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"י: 'ַמה  ַתב ַרׁשִ ַהר ִסיַני ֵלאֹמר". ּכָ ה ּבְ ר ה' ֶאל ֹמׁשֶ "ַוְיַדּבֵ
יַני?  ְצֹות ֶנֶאְמרּו ִמּסִ ל ַהּמִ ִמיָטה ֵאֶצל ַהר ִסיָני, ַוֲהלֹא ּכָ ִעְנָין ׁשְ
ְוִדְקּדּוֶקיָה  ּוְפָרטֹוֶתיָה  ָללֹוֶתיָה  ּכְ ֶנֶאְמרּו  ִמיָטה  ׁשְ ַמה  א  ֶאּלָ
ְוֵיׁש  יַני'.  ִמּסִ ְוִדְקּדּוֵקיֶהן  ָללֹוֵתיֶהן  ּכְ ֶנֶאְמרּו  ן  ּלָ ּכֻ ַאף  יַני,  ִמּסִ
ִמיָטה  ׁשְ ִמְצַות  ֶאת  ְוָקא  ּדַ ַהּתֹוָרה  ֲחָרה  ּבָ ַמּדּוַע  ְלָהִבין, 
נּו  ְפָרֵטיֶהם ְוִדְקּדּוֵקיֶהם ִנּתְ ְצֹות ּבִ ל ַהּמִ ּכָ ְלַהְראֹות ַעל ָיָדּה ׁשֶ

ִסיַני? ּבְ

ְוָנְתָנה  ֵלכּו…  ּתֵ ֻחּקַֹתי  ּבְ "ִאם  ֶנֱאַמר:  ֻחּקֹוַתי  ּבְ ת  ָפָרׁשַ ּבְ ב. 
ִאם  "ְוָהָיה  ת  ָפָרׁשַ ּבְ וכמו"כ  ְוכּו',  ְיבּוָלּה"  ָהָאֶרץ 

ְזּכּו  ּיִ ת ְרצֹון ה' ׁשֶ ּיַ ָכר ַעל ֲעׂשִ ֹמַע" ְמֹפָרׁש ַהּשָׂ ׁשָ
ר  ִעּקַ אי  ַוּדַ ֲהלֹא  ְוִלְכאֹוָרה,  ּוְתבּוָאה.  ִמים  ִלְגׁשָ
ָכר רּוָחִני בעוה"ב, וא"כ ַמּדּוַע  ָכר הּוא ׂשָ ַהּשָׂ
ם  ְוִלְמַקּיֵ ּתֹוָרה  ּבַ ָלעֹוֵסק  ִמי  ׁשְ ּגַ ָכר  ׂשָ ב  ִנְכּתַ
א? ּוִבְפָרט  ָכר רּוָחִני ְועֹוָלם ַהּבָ ְצוֹות, ְולֹא ׂשָ ַהּמִ
ין לט:)? א' (ִקּדּוׁשִ ַהאי ָעְלָמא ֵליּכָ ַכר ִמְצוֹות ּבְ 'ּשְׂ ׁשֶ

ת?! ּבָ ֵלָמה ׁשַ ָנה ׁשְ ׁשָ
תֹון  ּבָ ַנת ׁשַ ת', כמ"ש "ׁשְ ּבָ ִמיָטה ִנְקֵראת 'ׁשַ ְ ה ַהּשׁ ִהּנֵ א, ּדְ ֶאּלָ
ֵניֶהם  ׁשְ ה  ִמּטָ ְ ְוַהּשׁ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוזֹאת  ָלָאֶרץ",  ִיְהֶיה 
ַנאי  ְהֶיה לֹו ּפְ ּיִ ְכֵדי ׁשֶ נּוַח ָהָאָדם ֵמֲעבֹוָדתֹו, ּבִ ּיָ ֵדי ׁשֶ נֹוֲעדּו ּכְ
בּוַע  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ָעָליו  ׁשֶ ים  ָהַרּבִ ה'  ַחְסֵדי  ּבְ ְלִהְתּבֹוֵנן 
ְוַעל  ָהָאֶרץ  ְיבּול  ֶחֶסד  ַעל  ּוְלהֹודֹות  ְלִהְתּבֹוֵנן  ְוֵכן  ָנה,  ָ ְוַהּשׁ
ָהֲאסּורֹות  ְמָלאכֹות  ָאר  ּוׁשְ ִריָעה  ְוַהּזְ ה  ַהֲחִריׁשָ ְמָלאכֹות 
ַנאי  ּפְ לֹו  ֵיׁש  ֶהם  ּבָ ק  ִמְתַעּסֵ ֵאינֹו  ׁשֶ ע"י  ׁשֶ ה,  ִמּטָ ְ ּוַבּשׁ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ

