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ב ָכל ַמּצָ  ֱאמּוַנת ֲחָכִמים ּבְּ

' )טז יח( יָך ְוגוֹׁ ָערֶּ ְ ָכל ש  ן ְלָך ב ְ ֶּ ת  ְֹׁטִרים ת ִ ְֹׁפִטים ְוש   ש 

אּור  עּוִנים ּבֵ ָבִרים ַהּטְ ה ּדְ ַכּמָ ה זֹו ּבְ ָפָרׁשָ ן ּבְ  א.ֵיׁש ְלַעּיֵ
ה  ָרׁשָ ֵני ַמה ִנְסְמָכה ּפָ ים ְלדֹורֹוֵתיֶהם ִמּפְ ָפְרׁשִ ִהְקׁשּו ַהּמְ

ת מֹוֲעֵדי ה'?  דֹוׁש ֵהִביא  ב.זֹו ְלָפָרׁשַ ים ַהּקָ ָהאֹור ַהַחּיִ
ִאם ֵיׁש ׁשֹוְטִרים ֵיׁש ׁשֹוְפִטים ְוִאם ֵאין  א ׁשֶ ִסיְקּתָ ם ַהּפְ ׁשֵ ּבְ

אּור יֵניֶהם?  ׁשֹוְטִרים ֵאין ׁשֹוְפִטים. ְוָצִריְך ּבֵ ר ּבֵ ׁשֶ ַמה ַהּקֶ
ר  ג. ָבר ֲאׁשֶ ְתָבה ַהּתֹוָרה "לֹא ָתסּור ִמן ַהּדָ ן )יז יא( ּכָ ְלַקּמָ

ְפִרי  ם ַהּסִ ׁשֵ "י ּבְ ֹמאל" ְוָכַתב ַעל ֶזה ַרׁשִ ידּו ְלָך ָיִמין ּוש ְ ַיּגִ
ֹמאל  ֹמאל ְוַעל ש ְ הּוא ש ְ "ֲאִפּלּו אֹוְמִרים ְלָך ַעל ְיִמין ׁשֶ

הּוא ְיִמין". מֹוַע  ׁשֶ ה ַהּבֹוֵרא ִלׁשְּ ָהִבין ַמּדּוַע ִצּוָ ֵיׁש לְּ וְּ
ךְּ ֵמַהּתֹוָרה  פֶׁ ֵהם מֹוִרים ַההֶׁ ִמיֵדי ֲחָכִמים ֲהַגם ׁשֶׁ ַתלְּ לְּ

ה? דֹוׁשָ  ַהּקְּ
ַתב ַהִחּנּוְך  ּכָ י ַמה ׁשֶ א ַעל ּפִ ַמּיָ ׁשְ א ּדִ ְעּתָ ִסּיַ ְוִנְרָאה ְלָבֵאר ּבְ

ִמ  ַבח ּבְ ֶ ֶרְך ָהֱאֶמת ְוַהׁשּ ְצָוה זֹו ָאְמרּו ִזְכרֹוָנם )תצו( "ַעל ּדֶ
ֲאִפּלּו ִיְהיּו  ֹמאל ׁשֶ ּנּו ָיִמין ּוש ְ ִלְבָרָכה לֹא ָתסּור ִמּמֶ
ָבִרים, טֹוב ִלְסּבֹל ָטעּות ַאַחת  ָדָבר ֶאָחד ִמן ַהּדְ טֹוִעים ּבְ

ִמיד, ם ַהּטֹוָבה ּתָ ְעּתָ ַחת ּדַ לֹא  ְוִיְהיּו ַהּכֹל ְמסּוִרים ּתַ וְּ
ָחד ל אֶׁ ה ּכָ ֲעש ֶׁ ּיַ ן  ׁשֶׁ ּבָ ה ֻחרְּ יֶׁ ה ִיהְּ זֶׁ ּבָ ִמיד, ׁשֶׁ ּתֹו ּתָ עְּ ִפי ּדַ לְּ

ֵרי",  ַגמְּ ה לְּ ֵסד ָהֻאּמָ פְּ הֶׁ ִחּלּוק ֵלב ָהָעם וְּ ת וְּ אן ַהּדָ ַעד ּכָ
דֹוׁש.  ְלׁשֹונֹו ַהּקָ

ָכל ּדֹור  ּבְ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ׁשֶ יִקים ְוַהּתַ ּדִ ַרת ַהּצַ ּטְ ּמַ ְוַהְינּו ׁשֶ
ֶרְך ה ד ֶאת ָהָעם ּדֶ ָכל ֵעת ּוְזַמן ְלִפי ִעְנָינֹו ָודֹור ְלַלּמֵ ' ּבְ

יַאת  הּוָתם ּבִ ּמַ ה זֹו ְלמֹוֲעֵדי ה', ׁשֶ ָרׁשָ ן ִנְסְמָכה ּפָ ְוַעל ּכֵ
ַעת ה' ֵמַהּכֲֹהִנים  ל ֶאת ּדַ ְכֵדי ְלַקּבֵ ׁש, ּבִ ְקּדָ ָהָעם ְלֵבית ַהּמִ
ִדים ֶאת  ם ּוְמַלּמְ ְמָצִאים ׁשָ ּנִ ְנֶהְדִרין, ׁשֶ יִקים ּוֵמַהּסַ ּדִ ַהּצַ

ְפִרי ַעל ַה  ּסִ תּוב ּבַ ּכָ ְמָחה, ּוְכמֹו ׁשֶ ִ ל ַההֹוָדָאה ְוַהש ּ ֶרְך ׁשֶ ּדֶ
ָלִים". ֵצא תֹוָרה ּוְדַבר ה' ִמירּוׁשָ ּיֹון ּתֵ י ִמּצִ סּוק "ּכִ  ַהּפָ

ַמה  י ּבְ ּלֹא ּדַ ה ׁשֶ דֹוׁשָ ה ַהּתֹוָרה ַהּקְ יׁשָ אן ַמְדּגִ ַרם ּכָ ּבְ
ְלִמיֵד  ְכָלִלּיּות ֵמַהּתַ ִלים ּבִ ַקּבְ ּמְ א ָצִריְך ׁשֶ י ֲחָכִמים, ֶאּלָ

ְהֶיה ְסמּוִכים  ּנִ ְכֵדי ׁשֶ ָכל ִעיר ּבִ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ּבְ ְלַמּנֹות ּתַ
ל ַצַעד  ֶרְך ַעל ּכָ ל ֵמֶהם ּדֶ ִמיד ְלַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ּוְנַקּבֵ ּתָ
ַעת  ים ִלְכּפֹות ֶאת ּדַ ֻמּנִ ֹוְטִרים ַהּמְ ַעל, ְוֶזה ִעְנַין ַהׁשּ ְוׁשַ

ְלִמיֵד  ִמיֵדי ֲחָכִמים לֹא נֹוֲעדּו י ֲחָכִמים, ַהּתַ לְּ ַהּתַ יָון ׁשֶׁ ִמּכֵ

ַבד,  לְּ ה ּבִ ַכּדֹומֶׁ ָרכֹות וְּ ם ִלבְּ קֹומֹוֵתיהֶׁ מְּ יִקים ּבִ יֹות ַצּדִ ִלהְּ
ם  ת ַאֲחֵריהֶׁ כֶׁ נּו ָללֶׁ ָחד ֵמִאּתָ אֶׁ ָחד וְּ ל אֶׁ א מּוָטל ַעל ּכָ ּלָ אֶׁ

ם אֶׁ  ַקּיֵ ַבד לְּ ךְּ ה', ּוַבד ּבְּ רֶׁ ת ּדֶׁ ם אֶׁ מַֹע ֵמהֶׁ ִלׁשְּ ם וְּ ת ֲעצֹוֵתיהֶׁ
ינּו,  ָרֵכינּו ּוַמֲעש ֵ ֵמנּו ַעל ּדְּ ׁש ִעם ַעצְּ פֶׁ ּבֹון נֶׁ ׁשְּ ַלֲערֹךְּ חֶׁ וְּ

ְך. ר ַעל ּכָ ה ְלַדּבֵ ִהְרּבָ ֶ ים ׁשּ ָרָנא ַהָחֵפץ ַחּיִ דּוַע ִמּמָ  ְוַכּיָ
ָנה ְלָכל  ִפיָטה ִנּתְ ְ ִעְנַין ַהׁשּ ֲעֵלי ַהּמּוָסר ׁשֶ ְרׁשּו ּבַ ּוְכָבר ּדָ

ּדֶ  ְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ֶאָחד ְוֶאָחד ּבַ ל ֵמַהּתַ הּוא ְמַקּבֵ ֶרְך ׁשֶ
י  ֱאָמִרים ָלנּו ִמּפִ ָבִרים ַהּנֶ ּבֹון ֶנֶפׁש ַהּדְ ִלי ֶחׁשְ ּבְ יָון ׁשֶ ִמּכֵ

