּור  אֹותֹו  ַּדְוָקא,  ְלַתִּנין  ַהַּמּטֹות  ָהְפכּו  ְסָתם  ֹלא 
ְמָבֵאר ֹזאת ַעל ִּפי ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות:

ַהֶהְבֵּדל ֵּבין ַמֶּטה ְלַתִּנין, ֶׁשַּמֶּטה ְמַסֵּמל ֹקר-רּוַח, ִאּפּוק, ְוִאּלּו ַּתִּנין ְמַסֵּמל 
ַּכַעס ְוִהְתַרְּגׁשּות. ִסּפּור ֶזה ְמַלֵּמד אֹוָתנּו ִּכי ַּגם ַּכֲאֶׁשר ְצִריִכים "ִלְבֹלַע" 
ּוְלַבֵּטל ֶאת ְמִציאּות ַהּזּוָלת ָהַרע, ֵיׁש ְלהֹוִציא ֶאת ָהַרע ִמֶּמּנּו ְּבֹקר-רּוַח, 
ְּבִלי ַּכַעס ְוִהְתַרְּגׁשּות, ִמְּבִלי ְלַהְרִּגיׁש ֶאת ַהְּמִציאּות ָהִאיִׁשית - ְּכמֹו ַמֵּקל 

ָיֵבׁש ִּבְלַבד.

ָלֵכן ִנְבַחר ַאֲהֹרן ַלַּתְפִקיד: "אֹוֵהב ָׁשלֹום ְורֹוֵדף ָׁשלֹום, אֹוֵהב ֶאת ַהְּבִרּיֹות 
 - ַאֲהֹרן"  "ַמֵּטה  ַעל-ְיֵדי  ְלֵהָעׂשֹות  ְצִריָכה  ָּכזֹו  ְּפֻעָּלה  ַלּתֹוָרה".  ּוְמָקְרָבן 
ִמּתֹוְך ַאֲהַבת-ִיְׂשָרֵאל ֲאִמִּתית, ִמְּבִלי ֶׁשִּיְתָעְרבּו ָּבּה ְנִטּיֹות ָרעֹות ִאיִׁשּיֹות.
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ַּתִּניןִסּפּוּרֹׂו ֶׁשל
ְּבִמְדָרׁש ַרָּבה ַעל ְמִגַּלת ֶאְסֵּתר, ְמֻסָּפר ַעל ֲחלֹום ֻמְפָלא ֶׁשָחַלם ָמְרְּדַכי ַהְּיהּוִדי, עֹוד ִלְפֵני 

ָּכל ִסּפּור ַהְּמִגָּלה:

ַּבָּׁשָנה ַהֵּׁשִנית ַלֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ַרַעׁש ָּגדֹול ְוָחָזק ּוֶבָהָלה ַעל ָהָאֶרץ ּוַפַחד ְוַרַעד 
ְלָכל יֹוְׁשֶביָה, ְוִהֵּנה ְׁשֵני ַּתִּניִנים ְּגדֹוִלים ַוָּיִריעּו ֶזה ִלְקַראת ֶזה ַוַּיַעְרכּו ִמְלָחָמה ַוָּינּוסּו ְלקֹוָלם 

ָּכל ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ.

ְוִהֵּנה ֵּביֵניֶהם ּגֹוי ֶאָחד ָקָטן ַוָּיקּומּו ָּכל ַהּגֹוִיים ַעל ַהּגֹוי ַהָּקָטן ְלַאֵּבד ִזְכרֹו ֵמַעל ָהָאֶרץ, ַוְּיִהי 
ַהּיֹום ַההּוא ֹחֶׁשְך ְלָכל ָהעֹוָלם ַוִּיֶצר ַלּגֹוי ַהָּקָטן ְמֹאד ַוִּיְזֲעקּו ֶאל ה'.

ְוַהַּתִּניִנים ִנְלָחִמים ְּבַאְכָזִרּיּות ֵחָמה ְוֵאין ַמְפִריד ֵּביֵניֶהם, ַוַּיְרא ָמְרְּדַכי ְוִהֵּנה ַמְעַין ַמִים ֶאָחד 
ָקָטן ָעָבר ֵּבין ְׁשִני ַהַּתִּניִנים ָהֵאֶּלה ַוַּיְפִריד ֵּביֵניֶהם ִמן ַהִּמְלָחָמה ֲאֶׁשר ָהיּו ִנְלָחִמים ְוַהַּמְעָין 
ָּגַבר, ִנַּגר ַוְיִהי ְלַנַחל ׁשֹוֵטף ְּכֶׁשֶטף ָים ַהָּגדֹול ְוהֹוֵלְך ְוׁשֹוֵטף ְּבָכל ָהָאֶרץ, ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ָזְרָחה 
ַהֶּׁשֶמׁש ְלָכל ָהָאֶרץ ַוֵּיאֹור ָהעֹוָלם, ַוִּיְתרֹוֵמם ַהּגֹוי ַהָּקָטן ְוַהְּגבֹוִהים ֻהְׁשְּפלּו ַוְיִהי ָׁשלֹום ֶוֱאֶמת 

ְּבָכל ָהָאֶרץ.

ָהָמן  ֵהֵצר לֹו  ָחַלם ּוָבֵעת ֲאֶׁשר  ַהֲחלֹום ֲאֶׁשר  ָמְרְּדַכי ֶאת  ַוִּיְנֹצר  ָוַמְעָלה  ֵמַהּיֹום ַההּוא  ַוְיִהי 
ָאַמר ְלֶאְסֵּתר ַעל ְיֵדי ְׁשלּוָחה )ֲהָתְך(: ִהֵּנה ַהֲחלֹום ֲאֶׁשר ִסַּפְרִּתי ָלְך ִּביֵמי ְנעּוַרִיְך, ְוַעָּתה קּוִמי 
ּוַבְּקִׁשי ַרֲחִמים ֵמֵאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ּוֹבִאי ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך ְוִהְתַחְּנִני ַעל ַעֵּמְך ְוַעל מֹוַלְדֵּתְך...

ֶרק לב )לג( ָבִרים ּפֶ ּדְ

ָתִנים ַאְכָזר: יִנם ֵייָנם ְורֹאׁש ּפְ ּנִ ֲחַמת ּתַ

ִִ
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