ֶהם ּוְלַהֲעִריָכם. ְלִהְתּבֹוֵנן ּבָ

ְך?… ּיָ ָך ׁשַ ְסּפְ ְלִמי ּכַ
ים,  ֶתר ַלֲעִנּיִ ּסֵ ן ּבַ ַמּתַ ם ִמְצַות ְצָדָקה, ְוִהיא ּכְ ה ִהיא ּגַ ִמּטָ ְ ְוַהּשׁ

יִרים  ָהֲעׁשִ ַאף  י  ּכִ ַהֶהְפֵקר,  דֹות  ִמׂשְ ֶלֱהנֹות  ים  ּבֹוׁשִ ֵאיָנם  ׁשֶ
ְלָאָדם  ְמִביָאה  ם  ּגַ ִמיָטה  ְ ַהּשׁ וכמו"כ  ֵמֶהם.  ֶלֱאכֹל  ִנְכָנִסים 
ל ָהָאֶרץ" ְוֵאין  י ִלי ּכָ "ּכִ ֶדת אֹותֹו ׁשֶ י ִהיא ְמַלּמֶ ת ָהֲעָנָוה, ּכִ ִמּדַ
ֻמְפֶקֶרת,  ֶדה  ַהּשָׂ ִמיָטה  ְ ּשׁ ּבַ ן  ּכֵ ׁשֶ ְנָכָסיו,  ַעל  ֲעלּות  ּבַ ְלָאָדם 
ֶסף ְוִלי  י "ִלי ַהּכֶ ָמִטים, ְוָכְך ָאָדם ָחׁש ּכִ י ַהַהְלָואֹות ִנׁשְ ְוַכְסּפֵ
הּוא  יׁש ׁשֶ ִמיָטה ָהָאָדם ַמְרּגִ ְ ע"י ַהּשׁ ָהב ְנֻאם ה'". ִנְמָצא ׁשֶ ַהּזָ

יק ְלסֹוְבָביו. יָלא לֹא ַיּזִ ֶזה ָהעֹוָלם, ּוִמּמֵ אֹוֵרַח ּבְ

ְצוֹות? ִמיהּו רֹאׁש ַהּמִ
ְוָקא  ּדַ ׁשֶ ּתֹוָרה  ּבַ ְמֹפָרׁש  ַמּדּוַע  ֵהיֵטב  יּוַבן  לפי"ז 
ִסיַני,  ּבְ ֶנֶאְמרּו  ִמיָטה  ׁשְ ל  ׁשֶ ְוִדְקּדּוֶקיָה  ָרטֹוֶתיָה  ּפְ
ם  ּוְכׁשֵ ְצוֹות,  ַהּמִ ְלָכל  רֹאׁש  ִהיא  ה  ִמּטָ ְ ַהּשׁ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ
ְצֹות  ל ַהּמִ ֶנֶגד ּכָ קּוָלה ּכְ ִהיא ׁשְ ת ׁשֶ ּבָ ֱאַמר ַעל ׁשַ ּנֶ ׁשֶ
ִמיָטה  ְ ְך ַהּשׁ ָרכֹות פ"א ה"ה; שמו"ר כה יב), ּכָ ְלִמי ּבְ (ְירּוׁשַ

ִית  ַהּבַ ַעל  ּבַ ֵאינֹו  ׁשֶ ה  ְמַגּלֶ ָאָדם  ִמיָטה  ְ ַהּשׁ ע"י  ׁשֶ  -
ָבר ֵיׁש לֹו, ָעָליו ַלֲעׂשֹות ִעם  ּכְ ָבר, ּוַמה ׁשֶ ַעל ׁשּום ּדָ

ִרּיֹות. ֶזה ִמְצוֹות ּוְלֵהיִטיב ִעּמֹו ַלּבְ

ל ַעל ָהֹאֶכל… ַהּלֵ
ִמים ִמְצֹות  ּה ְמַקּיְ ּבָ ְרַקע, ׁשֶ ה ִהיא ִמְצַות ַהּקַ ִמּטָ ְ ַהּשׁ ּוִבְפָרט ׁשֶ
ִין  ַהּיַ ִנּסּוְך  ּכּוִרים,  ּבִ ה,  ַחּלָ רֹות,  ּוַמַעׂשְ ְתרּומֹות  ּכִ ַרּבֹות, 
ְלָכל  ִקּיּום  ֵיׁש  ְרַקע  ַהּקַ ִמן  א  ּבָ ׁשֶ ֵמָהֹאֶכל  ְוֵכן  ְועֹוד,  ּוִמְנָחה 
ם  ׁשֶ ָכר הּוא ַהּגֶ ַכר ִמְצָוה - ִמְצָוה' ע"כ ַהּשָׂ 'ּשְׂ ְצֹות. ְוֵכיָון ׁשֶ ַהּמִ
ְצֹות הנ"ל,  ל ַהּמִ ם ֶאת ּכָ ַעל ָיָדם יּוַכל ָהָאָדם ְלַקּיֵ רֹות, ׁשֶ ְוַהּפֵ
ֶהם  ִרים ּבָ ּכָ ַחְסֵדי ה' ַהּנִ יר ּבְ ה ַיּכִ ִתּיָ ע"י ָהֲאִכיָלה ּוׁשְ ּוִבְפָרט ׁשֶ
בֹוַע  ם ָאכֹול ְוׂשָ ם ה', כמ"ש (יֹוֵאל ב כו): "ַוֲאַכְלּתֶ ל ֶאת ׁשֵ ִויַהּלֵ
ֶכם ְלַהְפִליא".  ה ִעּמָ ר ָעׂשָ ם ה' ֱאלֵֹהיֶכם ֲאׁשֶ ם ֶאת ׁשֵ ְלּתֶ ְוִהּלַ
ל  תֹוְכֶכם" - ֲאַטּיֵ י ּבְ ְכּתִ "ה אֹוֵמר: "ְוִהְתַהּלַ ּבָ ן ַהּקָ ּוְלַאַחר ִמּכֵ