ָראּוי. תֹוֵכנּו ּכָ ִגים ּבְ ִלים ְוִנְסּפָ יִקים לֹא ִמְתַקּבְ ּדִ  ַהּצַ
ָראּוי ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְלַח  ל ָהָאמּור ׁשֶ ש  ַהּמּוָרם ִמּכָ ּפֵ

ֶרְך  ּיֹוֶרה לֹו ֶאת ּדֶ ֶ ְלִמיד ָחָכם ׁשּ יק ְוַהּתַ ּדִ ְלַעְצמֹו ֶאת ַהּצַ
ְכלֹו  ִפי ש ִ ּלְ ֱאֶמת ּוְבָתִמים ֲהַגם ׁשֶ ָבָריו ּבֶ ל ֶאת ּדְ ה', ִויַקּבֵ
ָתה  ְבֵרי ּתֹוָרה ִצּוְ ֲהֵרי ּוַמה ַעל ּדִ ָטן ֶזה לֹא ִנְרֶאה לֹו, ׁשֶ ַהּקָ

מֹוַע ְלַתְלִמ  ה לֹא ּתֹוֵאם ַהּתֹוָרה ִלׁשְ ּזֶ יֵדי ֲחָכִמים ֲהַגם ׁשֶ
ְבָיכֹול, ה ּכִ דֹוׁשָ ּתֹוָרה ַהּקְ תּוב ּבַ ּכָ ה ֵמֲחַמת  ֶאת ַמה ׁשֶ זֶׁ וְּ

ת ִמיֵדי ֲחָכִמים ֵיׁש אֶׁ לְּ ּתַ ּלַ ל  ׁשֶׁ ָעמֹק ׁשֶׁ הֶׁ ִניִמי וְּ ל ַהּפְּ כֶׁ ֵ ַהש ּ
ה, דֹוׁשָ ָראּוי ָלנּו ְלַציֵּ  ַהּתֹוָרה ַהּקְּ ה ׁשֶ ה ְוַכּמָ ּמָ ת ַעל ַאַחת ּכַ

נּו ֶזה לֹא ִנְרָאה. ּלָ ָטן ׁשֶ ֶכל ַהּקָ ֵ ִפי ַהש ּ ּלְ ׁשֶ  ְלִדְבֵריֶהם ּכְ
ָרֵכינּו  ל ּדְ ּבֹון ֶנֶפׁש ִעם ַעְצֵמנּו ַעל ּכָ ְוֵכן ַנֲערְֹך ֶחׁשְ
ׁש  ְקּדָ ית ַהּמִ ל ּבֵ ה ָלַדַעת ׁשֶ ינּו ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִנְזּכֶ ּוַמֲעש ֵ

ָאְמרּו ֲחַז"ל )בְּ  ָיֵמינּו, ּוְכמֹו ׁשֶ ׁש ּבֹו ּבְ ּיֵ ל ִמי ׁשֶ ָרכֹות לג.( "ּכָ
נּו ְלָכְך  ָיָמיו" ה' ְיַזּכֵ ׁש ּבְ ְקּדָ ית ַהּמִ ִאּלּו ִנְבָנה ּבֵ ָעה ּכְ ּדֵ

ֵלמּות ָאֵמן. ׁשְ  ּבִ
 

ׁש  ּדָ קְּ ֵבית ַהּמִ  ֲעבַֹדת ַהּכֲֹהִנים ּבְּ
ם( ָ יָך )ש  ָערֶּ ְ ָכל ש  ן ְלָך ב ְ ֶּ ת  ְֹׁטִרים ת ִ ְֹׁפִטים ְוש   ש 

ָמָר  ּגְ ִנים ִאיָתא ּבַ ּיָ ת ּדַ ָרׁשַ ה ִנְסְמָכה ּפָ ַסְנֶהְדִרין )ז:( "ָלּמָ א ּבְ
ִאּלּו  ן ָהגּון ּכְ ּיָ ֲעִמיד ּדַ ל ַהּמַ ּכָ א ׁשֶ ַח? ֶאּלָ ת ִמְזּבֵ ְלָפָרׁשַ

ַח  ְזּבֵ ַח". ְוָצִריְך  -ְנָטעֹו ֵאֶצל ַהּמִ ְזּבֵ ּמִ ר ּוָמֵגן ּכַ הּוא ְמַכּפֵ ׁשֶ
ְלִמי ין ּתַ כּות ּבֵ ּיָ ַ אּור ַמה ַהׁשּ ַח? ְוִנְרָאה ּבֵ ד ָחָכם ְלִמְזּבֵ

ָמָרא  ּגְ ִאיָתא ּבַ י ַמה ּדְ א ַעל ּפִ ַמּיָ ׁשְ א ּדִ ְעּתָ ִסּיַ ְלָבֵאר ּבְ
ית  ִאּלּו ִנְבָנה ּבֵ ָעה ּכְ ׁש ּבֹו ּדֵ ּיֵ ל ִמי ׁשֶ ָרכֹות לג.( "ּכָ )ּבְ

ָיָמיו",  ׁש ּבְ ְקּדָ ׁש ָהיּו ַהּמִ ּדָ קְּ ֵבית ַהּמִ ּבְּ ָבר ׁשֶׁ ַטַעם ַהּדָ וְּ
ֵדי  ַהּכֲֹהִנים ית ַעל יְּ צּוָרה מּוָחׁשִ ת ָהָאָדם ּבְּ ִדים אֶׁ ַלּמְּ מְּ
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גּופֹו,  ּבְּ ָלאֹות ׁשֶׁ פְּ ל ַהּנִ ת ּכָ ַהֲעִריךְּ אֶׁ נֹות לְּ ּבָ רְּ ֲעבֹוַדת ַהּקָ
ִתּקּונֹו, ּזֹוֵרם ּבֹו ּכְּ ם ׁשֶׁ ַעל ַהּדָ יָרם ָהיּו  וְּ ׁשִ ם ּבְ ְוֵכן ַהְלִוּיִ

ְתׁשּוָבה ֵמַאֲה   ָבה.ְמעֹוְרִרים ֶאת ָהָאָדם ָלׁשּוב ּבִ
א ְלַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ּוְלַסְנֶהְדִרין  ָאָדם ּבָ ׁשֶ ן ּכְ ְוַעל ּכֵ
ְמָחה ְוַההֹוָדָאה, ֵאינֹו  ִ ל ַהש ּ ֶרְך ׁשֶ ל ֵמֶהם ֶאת ַהּדֶ ּוְמַקּבֵ
ׁש  ּמֵ יַצד ְלִהְתּגַ הּוא יֹוֵדַע ּכֵ יָון ׁשֶ ים, ִמּכֵ ִמְתקֹוֵטט ִעם ֲאָנׁשִ

מֹור ַעל ֲאִויָרה  ב ְוִלׁשְ ָכל ַמּצָ ה ּבְ ּזֶ ֵמָחה, ׁשֶ ְנִעיָמה ּוש ְ
נֹות. ְרּבָ ל ַהּקָ  ָהעֶֹמק ׁשֶ

 

ה? דֹוׁשָ ין ׁשּורֹות ַהּתֹוָרה ַהּקְּ תּוב ּבֵ  ִמי יֹוֵדַע ַמה ּכָ
מֹׁאל )יז  ידו  ְלָך ָיִמין ו ש ְ ר ַיג ִ ֶּ ָבר ֲאש  לֹׁא ָתסו ר ִמן ַהד ָ

  יא(

ה )פ"א( "ֲחִביִבים ַוֲחמוּ  יִרים ַרּבָ ִ יר ַהׁשּ ׁשִ ִרים ִאיָתא ּבְ
י  ְכִתיב ַעל ּפִ ְבֵרי ּתֹוָרה ּוְנבּוָאה ּדִ ְבֵרי סֹוְפִרים ִמּדִ ּדִ
ר  ָבר ֲאׁשֶ ִתיב לֹא ָתסּור ִמן ַהּדָ ר יֹורּוָך ְוֵכן ּכְ ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ

ֹמאל  ידּו ְלָך ָיִמין ּוש ְ הּוא  -ַיּגִ ֲאִפּלּו יֹאְמרּו ְלָך ַעל ְיִמין ׁשֶ
ֲהֵר  אּור ׁשֶ ֹמאל". ְוָצִריְך ּבֵ ה ש ְ דֹוׁשָ י ִלְכאֹוָרה ַהּתֹוָרה ַהּקְ

יַצד  "ה, ְוִהיא ַמְדִריָכה אֹוָתנּו ּכֵ ּבָ ל ַהּקָ ַעת ׁשֶ ֶזה ַהּדַ
ְבֵרי סֹוְפִרים ִיְהיּו ֲחמּוִרים  ּדִ ֵכן ׁשֶ ְלִהְתַנֵהג, ְוֵאיְך ִיּתָ

ה? ּנָ  ִמּמֶ
ִא  ׁשָ ה ִטּפְ ּמָ ַמּכֹות )כב:( "ּכַ ָמָרא ּבְ י ַהּגְ י ְוִנְרָאה ְלָבֵאר ַעל ּפִ

י  י ֵסֶפר ּתֹוָרה ְולֹא ָקמּו ִמַקּמֵ ָקמּו ִמַקּמֵ י ּדְ ָהֵני ִאיְנׁשֵ
ּנּו ְוָאתּו  ִעים ַיּכֶ ִתיב ַאְרּבָ ֵסֶפר ּתֹוָרה ּכְ ִאּלּו ּבְ ה, ּדְ ְבָרא ַרּבָ ּגַ
ֶכל  ֵ ֲחָכִמים ֵיׁש ֶאת ַהש ּ ּלַ ָנן ּוָבְצרּו ֲחָדא" ְוַהְינּו ׁשֶ ַרּבָ

ד ל ַהּתֹוָרה ַהּקְ ִניִמי ׁשֶ ם ְלהֹורֹות ַהּפְ יָכְלּתָ ן ּבִ ה, ְוַעל ּכֵ ֹוׁשָ
ה  דֹוׁשָ ּתֹוָרה ַהּקְ תּוב ּבַ ּלֹא ּכָ ַמה ׁשֶ ם ּבְ יַצד ְלִהְתַנֵהג ּגַ ָלנּו ּכֵ
ינּו  ן ִנְצַטּוִ ּורֹות ְוַכּדֹוֶמה, ְוַעל ּכֵ ין ַהׁשּ א ּבֵ ְמֹפָרׁש ֶאּלָ ּבִ

ר ָלנּו. ּבֵ ּלֹא ִמְסּתַ ַמה ׁשֶ ם ּבְ ת ְלִדְבֵריֶהם ּגַ  ְלַצּיֵ
 

ָמּה  יַצד? -ִלּמּוד ּתֹוָרה ִלׁשְּ  ּכֵ
ה  נֵּ ְ ת ִמש  וֹׁ ְוָכַתב לוֹׁ אֶּ א ַמְמַלְכת  ֵּ ס  וֹׁ ַעל כ ִ ְבת  ִ ְוָהָיה ְכש 

ם יח( ָ ' )ש  ָרה ְוגוֹׁ וֹׁ  ַהת 

אּור.  עּוִנים ּבֵ ָבִרים ַהּטְ ה ּדְ ַכּמָ ִמְצָוה זֹו ּבְ ן ּבְ  א.ֵיׁש ְלַעּיֵ
ְבּתֹו ַעל ּכִ  א ַמְמַלְכּתֹו" ַמּדּוַע ֶנֱאַמר "ְוָהָיה ְכׁשִ ַוֲהלֹא  -ּסֵ

ר?  ֶלְך ִלְכּתֹב ֵסֶפר ּתֹוָרה  ב.ִלְכאֹוָרה ֶזה ְמֻיּתָ ַמּדּוַע ַעל ַהּמֶ
יחּו לֹו  ִהּנִ ֵסֶפר ּתֹוָרה ׁשֶ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ַעְצמֹו ְוֵאינֹו ָיכֹול ְלִהׁשְ ּבְ

"ם ִהְלכֹות ְמָלִכים פ"ג(?  ַרְמּבַ ּמּוָבא ּבָ ִאיָתא  ג.ֲאבֹוָתיו )ּכַ
ּמִ  ֲעָוה ּבַ ר ַעל ׁשַ ׁשֵ ֶפר ּתֹוָרה ֶזה ֵאינֹו ּכָ ּסֵ דֹול ׁשֶ ְדָרׁש ַהּגָ

אּור  ְלַבד, ְוָצִריְך ּבֵ ֵהָמה ְטהֹוָרה ּבִ א ַעל עֹור ּבְ ּוְנָיר ֶאּלָ
 ַמּדּוַע?

ְלַמד ְלִיְרָאה"  ד. ל "ְלַמַען ּתִ סּוק ֶזה ׁשֶ ַרׁש ִמּפָ ְפִרי ּדָ ּסִ ּבַ
ְלמּוד ְרָאה ְמִביָאה ִליֵדי ּתַ ּיִ ה  ׁשֶ ְוַתְלמּוד ֵמִביא ִליֵדי ַמֲעש ֶ

ָבר  יַצד ַהּדָ אּור ּכֵ ה ֵמִביא ִליֵדי ִיְרָאה, ְוָצִריְך ּבֵ ּוַמֲעש ֶ
ה?  ַמֲעש ֶ ִיְרָאה אֹו ּבְ ַסְנֶהְדִרין  ה.ַמְתִחיל ּבְ ְלִמי ּבְ רּוׁשַ ּיְ ּבַ

ב ַלֲהגֹות  ַחּיָ ֶלְך ְלֶהְדיֹוט ׁשֶ ַקל ָוחֹוֶמר ִמּמֶ )פ"ב( ָלַמד ּבְ
ּתֹוָרה ְרָכה  ּבַ ִמיד ְוִלְכאֹוָרה ֵיׁש ְלַקל ָוחֹוֶמר ֶזה ּפִ  -ּתָ

ָרֵאל ָעָליו  ּפֹוט ֶאת ִיש ְ ָעָליו ִלׁשְ ַרק ֶמֶלְך ׁשֶ ֵכן ׁשֶ ּתָ ּיִ ֶ ׁשּ

ִמיד? ה ּתָ דֹוׁשָ ּתֹוָרה ַהּקְ ן ּבַ  ְלַעּיֵ
ים  ַתב ָהאֹור ַהַחּיִ ּכָ י ַמה ׁשֶ ָבר ֶזה ַעל ּפִ ְוִנְרָאה ְלָבֵאר ּדָ

דֹוׁש ַעל ַה  י רּום ְלָבבֹו ֵמֶאָחיו, ְוֶזה ְלׁשֹונֹו ַהּקָ סּוק ְלִבְלּתִ ּפָ
דֹוׁש  ִמידּות  ַהּקָ תְּ ה ּבִ דֹוׁשָ לֹוַמר ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ַהּקְּ "ּכְּ

ָאבֹות  רּו ּבְּ ֵכן ָאמְּ ָחיו וְּ ָבבֹו ֵמאֶׁ ּלֹא ָירּום לְּ ַעת אֹותֹו ׁשֶׁ ַסּיַ מְּ
ּתֹו ֲע  ׁשְּ ּבַ ָמּה, ַמלְּ ּתֹוָרה ִלׁשְּ ל ָהעֹוֵסק ּבַ ָאה.)פ"ו( ּכָ ִירְּ  ָנָוה וְּ

ַעְצמֹו  ֶלְך ִלְכּתֹב ּבְ ה ֶאת ַהּמֶ ה ְמַצּוָ דֹוׁשָ ַהּתֹוָרה ַהּקְ ְוַהְינּו ׁשֶ
ל  תֹוכֹו ֶאת ּכָ ה, ְוַלֲחרֹט ּבְ דֹוׁשָ ֵאָלה א( ֶאת ַהּתֹוָרה ַהּקְ )ׁשְ

ְפָלאֹות  ּדֹות ַהּנִ ְך ַהּמִ ּה, ְוַעל ְיֵדי ֵכן ְיַרּכֵ בָֹארֹות ּבָ ַהּמְ
ֵאָלה  ה )ׁשְ ּסָ ֵהָמה ּגַ ִדים עֹור ּבְ ַעּבְ ּמְ ם ׁשֶ ׁשֵ ְוַיֲעבֹד ֶאת ִלּבֹו ּכְ
ה ֶמֶלְך ַעל ַעְצמֹו,  הּוא זֹוֶכה ְלָכְך הּוא ַנֲעש ָ ג(, ּוְכׁשֶ
ּפֹט ֶאת ָהָע  יָכְלּתֹו ִלְמלְֹך ְוִלׁשְ ְך ּבִ ֵאָלה א( ְוַאַחר ּכָ ם )ׁשְ

ָראּוי.  ּכָ
מֹו  לֹוט ַעל ַעצְּ ה ִלׁשְּ רֹוצֶׁ ָחד ׁשֶׁ אֶׁ ָחד וְּ ָכל אֶׁ ה ִלּמּוד לְּ זֶׁ וְּ
ּדֹות  ַהּמִ ת ָהֵעצֹות וְּ ה אֶׁ לֶׁ ִידְּ מּודֹו וְּ ַתלְּ ָכל ֵעת ּבְּ ה ּבְּ ּגֶׁ הְּ ּיֶׁ ׁשֶׁ