"י). ֶכם ְבַגן ֵעֶדן (ַרׁשִ ִעּמָ

"י: ַמה  ַהר ִסיַני ֵלאֹמר", ׁשֹוֵאל ַרׁשִ ה ּבְ ר ה' ֶאל ֹמׁשֶ "ַוְיַדּבֵ
ִמיָטה ֵאֶצל ַהר ִסיַני? ְוֵיׁש ְלהֹוִסיף ְלַהְקׁשֹות כיוצ"ב:  ִעְנָין ׁשְ
ֲחֵברֹו,  ּבַ מּום  ְונֹוֵתן  ל  ַהְמַקּלֵ ת  ָרׁשַ ּפָ ֵאֶצל  ִמיָטה  ׁשְ ִעְנָין  ַמה 

ה ַהּקֹוֶדֶמת? ָרׁשָ סֹוף ַהּפָ ְסְמָכה ָלּה ּבְ ּנִ ׁשֶ

ֵני  ּבְ ל  ּכָ ֶאת  ְמַפְרֵנס  ָהָיה  ִלּבֹו  ּטּוב  ּמִ ׁשֶ ַרֲחָמן  ְלֶמֶלְך  ל  ָמׁשָ
ָרט  דֹול ַעד ַהּפְ ָרט ַהּגָ ל ָצְרֵכיֶהם, ֵמַהּפְ ִעירֹו ְונֹוֵתן ָלֶהם ֶאת ּכָ
ים ְוָכל ָצְרֵכיֶהם.  ִית, ַמְלּבּוׁשִ ה, ּבַ ִתּיָ יֹוֵתר - ֲאִכיָלה ּוׁשְ ָטן ּבְ ַהּקָ
י ָהָעם ֵאיָנם ַמֲעִריִכים ֶאת  ֶלְך ּכִ ה ְלָאְזֵני ַהּמֶ ּלָ יֹום ֶאָחד ִנְתּגַ

יִרים לֹו טֹוָבה. ֶהם ְוֵאיָנם ַמּכִ ֲחָסָדיו ִעּמָ

ֵני ָהִעיר  ּפֹט ֶאת ּבְ ָריו ִלׁשְ ל ׂשָ ס ֶאת ּכָ ֶלְך ְלַכּנֵ ָלֵכן, ֶהְחִליט ַהּמֶ
בּוַע  ָ ּשׁ ׁשֶ ֲעָבָדיו  ַעל  ד  ִמּיַ ה  ְוִצּוָ יו,  ַלּפָ ּכְ ַעּזּות  ּבְ ְתַנֲהִגים  ּמִ ׁשֶ
ּוַמִים  ְוָיֵבׁש  ַצר  ֶלֶחם  ַרק  ָאָדם,  ְלַאף  ֶלֶחם  קּו  ְיַסּפְ לֹא  ָיִמים 

ְלַבד. ֵדי ִקּיּום ּבִ ַלַחץ ּכְ

ב! ּצָ יל ֶאת ַהּמַ ֶפׁש ַמּצִ ּבֹון ַהּנֶ ֶחׁשְ
ם ְלָחֵצר  ּלָ פּו ּכֻ ֵזָרה ָלָעם, ִנְבֲהלּו ְמֹאד ְוִהְתַאּסְ ּנֹוְדָעה ַהּגְ ׁשֶ ּכְ

ּגֹוָרָלם,  ַעל  ָלדּון  ִבים  יֹוׁשְ ִרים  ְוַהּשָׂ ֶלְך  ַהּמֶ ּוְבעֹוד  לּוָכה,  ַהּמְ
ָראּו  ם. ּוְכׁשֶ נּו ַעל ַנְפׁשָ ֵני ָהִעיר ּוָבכּו ְוִהְתַחּנְ ל ּבְ ם ּכָ ָעְמדּו ׁשָ
נֹוָרָאה  ָאָגה  ּדְ ֶעֶרב,  ְצָלֵלי  טּו  ִיּנָ ּוְכָבר  ִמְתָאֵרְך  ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ׁשֶ
ְוָרָצה  ָצָרָתם  ּבְ ָרָאה  ׁשֶ ֶלְך  ַהּמֶ ֵמַעְבֵדי  ֶאָחד  ׁשֶ ַעד  ם,  ֲאַחְזּתָ
ֶדה ְוָעׂשּו  ם ְלׂשָ ּלָ יָה ָיְצאּו ּכֻ טֹוָבָתם ָנַתן ָלֶהם ֵעָצה, ְוַעל ּפִ ּבְ
ַהּזֹאת?  דֹוָלה  ַהּגְ ָרה  ַהּצָ ָלֶהם  ָאה  ּבָ ַמה  ֵני  ִמּפְ ֶנֶפׁש:  ּבֹון  ֶחׁשְ
ּלֹא ֶהֱעִריכּו  ֵני ׁשֶ א ִמּפְ ֵאין ּזֹאת ֶאּלָ ילּו ְוֵהִבינּו, ׁשֶ ּכִ ִהׂשְ ַעד ׁשֶ
ד  ִמּיָ יֹומֹו.  ּבְ יֹום  ַבר  ּדְ ֶלְך  ַהּמֶ ָלֶהם  ַתן  ּנָ ׁשֶ ַהּטֹובֹות  ִרּבּוי  ֶאת 
אֹותֹו  ְוֵהִכינּו  ָיָדם,  ּבְ ׁשֶ ֵבׁש  ְוַהּיָ ר  ַהּצַ ֶחם  ַהּלֶ ֶאת  ם  ּלָ ּכֻ ָלְקחּו 

ֶלְך. ָנה ַלּמֶ ַמּתָ צּוָרה ָנָאה ּכְ ּבְ

נּות! ּמְ ֵאין ְלַהְחִמיץ ֶאת ַהִהְזּדַ
ֶהם,  ּבָ ְוִזְלְזלּו  ּופֹוֲחִזים  ֵריִקים  ים  ֲאָנׁשִ ה  ּמָ ּכַ ָעְמדּו  ד  ַהּצַ ִמן 
ֶלְך?  ַהּמֶ ִלְפֵני  ְך  ּכָ ל  ּכָ ֵפל  ּוְלִהׁשָ ן  ְלִהְתַחּנֵ ָלֶכם  ַמה  ְוָאְמרּו: 
ֵאין ֶלֶחם ַלֲאִכיָלה, ָנִבין ֶאְתֶכם  ה ׁשֶ ב ַהּזֶ ּצָ ְך ַהּמַ ׁשֵ ִניָחא ִאם ִיּמָ
ֵאין ֶלֶחם, א"כ  ה ֶזהּו ַרק יֹום ֶאָחד ׁשֶ ְתַחְננּו כ"כ, ֲאָבל ַעּתָ ּתִ ׁשֶ
תּו  ְך?! ֲאָבל ֵהם לֹא ׁשָ ל ּכָ ֶלְך ּכָ ִלים ַלּמֶ ּפָ ַמה ָלֶכם ּבֹוִכים ְוִנׁשְ

˙˘ע"ח ב‰ר  לפר˘˙  ן  ו ‚לי  |  ‰ ' ב'
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ה נֹוָרא! ַמֲעׂשֶ ַקח ּבְ ה נֹוָרא!ְמִתיקּות ַהּלֶ ַמֲעׂשֶ ַקח ּבְ ְמִתיקּות ַהּלֶ
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המשך המעשה בעמוד ב'

ַלח  ¿ ׁ̆ ƒּנ ∆ ׁ̆ ּ„ּוי'  ƒב ו ַּ̇ כ¿ ƒיַע 'מ ƒ‚ּ ƒ‰ ן יו… ּלָ ƒ‚ּ‰ַ  ˙ כ∆ ַמֲער∆ ל¿
מו…  ס¿ ַפר¿ ׁ̆ ל¿ ≈ּ̃ ƒב, ּוב"‰ֲ ַ‡ר¿ ר' מ≈ י„∆ 'ח≈ „ ּב¿ ַלּמ≈ ע"י מ¿