ם יהֶׁ ַנֵהג ַעל ּפִ ִיתְּ ה, וְּ דֹוׁשָ ּתֹוָרה ַהּקְּ ּבַ ָלאֹות ׁשֶׁ פְּ ֵאָלה  ַהּנִ )ׁשְ
ה ב( ְוַעל ְיֵדי ֶזה ָיבֹוא  ָראּוי  -ְלִיְרָאה ּוְלַמֲעש ֶ ְתַנֵהג ּכָ ּיִ ֶ ׁשּ

ִהיא  ה ַלֲעָנָוה ׁשֶ ְזּכֶ לּוִים ּבֹו, ְוֵכן ּיִ ל ַהּתְ ִעם ַעְצמֹו ְוִעם ּכָ
ַרְך. ֵבקּות ּבֹו ִיְתּבָ ְרָאה ְוַהּדְ  ְיסֹוד ַהּיִ

 

ַרךְּ  ּבָ ַהּבֹוֵרא ִיתְּ ַהֲאִמין ׁשֶׁ ָאָדם ָחָטא ָעָליו לְּ ׁשֶׁ ם ּכְּ ּגַ
בָקרֹוב ֵאָל  ָכל ַמּצָ ֹאד ּבְּ  יו מְּ

יָך )יח יג( ְהיֶּה ִעם ה' ֱאלֹׁקֶּ ִמים ת ִ ָ  ת 

ִמים ֲאַזי ֶחְלקֹו ִעם ה', ְוֵכן  ָאָדם ּתָ ׁשֶ ּכְ ִסְפִרי ׁשֶ ִאיָתא ּבְ
יֵבִני  ּצִ י ַוּתַ ַמְכּתָ ּבִ י ּתָ ֻתּמִ ים )מא( "ַוֲאִני ּבְ ִהּלִ ּתְ ִוד ּבַ ָאַמר ּדָ

ִמימוּ  יָון ְלָפֶניָך ְלעֹוָלם". ַמֲעַלת ַהּתְ דֹוָלה ְמֹאד ִמּכֵ ת ּגְ
ֵלמּות. ׁשְ ַרְך ּבִ ַעל ָיָדּה ָאנּו ִעם ה' ִיְתּבָ  ׁשֶ

"ה  ּבָ ּקָ ֱאמּוָנה ּבַ ִלי לֶׁ ִמימּות ִהיא ַהּכְּ ַהּתְּ א ׁשֶׁ ּלָ לֹא עֹוד אֶׁ וְּ
יֹות  ב ִלהְּ ת ַהּלֵ יָרה אֶׁ ׁשִ ִמימּות ַמכְּ ַהּתְּ יָון ׁשֶׁ יִקים, ִמּכֵ ּוַבַצּדִ

קֶׁ  ר ָאדּוק ִעם ה' ּכְּ ׁשֶׁ קֶׁ ר ַהּנֹוֵבַע ּבְּ ׁשֶׁ ָאִביו, קֶׁ ן לְּ ל ּבֶׁ ר ׁשֶׁ ׁשֶׁ
ת ֲהִכי  ה ִעּמֹו אֶׁ הּוא עֹוש ֶׁ ָתִמים ׁשֶׁ ָלט וְּ ִמּתֹוךְּ ֵאמּון ֻמחְּ

ֲעבּורֹו,  ה טֹוב ּבַ ר ַהּזֶ ׁשֶ ָאָדם ָחָטא ָאסּור ָלֵתת ַלּקֶ ׁשֶ ְוַגם ּכְ
ַרְך ָקרֹוב  ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ א ְלַהֲאִמין ׁשֶ לֹום, ֶאּלָ ְלֵהָאֵבד ַחס ְוׁשָ

ב. ָכל ַמּצָ  ֵאֵלינּו ְמֹאד ּבְ
ים  ר ַלֲאָנׁשִ ַחּבֵ תְּ ּיִ ֵדי ׁשֶׁ ה ַעל יְּ ִמימּות, זֶׁ ּכֹות ִלתְּ ָהֵעָצה ִלזְּ וְּ

ִמיִמים,  ִרים ּותְּ ׁשָ ִמימּות, יְּ ִעְנַין ַהּתְ ה ָקָצר ּבְ ר ַמֲעש ֶ ּוְנַסּפֵ
ּבּוְרג ִאם לֹא  ֶרׁשְ רּוׁש ַעל ְיהּוֵדי ּפְ ֵזַרת ּגֵ ָהָיה ּגְ ה ׁשֶ ַמֲעש ֶ

יַּ  ִוּכּוַח, ְוַהֲחַתם סֹוֵפר ׁשֶ ַח ֶאת ַהּכֶֹמר ּבְ ַנּצֵ ּיְ ֲעִמידּו ָאָדם ׁשֶ
ְלָחן  ַסק ַהׁשֻ ֵאינֹו ָזז ִמּפְ יֹוֵתר, ׁשֶ ִמים ּבְ ה ָלַקַחת ָאָדם ּתָ ִצּוָ
ל  ד אֹותֹו מֹוׁשֵ ּבֵ ה ַלִוּכּוַח, ּכִ ִמים ַהּזֶ א ַהּתָ ּבָ ָערּוְך, ּוְכׁשֶ

ה ֵסֵרב כֹוס ָקֶפה, ְוַהּלָ ׁש ָחָלב ַעּכּו"ם,  ָהִעיר ּבְ ֵמֲחׁשַ
ְקפּו ֶאת  ְך ּתָ ֵדי ּכָ ְך ְמֹאד, ּתֹוְך ּכְ ַעס ַעל ּכָ ל ּכָ ְוַהּמֹוׁשֵ
ֶהָחָלב ָהָיה  ֵרר ׁשֶ ֶטן, ְוִהְתּבָ ּבֶ ים ּבַ ל ִיּסּוִרים ַעּזִ ַהּמֹוׁשֵ
ה,  דֹוׁשָ ת ַהּתֹוָרה ַהּקְ א, ַוֲאַזי הּוא ָרָאה ֶאת ֲאִמּתַ ְלּבָ ִמּכַ

זֵ  ל ֶאת ַהּגְ בּו ַלֲחַתם סֹוֵפר ָאַמר ָלֶהם, 'ְצאּו ּוִבּטֵ ָ ׁשּ ָרה, ּוְכׁשֶ
ִמימּות ֶוֱאמּוַנת ֲחָכִמים'. ל ּתְ  ּוְראּו ַמה ּכָֹחּה ׁשֶ
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ִמימּות ל ַמֲעַלת ַהּתְּ ֹגדֶׁ  ּבְּ
ם( ָ יָך )ש  ְהיֶּה ִעם ה' ֱאלֹׁקֶּ ִמים ת ִ ָ  ת 

ים  רּוׁשִ ֵני ּפֵ ָכְך ׁשְ ֵרׁש ּבְ "י ּפֵ ל ַמה  א.ַרׁשִ ל ֶאת ּכָ ְלַקּבֵ
ִלי ַלְחקֹור ַאַחר  ְתִמימּות ּבְ ה ִעּמֹו ּבִ "ה עֹוש ֶ ּבָ ַהּקָ ׁשֶ

ְהֶיה  ב.ָהֲעִתידֹות.  ִמים ּתִ ְתִמימּות, ִעם  -ּתָ ְתַנֵהג ּבִ ּתִ ׁשֶ ּכְ
ְרּגּום אּוְנְקלּוס  -ה' ֱאלֶֹקיָך  ְיֵהא ֶחְלְקָך ִעם ה', ְוַהּתַ

ִמים  ּתָ ְרׁשּו ׁשֶ "ן ּפֵ "ה.ְוָהַרְמּבַ ּבָ ֵלמּות ִעם ַהּקָ  ֶזה ׁשְ
ִליֵגי  ּלֹא ּפְ י ׁשֶ ְעּתִ יָון ְוִנְרָאה לֹוַמר ְלִפי ֲעִנּיּות ּדַ ִמּכֵ

צֹונֹו,  ת רְּ ֹות אֶׁ ָהָרצֹון ַלֲעש  ַרךְּ וְּ ּבָ ִמימּות ִעם ה' ִיתְּ ַהּתְּ ׁשֶׁ
ֵלמּות  ְּ ה ַהׁשּ ּזֶׁ ַרךְּ ׁשֶׁ ּבָ ֵבקּות ּבֹו ִיתְּ ִביִאים ָלָאָדם ּדְּ מְּ