ב:  ≈̇ ָכך¿ ּכו… ים. ו¿ ƒַרּב‰ָ ˙ ל∆ ע∆ ˙ו… ל¿

ס  ר≈ ט¿ ּונ¿ ּ̃ '‰ַ  ˙ ∆‡ י  ƒּ̇ ל¿ ּבַ ƒ̃ ן  ָ‰ַ‡ֲחרו… בּוַע  ָ ׁ ּ̆ ּבַ
ם  ∆̇ ‡ ≈̂ ‰ו… ∆ ׁ̆  '˙ בּועו… ָ ׁ ּ̆ ‰ַ ַח‚  ו¿ יָר‰  ƒפ ַ‰ּס¿ י  ימ≈ ƒל
 „…‡ ר מ¿ ּב≈ ƒ„ּ ∆ ׁ̆ ָל‡  פ¿ ƒנ ׁ̆ ּ„ּו ƒי ח ƒ̇ ָר‡ ָ̃ ר, ּובו…  ָל‡ו…
ם: ָ ׁ̆ ָנם  ו… ׁ̆ ל¿ ƒים ּכ ƒָבר ¿„ּ‰ַ ˙ י˜ ‡∆ ƒּ̇ ַנע¿ י. ו¿ ƒּב ƒל ל ∆‡

ַ‚ם  ˙ ו¿ בו… ˙ ַ‰ּטו… ר ‡∆ ּפ… ס¿ ƒל ׁ̆ ר י≈ יַר˙ ָ‰ע…מ∆ ƒפ ס¿ ƒּב'
ָרָכ‰ 'ַעל  ן ַ‰ּב¿ ו… ׁ̆ ל¿ ƒם, ּכ„ָ‡ָ ָ‰יּו ל¿ ∆ ׁ̆  ˙ ˙ ָ‰ָרעו… ∆‡
'ַמ‰ ַרע':  ן  י˜ו… ƒָטר "ר נו… ר' – ָ‰ע…מ∆ יַר˙ ָ‰ע…מ∆ ƒפ ס¿
 ˙ „ו… ‰ו… ׁ̆ ל¿ ּי≈ ∆ ׁ̆  ,˙ בו… יַר˙ ַ‰ּטו… ƒפ ז ַעל ס¿ ַרּמ≈ 'ַמ‰' מ¿
ַעם  ים, ּפַ ƒנ ַעם ַעל ּבָ ר, ּפַ „ ַ‡ח≈ ס∆ ם ַעל ח∆ ָכל יו… ּב¿
ר),  מ∆ ∆̂  - ָר‡'  ('ַעמ¿ ים  ƒ„‚ָ ַ‰ּב¿ ַעל   ,˙ ƒי ַ‰ּבַ ַעל 
ר'  ָ‰'ע…מ∆ ע"י   ˙ מ∆ ּי∆ ַ̃ ¿̇ ƒמ יָ‡‰  ƒר ַ‰ּב¿ ל  ּכָ ∆ ׁ̆  - כּו'  ו¿
 ‡"‰ "ָמ‰  ע‰"פ:  ֲחַז"ל   ˙ ַ ׁ̆ ָר ¿„ ƒּכ בּוָ‡‰.  ¿ּ̇ ‰ַ  -
 ˙ ָרכו… ָ‡‰' ּב¿ ‡ 'מ≈ ּלָ י 'ָמ‰' ‡∆ ר≈ ¿̃ ƒּ̇ לֈ" - ַ‡ל  ≈‡ ו… ׁ̆
ב  ַחּיָ ∆ ׁ̆  ,˙ ָ‰ָרעו… יַר˙  ƒפ ס¿  ‰ ז∆  - 'ַרע'   ;˙ ָ„‡ו… ‰ו… ו¿
ַעל  ך¿  ָבר≈ ּמ¿ ∆ ׁ̆ ם  ≈ ׁ̆ ּכ¿ ָ‰ָרָע‰  ַעל  ך¿  ָבר≈ ל¿ ָ‡ָ„ם 