ית, לֹום  ְועֹוד ָהֲאִמּתִ ׁשָ א הּוא ּבְ א ְלַמֲחלֶֹקת ֶאּלָ ֵאינֹו ּבָ ׁשֶ
ר  ְתַרֵחׁש ְסִביבֹו, ְוֶאְפׁשָ ֵאינֹו יֹוֵדַע ֵמַהּמִ מֹו ׁשֶ ם ּכְ ּלָ ִעם ּכֻ
ִמימּות  ְתָבה ֶאת ִעְנַין ַהּתְ ה ּכָ דֹוׁשָ ַהּתֹוָרה ַהּקְ ִלְרֹמז ׁשֶ

ֶלךְ  לֹֹמה ַהּמֶ ְ ׁשּ ֶ יָון ׁשּ ֶלְך, ִמּכֵ ת ַהּמֶ ָעַבר ַעל  ָסמּוְך ְלָפָרׁשַ
ֵאין  ֶ ֵדנּו ׁשּ ְכֵדי ְלַלּמְ ֶלְך, ּבִ ֶהם ַהּמֶ ה ּבָ ְצַטּוָ ּנִ לֹשׁ ִמְצֹות ׁשֶ ׁשָ
ם ֶאת ְרצֹונֹו  ָחְכָמה ּוְתבּוָנה ְלֶנֶגד ה' ַרק ָצִריְך ְלַקּיֵ

ְתִמימּות.  ּבִ

 

ָך! ּבְּ ּדֹות ָהָרעֹות ׁשֶׁ ֵהל ֵמַהּמִ ּבָ  ַאל ּתִ
ְלָחמָ  ל ַהמ ִ ם אֶּ ָקָרְבכֶּ ל ְוָהָיה כ ְ ר אֶּ ֶּ ן ְוִדב  ֹׁהֵּ ש  ַהכ  ה ְוִנג ַ

 ָהָעם )כ ב(

ַמע  ל 'ׁשְ אן ָלׁשֹון ׁשֶ ֵני ַמה ֶנֱאַמר ּכָ אּור ִמּפְ ָצִריְך ּבֵ
ְלׁשֹון  ָרֵאל' ּבִ ַמע ִיש ְ ֵני ַמה ֶנֱאַמר 'ׁשְ ָרֵאל'? ְועֹוד ִמּפְ ִיש ְ
ים? ְוִנְרָאה  ְלׁשֹון ַרּבִ ר ּבִ סּוק ְמַדּבֵ ל ַהּפָ ָיִחיד, ַוֲהלֹא ּכָ

יַצד לֹוַמ  ֶזה ּכֵ ֶדת אֹוָתנּו ּבָ ה ְמַלּמֶ דֹוׁשָ ַהּתֹוָרה ַהּקְ ר ׁשֶ
ֶצר,  ִמְלֶחֶמת ַהּיֵ ַח ּבְ ָחד ְלַנּצֵ אֶׁ ָחד וְּ ל אֶׁ ּכָ ֵדי ׁשֶׁ ה ַעל יְּ זֶׁ וְּ

ָרֵאל  ַמע ִיש ְּ מֹו ׁשְּ ַעצְּ ּדֹות  -יֹאַמר לְּ ל ַהּמִ ֵהל ִמּכָ ּבָ ַאל ּתִ
"ה ֵהִביא לְּ  ּבָ ַהּקָ יָון ׁשֶׁ ָך, ִמּכֵ ּבְּ ֵדי ָהָרעֹות ׁשֶׁ כְּ ָך אֹוָתם ּבִ

ָך. ָידְּ ַע ּבְּ ַסּיֵ "ה מְּ ּבָ ַהּקָ ַאט וְּ ַאט לְּ ם לְּ ֵמל ֵמהֶׁ ִתּגָ ֲעֹבד וְּ ּתַ  ׁשֶׁ
ְכֵדי  ָכל יֹום ְזַמן ּבִ יׁש ּבְ ְוֵכן ָראּוי ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְלַהְקּדִ
ְכּתֹב  ּיִ ִדּבּוִרים ְוֵהן ׁשֶ ק ֶאת ַעְצמֹו ְוֶאת ֲחֵבָריו, ֵהן ּבְ ְלַחּזֵ

ִבים ׁשֶ  ֲחֵברֹו ִמְכּתָ ּבַ ל ַהּטֹוב ׁשֶ ל ִחּזּוק ְוִעּדּוד ַעל ּכָ
ׁש לֹו  ּיֵ ַרת ַהּטֹוב ׁשֶ ל ַהַהּכָ ַעְצמֹו, ְוֵכן ִיְכּתֹב ֶאת ּכָ ּבְ ְוׁשֶ

ַהִחּזּוק נֹוֵתן  ְלַרּבֹו, ָחד ָצִריךְּ ִחּזּוק, וְּ אֶׁ ָחד וְּ ל אֶׁ ּכָ יָון ׁשֶׁ ִמּכֵ
ים. ׁשִ ֻחּדָ  ּכֹחֹות מְּ

"ה ִח  ּבָ ַהּקָ ִצינּו ׁשֶ ת ַהְנָהָגתֹו ְוֵכן ּמָ ְתִחּלַ ַע ּבִ ק ֶאת ְיהֹוׁשֻ ּזֵ
נּו ִלְהיֹות ֲחָזִקים  תּוב "ַרק ֲחַזק ֶוֱאַמץ". ה' ְיַזּכֵ ּכָ ּוְכמֹו ׁשֶ
עֹז ּוִבְגבּוָרה, ְוַעל ְיֵדי ֵכן  ֶצר ָהָרע ּבְ ּיֵ ֵחם ּבַ ִמיד ּוְלִהּלָ ּתָ

ַמיִ  ָ ׁשּ ּבַ ה ְלִמּדֹות טֹובֹות ּוְלֵלב ָטהֹור ְלָאִבינּו ׁשֶ  ם.ִנְזּכֶ

 

נּו? ּבָ ָיה ׁשֶׁ ת ַהּמֹוִטיַבצְּ ק אֶׁ ַחּזֵ יַצד נְּ  ּכֵ
 ' ם ְוגוֹׁ ַרְך ְלַבְבכֶּ ְלָחָמה... ַאל יֵּ ם ַלמ ִ ִבים ַהי וֹׁ ם ְקרֵּ ֶּ ַאת 

ם ג( ָ  )ש 

הּוא רֹוֶאה  ַדְעּתֹו ֵמֲחַמת ׁשֶ ָעִמים ַרּבֹות ָהָאָדם נֹוֵפל ּבְ ּפְ
דּ  ָעִמים, ֵמֲחַמת ַהּמִ ל ֵאין ְסֹפר ּפְ הּוא ִנְכׁשַ ֹות ָהָרעֹות ׁשֶ

רֹב  ּמֵ ם, אֹו ׁשֶ ַעס ְוָצַעק ַעל ָאָדם ְמֻסּיָ הּוא ּכָ גֹון ׁשֶ ּבֹו, ּכְ ׁשֶ
ָבר ֶזה. ם ְוִלּבֹו נֹוְקפֹו ַעל ּדָ יֹון ְלָאָדם ְמֻסּיָ ּזָ ַרם ּבִ ִזיזּותֹו ּגָ  ּפְ

ַדְעּתֹו, ָעָליו לֹוַמר ְלַעְצמֹו  ּפֹול ּבְ ֵצל ִמּלִ 'ִאם ּוִבְכֵדי ְלִהּנָ
ׁשֹב ַעל חְּ ם, אֶׁ ַקּדֵ תְּ עֹוָלם לֹא אֶׁ י לְּ ּבִ ּוְלֵהֶפְך ֵיֵרד ִלי  ָהַרע ׁשֶׁ

ו  ה ַעְכׁשָ ן ֶאֱעש ֶ ים, ְוַעל ּכֵ ַחּיִ ר ּבַ ּפֵ ּתַ ַהּמֹוִטיַבְצָיה ְלִהׁשְ
ּטֹוב  ק ּבַ ד ֶאְתַחּזֵ יִתי, ּוִמּיַ ָעש ִ ׁשּוָבה ְקָצָרה ַעל ַמה ׁשֶ ּתְ

י'. ּבִ  ׁשֶ
"ה ּבָ ל עוֹ  ְוֵכן יֹאַמר ַלּקָ ׁש ִלי 'ִרּבֹונֹו ׁשֶׁ ּיֵ ָלם ֲאִני יֹוֵדַע ׁשֶׁ

ה  ה זֶׁ יָאִתי ָלעֹוָלם ַהּזֶׁ ָכל ּבִ ים ָרִעים, וְּ ִמּדֹות ָרעֹות ּוַמֲעש ִ
י  ּתִ ַנַהגְּ ּלֹא ִהתְּ ָחֵרט ַעל ַמה ׁשֶׁ ה, ַוֲאִני ִמתְּ ת זֶׁ ן אֶׁ ַתּקֵ ֵדי לְּ כְּ ּבִ
ן ִלי ּכֹ  ִתּתֵ ר, וְּ ּפֵ ּתַ ִהׁשְּ ֲעזֹר ִלי לְּ ּתַ ָך ׁשֶׁ ׁש ִמּמְּ ן, ַוֲאַבּקֵ הֹגֶׁ ַח ּכַ

ַמן ַלֲעֹבד ַעל ִמּדֹוַתי', ה זֹו,  ּוזְּ ִפּלָ ם ּתְ ָאָדם ְמַסּיֵ ׁשֶ ד ּכְ ּוִמּיַ
ְך  ּלֹא ֵאַרע ְמאּוָמה, ְוַאַחר ּכָ מֹו ׁשֶ ָרִגיל ּכְ יְך ּכָ ָעָליו ְלַהְמׁשִ
יַצד ָעָליו  ּבֹון ֶנֶפׁש ִעם ַעְצמֹו ּכֵ ְמָחה ַיֲערְֹך ֶחׁשְ ְזַמן ש ִ ּבִ

ר. ּפֵ ּתַ  ְלִהׁשְ

 

ּה  ּלָ ן ָהרּוָחִני ׁשֶׁ ּפַ ִמית ּבַ ׁשְּ ל ֲהָנָאה ּגַ ִלים ּכָ ַהׁשְּ  לְּ
ם ו(  ָ לוֹׁ )ש  ם ְולֹׁא ִחל ְ רֶּ ֶּ ר ָנַטע כ  ֶּ  ו ִמי ָהִאיש  ֲאש 

ְקֵרי קֹוֶדׁש ִחּלּוִלים  ְבָרכֹות )לו.( "ַאל ּתִ ָמָרא ּבִ ּגְ ִאיָתא ּבַ
ּנֹוֶדה ּונְ  ְרצֹון ַהּבֹוֵרא ׁשֶ א ִהּלּוִלים" ְוַהְינּו ׁשֶ ל ֶאּלָ ַהּלֵ

הּוא נֹוֵתן ָלנּו ֵמרֹב  ְפָלִאים ׁשֶ רֹות ַהּנִ ַרְך ַעל ַהּפֵ מֹו ִיְתּבָ ִלׁשְ
ַאֲהָבה, ּוֵמֲחָמת  ַאֲהָבתֹו ֵאֵלינּו, ְוַעל ְיֵדי ֵכן ִנְתָקֵרב ֵאָליו ּבְ
יק ְלהֹודֹות  ֶרם ְולֹא ִהְסּפִ ַטע ּכֶ ּנָ י ׁשֶ ּמִ ְך ָאְמָרה ַהּתֹוָרה ׁשֶ ּכָ

ְך ָיׁשּוב ָעָליו ֲאַזי ָחֵסר בִּ  ָבר ּוְבַתְכִליתֹו, ּוֵמֲחָמת ּכָ ְגַמר ַהּדָ
ָבר  ּדָ ּבַ ִמּיּות ׁשֶ ׁשְ ִלים ּוְלַהֲעלֹות ֶאת ַהּגַ ְכֵדי ְלַהׁשְ ְלֵביתֹו ּבִ
ַעם  ם ַהּטַ ּבֹו, ְוֶזה ּגַ ּוְלַאֵחד אֹותֹו ַיַחד ִעם ָהרּוָחִנּיּות ׁשֶ

ה. ה ֲחָדׁשָ ָ ַבִית ָחָדׁש ּוְבִאׁשּ  ּבְ
ַמד  אן ִנלְּ ַרךְּ נֹוֵתן ָלנּו, ִמּכָ ּבָ ה' ִיתְּ ָבר ׁשֶׁ ָכל ּדָ ַהֲעִמיק ּבְּ לְּ

ן ָהרּוָחִני  ּפַ ַהֲעלֹות אֹותֹו ּבַ ִלים ּולְּ ַהׁשְּ יַצד לְּ אֹות ּכֵ ִלרְּ וְּ
ּלֹו, קֹום. ׁשֶׁ ֵבין ָאָדם ַלּמָ ֵבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו ְוֵהן ּבְ  ְוֶזה ֵהן ּבְ

 

ה ָקָטן  ל ַמֲעש ֶׁ  ַעד ֵהיָכן??? -ּכֹחֹו ׁשֶׁ
ם ח(ִמי ָהאִ  ָ יתוֹׁ )ש  ֹׁב ְלבֵּ ְך ְוָיש  לֵּ ָבב יֵּ ֵּ א ְוַרְך ַהל  רֵּ  יש  ַהי ָ

ִליִלי  י יֹוֵסי ַהּגְ יַטת ַרּבִ סֹוָטה )מד( מּוֵבאת ׁשִ ָנה ּבְ ׁשְ ּמִ ּבַ
ם  ָידֹו, ְוֶזה ּכֹוֵלל ּגַ ּבְ ֵרא ֵמֲעֵברֹות ׁשֶ ּיָ ֵרא ֶזה ִמי ׁשֶ ַהּיָ ׁשֶ

ִפּלִ  ין ּתְ ח ּבֵ ָ ש ּ גֹון ׁשֶ ל ֲעֵברֹות ְקַטּנֹות ּכְ ין ׁשֶ ל ָיד ִלְתִפּלִ ין ׁשֶ
ה ָקָטן  ָאנוּ רֹאׁש.  ל ַמֲעש ֶׁ ל ּכָ אן ַמה ּכֹחֹו ׁשֶׁ רֹוִאים ּכָ

ֹאד, דֹול מְּ ה ָקָטן הּוא ּגָ אֶׁ הּוא ִנרְּ ֲהַגם ׁשֶׁ ְוחֹוְזִרים ָעָליו  ׁשֶׁ
ְלָחָמה.  ֵמעֹוְרֵכי ַהּמִ

ה ְוכַ  ּמָ ְדַבר ִמְצָוה ַעל ַאַחת ּכַ ְך ּבִ ְדַבר ֲעֵבָרה ּכָ ה, ְוִאם ּבִ ּמָ
דֹול ְמֹאד,  ַמִים ְלָדָבר ּגָ ָ ׁשּ ב ּבַ ה ֲאִפּלּו ָקָטן ֶנְחׁשָ ל ַמֲעש ֶ ּכָ ׁשֶ
ִעְנַין  ָר"א ּבְ ת ַהּגְ ָהָיה ֵאֶצל ֵאׁשֶ ה ׁשֶ ֲעש ֶ דּוַע ַהּמַ ּיָ ֶ ּוְכמֹו ׁשּ

ָדָקה  ָכר ָעצּום  -ַהּצְ ְלַבד ָזְכָתה ְלש ָ ע ּבִ ַטת ֶאְצּבַ ַעל הֹוׁשָ ׁשֶ
ַמִים. ָ ׁשּ  ְוָרב ּבַ

ַס  ֵדי ּונְּ ּתֹו ַעל יְּ חְּ ּפַ ת ִמׁשְּ יל אֶׁ ִהּצִ ֶׁ ד ׁשּ לֶׁ יֶׁ ה ּבְּ אן ַמֲעש ֶׁ ר ּכָ ּפֵ
ה ָקָטן, ִרית  ַמֲעש ֶׁ ה ְיהּוִדי ֵמַאְרצֹות ַהּבְ ֲעש ֶ ְוֹכה ָהָיה ַהּמַ

ה מֹוֵקד  ה ָסמּוְך ְלִפיְלֶדְלְפָיה ַהְמַהּוָ ַכר ְמלֹוִנית ְקַטּנָ ש ָ
ל ַרֲחֵבי ָהעֹוָלם, ִרים ִמּכָ יָכה ְלַתּיָ ִנים  ְמׁשִ ה ׁשָ ּמָ ְך ּכַ ֶמׁשֶ ּבְ

יעּו ְיֵמי  ָאז ִהּגִ א ׁשֶ ֶדת, ֶאּלָ ֵהִניב ָהֵעֶסק ַהְכָנָסה ָנָאה ּוְמֻכּבֶ
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ָמִתי ׁשֶׁ  זְּ ם, ַהּיָ ַתן ָלהֶׁ יר ּנָ ּכִ ש ְ ם ַהּמַ ֲאָבל ֶזה לֹא ַהּסֹוף, ּגַ
הּו  ֶ ּלֹו ּוַמׁשּ לֹוִנית ׁשֶ ָבה אֹודֹות ַהּמְ ּתָ בּועֹון ֶאת ַהּכַ ָ ׁשּ ָרָאה ּבַ
ֹוֵכר ְוהֹוִדיַע  הּוִדי ַהש ּ ר ַלּיְ ֵ ׁשּוַח ָזז, הּוא ִהְתַקׁשּ ִלּבֹו ַהּקָ ּבְ