ָב‰. ַ‰ּטו…

ים  ƒמ ַ‰ּיָ ָין  נ¿ ƒמ ּב¿ ר  ּפ… ס¿ ƒל  ׁ̆ י≈  ˙ ָ‰ָרעו… יַר˙  ƒפ ס¿ ƒּוב
ן  ‚ו… ּכ¿  , י˙ו… ּב≈ ך¿  ˙ו… ּב¿ ן  ∆‚…‰ ּכַ ל…‡   ‚ ַנ‰≈ ¿̇ ƒ‰ ∆ ׁ̆ ַמ‰   ˙ ∆‡
ָ‡ר  ¿ ׁ̆ ּו ר  ע…מ∆ ם  ∆‰ מ≈ ּוָמַנע  ם  י‰∆ ֲעל≈ ר  ז≈ ַ‡כ¿ ¿̇ ƒ‰ ∆ ׁ̆
ַמ‰   ˙ ∆‡ ר  ּפ… ס¿ ƒי  ˙ בּועו… ָ ׁ ּ̆ ‰ַ ַין  נ¿ ƒמ ּוב¿  ,˙ בו… טו…
ַע"י  ∆ ׁ̆ י ָ‡ָ„ם.  נ≈ ָ‡ר ּב¿ ¿ ׁ̆ ם  ƒן ע ∆‚…‰ ‚ ל…‡ ּכַ ַנ‰≈ ¿̇ ƒ‰ ∆ ׁ̆
ָרָכיו  ¿„ּ ƒמ יָלך¿  ָו‡≈ ‡ן  ּכָ ƒמ ַנע  מ¿ ƒי  ‰ ז∆  ׁ̆ פ∆ נ∆ ן  ּבו… ¿ ׁ̆ ח∆
ר',  יַר˙ ָ‰ע…מ∆ ƒפ ָרָכ‰ 'ַעל ס¿ ּב¿ ‰ ָרמּוז ּבַ ּז∆ ∆ ׁ̆ ים,  ƒָרע‰ָ
י  מ≈ ˙ י¿ ר ‡∆ ּפ… ס¿ ƒל ׁ̆ ן י≈ כ≈ יַע˙ ָרָע‰'. ו¿ ƒנ "ר - 'מ¿ ָ‰ע…מ∆
ים  ƒמ ּיָ ƒמ ח  ַ̃ ל∆ ַח˙  ַ̃ ָל י  ≈„ ּכ¿ ָ‡ָ„ם  ל¿ ָ‰יּו  ∆ ׁ̆ ַער  ַּ̂ ‰ַ
‡ן. '. ַע„ ּכָ ך¿ ‰ לו… ‰' ּכָ ָׂ̆ ‰ ָע ן ָלּמָ נ≈ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ּלּו ּול¿ ≈‡

ַעל  ר  ּפ… ס¿ ƒל ב  ר∆ ע∆ ˙ו…  ‡ו… ּב¿ י  ƒּ̇ ¿̂ ַל ¡‡ נ∆ י  ƒֲער ַ̂ ל¿
י  ַחּיַ ּב¿ ר  ≈̇ יו… ּב¿ ָר‡  ַ‰ּנו… ָרע  …‡ ַ‰מ¿ ַעל  ָ‰ָרָע‰; 
י  ֲעל≈  ˙ ַ‰ֲעלו… ל¿ י  ƒנ ˆו… ר¿ ƒּב ˙ו…  ‡ו… ∆ ׁ̆ י,  ƒּמ ƒע ַרע  ≈‡ ∆ ׁ̆
ים  ƒ„ּ ¿̃ י, ַ‡ ƒּפּור ƒס ˙ ב ‡∆ … ּ̇ כ¿ ם ‡∆ ר∆ ן. ַ‡ך¿ ט∆ יו… ּלָ ƒ‚ּ‰ַ
ַ„ם  ב ּב¿ ≈̇ י ּכו… ƒנ‡ֲ ‰ ב ַ‰ּז∆ ָּ̇ כ¿ ƒּמ‰ַ ˙ ≈‡ ∆ ׁ̆ יר:  ƒ‰ ַ‡ב¿ ו¿
ים  ƒ‡ ר¿ ˜ו… ם,  ָלכ∆ י‡  ƒב‰ָ ל¿ יל  ƒב ¿ ׁ̆ ƒּב  ,˙ ָמעו… ¿„ ƒּוב
‡ּו  בו… ָּ̇ ּל…‡  ∆ ׁ̆ ָר‡,  ַ‰ּנו… י  ƒּפּור ƒס ƒמ ח  ַ̃ ל∆ ים,  ƒר ָ̃ י¿

י: ƒּל ∆ ׁ̆ מו…  י ָטעּו˙ ּכ¿ י„≈ ƒל

˙וכן ‰‚ליון˙וכן ‰‚ליון
‡למ„ ב‰˙מ„‰ וכ˘כר ‡˜בל... ˙פוח?!............‡
מ˙י˜ו˙ ‰ל˜ח במע˘‰ נור‡!........................‡
‰רחמן................................‡ ‰מלך  מ˙י˜ו˙ 
˘יחי..........................................ב מ˙י˜ו˙ 
מיני מ˙י˜‰ ליל„ים.................................ב-‚
מ˙י˜ו˙ ‰˜˘ר בין ספיר˙ ‰עומר ל˘נ˙ ‰˘מיט‰...‚
מ˙ו˜..............................................„ ל˜ח 

‰‡ם ר‡וי ל˘‡ול מ‰ ‡וכל ליום ‰מחר?.„
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˙ ּלו… ƒפ ¿ּ̇  