ָחה בִּ  י ֶהְחִליט ָלֵתת לֹו ַהּנָ ִכירּות ֲחִגיִגית ּכִ ְ ְדֵמי ַהש ּ
ה  ּפּור ְוַעּתָ אן ַהּסִ לּום. ַעד ּכָ ׁשְ מֹוֲעֵדי ַהּתַ ׁש ּבְ ּמֵ ּוְלִהְתּגַ

ּנּו. ר ִלְלֹמד ִמּמֶ ֶאְפׁשָ ְפָלִאים ׁשֶ ָקִחים ַהּנִ  ַנֲעבֹר ַלּלְ
ָרט  א. הּוא, ּוִבפְּ מֹות ׁשֶׁ ה ָקָטן ּכְּ ל ַמֲעש ֶׁ דֹול ּכֹחֹו ׁשֶׁ ַמה ּגָ

ה ִעם ֵלב הּוא ַנֲעש ָ ׁשֶׁ ל ָהעֹוָלִמים  ּכְּ בֹוֵרא ּכָ ַזךְּ לְּ ָטהֹור וְּ
ָליֹות, הּוא ּבֹוֵחן ִלּבֹות ּוכְּ ב  ׁשֶׁ ְפָעִמים ָאָדם חֹוׁשֵ ּלִ ַוֲהַגם ׁשֶ

י,  ּלִ ין ׁשֶ ִפּלִ ַחת ַהּתְ י, ַמה ַיֲעזֹר ַהּנָ ּלִ ה ׁשֶ ִפּלָ ֲעזֹר ַהּתְ ַמה ּתַ
ים ִמְצַות ֲאָנׁשִ ל ּכְ ּלֵ ין ְוִיְתּפַ ִפּלִ ָדה  טֹוב, ֲאִני ָיִניַח ּתְ ְמֻלּמָ

י, ּוִבְכֵדי ָלַדַעת  ּבִ ְצּפּון ִמּלִ ְכֵדי ְלָהִסיר ֶאת ִיּסּוֵרי ַהּמַ ּבִ
י ִעם ֶזה. ַמְרּתִ ָבר ּגָ ּכְ  ׁשֶ

ֶרְך, ַרם לֹא זֹו ַהּדֶ "ה  ּבְ ּבָ ַהּקָ ָחד ָלַדַעת ׁשֶׁ אֶׁ ָחד וְּ ל אֶׁ י ַעל ּכָ ּכִ
ךָ  ּלְּ ה ׁשֶׁ ִפּלָ ַלּתְּ ָך וְּ ּלְּ ין ׁשֶׁ ִפּלִ ין ַלּתְּ ּתִ ב ּוַממְּ ֵהם יֹוׁשֵ , ֲהַגם ׁשֶׁ

ה  ים זֶׁ ׁשִ ים ַהּקָ ַמּנִ ּזְּ ר ּבַ ִעּקָ ִלי ַטַעם, ּובְּ ק ּובְּ ִלי ֵחׁשֶׁ ֹות ּבְּ ַנֲעש 
ה  ין ַאּתָ ִפּלִ ּתְּ ּבַ ָבה ׁשֶׁ ׁשָ חְּ ין ִעם ַהּמַ ִפּלִ ת ַהּתְּ ל אֶׁ ַתּבֵ ַמן לְּ ַהּזְּ
לֹא  ַמן, וְּ ָכל זְּ ָכל ָמקֹום ּובְּ ַרךְּ ּבְּ ּבָ ר ִעם ַהּבֹוֵרא ִיתְּ ֵ ַקׁשּ ִמתְּ

ה ַמ  ּנֶׁ ׁשַ ה.מְּ ַכּדֹומֶׁ יָך וְּ  ה ָעַבר ָעלֶׁ
ַרְך, עֹוָלה  ה, ֲאָנָחה ְוהֹוָדָאה ַלה' ִיְתּבָ ִפּלָ ל ּתְ ְוֵכן ּכָ
ִהיא ְקָצָרה  ָתּה, ַוֲהַגם ׁשֶ ֻעּלָ רֹוִמים ּופֹוֶעֶלת ֶאת ּפְ ַלּמְ
ה  ִהיא ְמֵלָאה ּוְגדּוׁשָ יָון ׁשֶ ב אֹוָתּה ְמֹאד, ִמּכֵ "ה ְמַחּבֵ ּבָ ַהּקָ

ֵלב ָטהֹור ְוַזְך, נּו  ּבְ ּלָ ְטֶעה ׁשֶ ָדד ַהּמֻ ַהּמָ ְוָעֵלינּו ָלַדַעת ׁשֶ
ׁש  ּיֵ ר ׁשֶ ׁשָ י ְוַהּיָ ָדד ָהֲאִמּתִ ה, ׁשֹוֶנה ְלַגְמֵרי ֵמַהּמָ עֹוָלם ַהּזֶ ּבָ

ַמִים. ָ ׁשּ  ּבַ
עֹוָלם,  ב. ב ּבָ ׁשּום ַמּצָ נּו ּבְּ ּתֵ ַדעְּ לֹא ִלּפֹול ּבְּ ָיֵאׁש וְּ ִהתְּ לֹא לְּ

לוּ  ּכָ ֶׁ ה ָלנּו ׁשּ אֶׁ רְּ ּנִ וֹות  ַוֲהַגם ׁשֶׁ קְּ ל ַהּתִ דּו ּכָ ָאבְּ ין וְּ ּצִ ל ַהּקִ ּכָ
ָאנּו  ין ׁשֶׁ ּתִ ַמִים ַממְּ ָ ׁשּ ב ּבַ ַהּיֹוׁשֵ ָחִליָלה, ָעֵלינּו ָלַדַעת ׁשֶׁ
ִפי ּכֹחֹוֵתינּו, ַוֲאַזי הּוא  ל ָעֵלינּו ּכְּ ּטָ ת ַהּמֻ ה אֶׁ נּו ַנֲעש ֶׁ ּדֵ ִמּצִ

ִליְּ  קֹוֵמנּו וְּ יץ אֹוָתנּו ִלמְּ ּפִ ַיקְּ ּלֹו וְּ ת ׁשֶׁ ה אֶׁ  ׁשּוָעֵתנּו,ַיֲעש ֶׁ
ּלֹא  ִמים ָהִראׁשֹוִנים ׁשֶ ּלֹא ִהְתָיֵאׁש ֵמַהּיָ ֶלד ׁשֶ ּוְכֻדְגַמת ַהּיֶ
ק  א ִהְתַחּזֵ ְבֵרי ָאִביו, ֶאּלָ ָהְלכּו לֹו, ְוַאף לֹא ֶנְחָלׁש ִמּדִ
ֶהֶרף  ּבֹו, ַוֲאַזי ָצְמָחה לֹו ַהְיׁשּוָעה ּכְ יִרים ׁשֶ ּכֹחֹות ָהַאּדִ ּבַ

 ַעִין.
אן ִנְלַמד ג. ר ִלְפעֹל  ִמּכָ ה ֶאְפׁשָ ל ָרצֹון ַמהּו, ְוַכּמָ ּכֹחֹו ׁשֶ

נּו, ַעל ָידֹו,  ּבָ ָהָרצֹון ַהּטֹוב ׁשֶׁ ָיה וְּ ת ַהּמֹוִטיַבצְּ ק אֶׁ ַחּזֵ ָחָזק ּונְּ
ּלֹו זֹוֵעק  ּכֻ ָרצֹון, ׁשֶׁ נּו ָמֵלא ּבְּ ָחד ֵמִאּתָ אֶׁ ָחד וְּ ל אֶׁ ֲהֵרי ּכָ ׁשֶׁ

ַרֲחִמים, ד וְּ סֶׁ ַע ֶאת ָהָרצֹון  ַאךְּ טֹוב ָוחֶׁ ְוַעל ְיֵדי ֶזה ְנַבּצֵ
ה ָקָטן,  ים טֹוִבים ִמּתֹוְך ַהֲעָרָכה ְלָכל ַמֲעש ֶ ַמֲעש ִ ַהּטֹוב ּבְ
ים טֹוִבים  ַמֲעש ִ ינּו ְמֵלִאים ּבְ ל ַחּיֵ ְוַעל ְיֵדי ֵכן ִיְהיּו ּכָ

ה. ַרְך ְוִיְתַעּלֶ ְרצֹון ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ  ְוזֹוֲהִרים ּכִ

 

 

ְכֵסיֶהם,  ים ָיְרדּו ִמּנִ ֲעֵלי ֲעָסִקים ַרּבִ ָלִלי ּבַ ר ַהּכְ ּבֵ ׁשְ ַהּמַ
רּו. ְנִקים ִנְסּגְ רֹות ּבַ  ַעש ְ

ִר  ַבּקְ ַכּמּות ַהּמְ ַרם ִליִריָדה ּבְ ּגָ ֶ לֹוִנית, ּוֵמֹחֶדׁש ַמה ׁשּ ּמְ ים ּבַ
ֹוֵכר, ּוְבֶעְטָים ַאף  הּוִדי ַהש ּ ל ַהּיְ ְלֹחֶדׁש ָיְרדּו ַהַהְכָנסֹות ׁשֶ
ל  יר, חֹובֹות ׁשֶ ּכִ ש ְ לּוִמים ֵאֶצל ַהּמַ ׁשְ ל ּתַ ָצַבר חֹובֹות ׁשֶ

ם. ּלֵ ּלֹא ָהָיה לֹו ֵמֵהיָכן ְלׁשַ ים ׁשֶ ה ֳחָדׁשִ ּמָ  ּכַ
ְמעוּ  ִית ׁשָ ּבַ יַצד ֶעֶרב ֶאָחד אֹוֵמר ֲאִביֶהם  ַהְיָלִדים ּבַ ּכֵ

ִית הּוא  ם ְלַבַעל ַהּבַ ּלֵ ם 'ִאם ַהֹחֶדׁש ֲאִני לֹא ְמׁשַ ְלִאּמָ
לֹוִנית, ְוָאז לֹא ִיְהֶיה ָלנּו לֹא ְמקֹור  ִליְך אֹוִתי ֵמַהּמְ ַמׁשְ

ֹות'. ְרָנָסה ְולֹא ְמקֹום ְמגּוִרים, ֲאִני לֹא יֹוֵדַע ַמה ַלֲעש   ּפַ
ּבֹ  לֹוִנית ְלָמֳחָרת ּבַ ֶקר ָיָצא ָהִאיׁש ֶאל ָחִזית ַהּמְ

מֹוֶנה עֹוֵמד  ְ ן ַהׁשּ נֹו ּבֶ ָעתֹו הּוא מֹוֵצא ֶאת ּבְ ּוְלַהְפּתָ
י,  ִביׁש ָהָראׁשִ א ָסמּוְך ַלּכְ ׁשֶ ב ַעל ּדֶ ּצָ ְלָחן ַהּמֻ ֵמֲאחֹוֵרי ׁשֻ
ּוי  דֹול ֶהָעש  ֶלט ּגָ ְקּבּוֵקי ִלימֹוָנָדה, ַעל ׁשֶ ה ּבַ ּמָ ְוָעָליו ּכַ

ְכַתב ָיד ַיְלּדּוִתי, ִמּקַ  דֹולֹות ּבִ אֹוִתּיֹות ּגְ ב ּבְ רּו ְרטֹון ִנְכּתַ 'ִעזְּ
רֹק אֹוָתנּו,  ם ִלזְּ ַאּיֵ ִית מְּ ַעל ַהּבַ י, ּבַ ּתִ חְּ ּפַ ת ִמׁשְּ יל אֶׁ ַהּצִ ִלי לְּ
ַפּנּו  ּלֹא יְּ ֵדי ׁשֶׁ י ּדֹוָלר ּכְּ ּתֵ ׁשְּ יִתית ּבִ נּו ּכֹוס ִלימֹוָנָדה ּבֵ קְּ

ִית!'.  אֹוָתנּו ֵמַהּבַ
ף ֶאת רֹאׁשֹו ָהָא  נֹו, הּוא ִלּטֵ ל ּבְ ה ׁשֶ ֲעש ֶ ׁש ֵמַהּמַ ב ִהְתַרּגֵ

ָך  ּלְ ֵחק ִעם ַהֲחֵבִרים ׁשֶ ֵעיָניו ְוָאַמר, 'ֵלְך ְלש ַ ָמעֹות ּבְ ּדְ ׁשֶ ּכְ
ָטן ֶהְחִליט  ן ַהּקָ רֹון'. ֲאָבל ַהּבֵ ּתָ ָבר ִנְמָצא ּפִ א ּכְ ֲאִני ְוִאּמָ

יָמתֹו, ַהְצָלָחתֹו לֹ  ְמש ִ יְך ּבִ א ָהְיָתה ְמַסְחֶרֶרת, ְלַהְמׁשִ
ה ָקנּו  ָ ׁשּ ָניו, ַרק ׁשִ ָחְלפּו ַעל ּפָ ים ׁשֶ ָהִגים ָהַרּבִ ל ַהּנֶ ִמּתֹוְך ּכָ
ֵנים  ּלֹו ָעַמד ַעל ׁשְ ְדיֹון ַהּיֹוִמי ׁשֶ ּנּו ּכֹוס ִלימֹוָנָדה, ְוַהּפִ ִמּמֶ
מֹוֶנה ֲאָבל  ן ׁשְ ֶסף ְלֶיֶלד ּבֶ ה ּכֶ ר ּדֹוָלר, ָאְמָנם ֶזה ַהְרּבֵ ָעש ָ

ן ַאְלֵפי זֶ  כּום ּבֶ ה ֲעַדִין לֹא ִהְתִחיל ֲאִפּלּו ְלִהְתָקֵרב ַלּסְ
ס ַעד סֹוף ַהֹחֶדׁש. ָאִביו ָהָיה ָצִריְך ְלַגּיֵ  ַהּדֹוָלִרים ׁשֶ

ּבֶֹקר  הּוִדי לֹא ָאַמר נֹוָאׁש, ּוְלָמֳחָרת ּבַ ֶלד ַהּיְ ַרם ַהּיֶ ּבְ
י ְלָחן ּוַבְקּבּוֵקי ַהּלִ ב ׁשּוב ְלַיד ַהׁשֻ מֹוָנָדה, הּוא ָמַכר ִהְתַיּצֵ

ּנּו ּכֹוס נֹוֶסֶפת  לֹשׁ ּכֹוסֹות ֲאָבל ָאז ָעַצר ֶנָהג ָקָנה ִמּמֶ ׁשָ
ָהג ָהָיה  ֶלד לֹא ָיַדע זֹאת, ַאְך ַהּנֶ ֹוֵחַח ִאּתֹו, ַהּיֶ ְוֵהֵחל ְלש 

ֲאֶמִריָקה. יֹוֵתר ּבַ פֹוץ ּבְ ֻפְרָסם ְוַהּנָ בּועֹון ַהּמְ ָ  עֹוֵרְך ַהׁשּ
בּוַע  ָ סֹוף ַהׁשּ ָלה  -ּבְ ֶלט ַהַהּצָ ֶלד ִעם ׁשֶ ל ַהּיֶ מּוָנתֹו ׁשֶ ּתְ

בּועֹון,  ָ ַער ַהׁשּ ׁשַ ְרְסמּו ּבְ ת ֲעָנק ִהְתּפַ ֹתבֶׁ ֵסם ּכְּ רְּ ָהעֹוֵרךְּ ּפִ
יתֹו, ת ּבֵ יל אֶׁ ַהּצִ ה לְּ ַנּסֶׁ ד ַהּמְּ לֶׁ ל יֶׁ ב ׁשֶׁ  ַעל ִסּפּורֹו ַהּנֹוֵגַע ַלּלֵ

ימוֹ  בּוַע, ָעְצרּו ְלַיד ּדּוַכן ַהּלִ אֹותֹו סֹוף ׁשָ ּלֹו ּבְ ָנָדה ׁשֶ
ל  ְמֻיָחד ִמּכָ יעּו ּבִ ִהּגִ ים ׁשֶ ֵמאֹות ֶנָהִגים חֹוְלִפים, ְועֹוד ַרּבִ
ֵני ֶאָחיו ְועֹוד  ס ְלֶעְזָרה ֶאת ׁשְ ֶלד ֶנֱאָלץ ְלַגּיֵ ָהֵאזֹור, ַהּיֶ

ַלַחץ ֵדי ַלֲעֹמד ּבְ ה ּכְ ּתָ ֻבַעִים  ָחֵבר ֵמַהּכִ ַהּקֹוִנים, ּתֹוְך ׁשְ
ת ַאְלֵפי ּכֹוסֹות הּוא ִהְצִליַח ִלְמּכֹור  לֹשֶׁ ְ יֹוֵתר ִמׁשּ

ת ֲאָלִפים ּדֹוָלר! ׁשֶ  ִלימֹוָנָדה, ּוְלַהְרִויַח ׁשֵ
ָעצּום  ס הֶׁ אּות ֵמַהּנֵ ּתָ ִהׁשְּ ׁשּות וְּ ַרּגְּ הֹוָריו ָהיּו ֲאחּוֵזי ִהתְּ
ן  ַבח ַעל ַהּבֵ יר ָוׁשֶׁ נּו לֹו ׁשִ ָנתְּ , וְּ ַרךְּ ּבָ ם ַהּבֹוֵרא ִיתְּ ה ָלהֶׁ ָעש ָ ׁשֶׁ