ם  י ִד ָל י ִל ה  ָק י ִת ְמ י  ֵנ י םִמ י ִד ָל י ִל ה  ָק י ִת ְמ י  ֵנ י ִמ

ַלֲעסֹק  ִני  ְוַזּכֵ ָעַלי  ַרֵחם  עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ֶאת  ם  ּוְלַקּיֵ ָמּה,  ִלׁשְ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ תֹוָרְתָך  ּבְ
ועי"ז  ֵאֶליָך,  ּוְבַאֲהָבה  ִיְרָאה  ּבְ ִמְצוֹוֶתיָך 
ן  ּתֵ ּתִ ְוָהָאֶרץ  ם,  ִעּתָ ּבְ ִמים  ׁשָ ּגְ ָלנּו  ן  ְוִתּתֵ ה  ִנְזּכֶ
ל  ְלַהּלֵ ה  ְוִנְזּכֶ ְריֹו,  ּפִ ן  ִיּתֵ ֶדה  ַהּשָׂ ְוֵעץ  ְיבּוָלּה 
נּו  ּבָ ִויקּוַים  לּו,  ַהּלָ ֲאָכִלים  ַהּמַ ע"י  ְמָך  ׁשִ ֶאת 
ם  ׁשֵ ֶאת  ם  ְלּתֶ ְוִהּלַ בֹוַע  ְוׂשָ ָאכֹול  ם  "ַוֲאַכְלּתֶ
ְלַהְפִליא",  ֶכם  ִעּמָ ה  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ֱאלֵֹקיֶכם  ה' 
ל  ּכָ ֶאת  ָהָאֶרץ  רֹות  ּוְבֵפּ ְרַקע  ּקַ ּבַ ם  ְלַקּיֵ ה  ְוִנְזּכֶ
רֹות,  ְתרּומֹות ּוַמַעׂשְ ֶהם, ּכִ לּוִיים ּבָ ְצֹות ַהּתְ ַהּמִ
ּוִמְנָחה  ִין  ַהּיַ ִנּסּוְך  ּכּוִרים,  ּבִ ה,  ַחּלָ ִמיָטה,  ׁשְ

ָיֵמינּו. ְמֵהָרה ּבְ ֶנה ּבִ ּבָ ּיִ ָך, ׁשֶ ׁשֶ ֵבית ִמְקּדָ ּבְ

ָך  ְלָעְבּדְ ָטהֹור  ֵלב  ִלי  ְוֵתן  ָעַלי  ַרֵחם  ה',  א  ָאּנָ
ים  ָהַרּבִ ֲחָסֶדיָך  ַעל  טֹוָבה  ְלָך  יר  ּוְלַהּכִ ֱאֶמת  ּבֶ
מֹוָצֵאי  ָך ּבְ ְפַאְרּתֶ ֵבית ּתִ ה ְלָהִניף ּבְ ָעַלי, ְוִנְזּכֶ ׁשֶ
ְלד'  ָהעֶֹמר  ִמְנַחת  ֶאת  ַסח  ּפֶ ל  ׁשֶ ִראׁשֹון  יו"ט 
ימֹות  ׁשִ הֹוָדָאה ְלָפֶניָך ַעל ַהּנְ ַמִים, ּכְ ָ רּוחֹות ַהּשׁ
ִמד'  ֵמִביא  ה  ַאּתָ ׁשֶ ָהרּוחֹות  ע"י  ָלנּו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ
ה  ַאּתָ ׁשֶ בּוָאה  ַהּתְ ַעל  ּוְכהֹוָדָאה  ָהרּוחֹות, 
דּון  ּתָ ׁשֶ ה  ִנְזּכֶ ועי"ז  ָהֲאָדָמה,  ִמן  ָלנּו  ַמְצִמיַח 
יְך  ְוַתְמׁשִ ְלטֹוָבה,  ֶפַסח  ּבְ בּוָאֵתינּו  ּתְ ֶאת 

ָכל ֵעת. ים ּבְ ְלַהְרִעיף ָעֵלינּו ֲחָסִדים ַרּבִ

 - ִמים  ַהּיָ ְסִפיַרת  ּבִ ן  ְנַכּוֵ ָהעֶֹמר  ּוִבְסִפיַרת 
ה נֹוֵתן ָלנּו,  ַאּתָ ִלְסּפֹר עֹוד ֶחֶסד ְועֹוד ֶחֶסד ׁשֶ
י  בּועֹות - ִנְזּכֹר ְוִנְסּפֹר ֶאת ַהּקֹׁשִ ָ ּוִבְסִפיַרת ַהּשׁ
ֶניָך  ּפָ ְרּתָ  ִהְסּתַ ׁשֶ ים  ַמּנִ ּזְ ּבַ ָלנּו  ָהָיה  ׁשֶ ַער  ְוַהּצַ
ַנֲעֶלה  ְוָאז  בּועֹות,  ָ ַהּשׁ ְלַחג  בֹוא  ּנָ ׁשֶ ַעד  ּנּו.  ִמּמֶ
ֶאת  ָך  ִמּמְ ל  ּוְנַקּבֵ ְלָפֶניָך,  ֲחֶוה  ּתַ ְוִנׁשְ ְוֵנָרֶאה 
ה  ַאּתָ ׁשֶ ה  ְנַגּלֶ ּוָבּה  ֵמָחָדׁש,  ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ ּתֹוָרְתָך 
ִריַאת  ֵאין ְסֹפר ֲחָסִדים ֵמָאז ּבְ נּו ּבְ ד ִעּמָ ִמְתַחּסֵ

ל ָרָעֵתנּו  ְגּדַ י ָאְמרּו: ִאם לֹא ִנְתַחֵנן ַהּיֹום, ּתִ ם ְלִדְבֵריֶהם, ּכִ ִלּבָ
ְתׁשּוָבה?… ֶלּנּו ׁשּוב ּבִ ֶלְך, ּוִמי יֹוֵדַע ִאם ְיַקּבְ ֵעיֵני ַהּמֶ ּבְ

ֶלְך… ַנת ָהָעם ַלּמֶ ַמּתְ
ֶהָחׁשּוב  ֶנֱעַמד  ם  ְוׁשָ ֶלְך,  ַהּמֶ ַלֲחַצר  ָנה  ּתָ ַהּמַ ִעם  בּו  ׁשָ ָהָעם 
ה טֹובֹות ֵהִטיב  ּמָ ם, ְוָאַמר: ִזְכרּו ּכַ ֶהם ְוֵהֵחל ִלְדרֹׁש ְלֻכּלָ ּבָ ׁשֶ
ָלנּו  נֹוֵתן  ֶלְך  ַהּמֶ ָהָיה  ׁשֶ ח  ּבָ ַהְמׁשֻ ֶחם  ַהּלֶ ָהֶאָחד,  ֶלְך:  ַהּמֶ ָלנּו 
ֶלְך;  ֵמַהּמֶ נּו  ֵמִעּמָ ֶאָחד  ְלָכל  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִית  ַהּבַ ֶזה  ִני  ֵ ַהּשׁ יֹום;  ָכל  ּבְ
ֶרְך ָהָיה מֹוֶנה ְוהֹוֵלְך  ים. ְוֵכן ַעל ֶזה ַהּדֶ ְלּבּוׁשִ י ֵהם ַהּמַ ִליׁשִ ְ ַהּשׁ

ם. ּלָ ֶחֶסד ַאַחר ֶחֶסד ְלֵעיֵני ּכֻ

ֶאת  ּוְלָהִביא  ֵנס  ְלִהּכָ ֶלְך  ַהּמֶ ַער  ׁשַ ֹוְמֵרי  ִמּשׁ ׁש  ּקֵ ּבִ לאחמ"כ 
ֶאת  ְוֵהִרים  ֶלְך,  ַהּמֶ ִלְפֵני  ֶנֱעַמד  ְכַנס  ּנִ ׁשֶ ּכְ ֶלְך.  ַלּמֶ ָנה  ּתָ ַהּמַ
ֶלְך  ְוַהּמֶ ה,  ַמּטָ יָחּה  ְוִהּנִ הֹוִריָדּה  ְוׁשּוב  ַמְעָלה  י  ַלּפֵ ּכְ ָנה  ּתָ ַהּמַ
ְלֶמֶלְך  ְלַהְראֹות  ֵדי  ּכְ ְוזֹאת  ָלּה,  ִלּטְ ֵדי  ּכְ ְלִהְתּכֹוֵפף  ֻהְצַרְך 
ָבם  ַמּצָ ל  ּפַ ֻהׁשְ ה  ְוַעּתָ ַרּבֹות,  טֹובֹות  ּנּו  ִמּמֶ לּו  ִקּבְ ה  ְתִחּלָ ּבִ ׁשֶ

ה ַעד ָעָפר. ַמּטָ

ֲחִניָנה…!
ַרת  ַהּכָ אּו ּבְ ם ְוִהְתַמּלְ ָהָעם ּכֹוְפפּו ֶאת רֹאׁשָ ֶלְך ׁשֶ ָרָאה ַהּמֶ ׁשֶ ּכְ
לּו  ִיּפְ ּלֹא  ׁשֶ ְכֵדי  ּבִ ֲאָבל  ְלטֹוָבה,  יָנם  ּדִ ֶאת  ַזר  ּגָ יו,  ַלּפָ ּכְ ַהּטֹוב 
ׁשּוט יֹוֵתר  ה ָלֵתת ָלָעם ֶלֶחם, ֲאָבל ּפָ זֹאת, ִצּוָ ָטעּות ּכָ ׁשּוב ּבְ
ה  ִלּוָ לּו  ַהּלָ ִמים  ַהּיָ ּוְבָכל  ִראׁשֹוָנה.  ּבָ ִלים  ְמַקּבְ ָהיּו  ׁשֶ ה  ִמּמַ
לּו  ּבְ ּקִ ָדם ִלְזּכֹר ְוִלְסּפֹר ֶאת ַהּטֹובֹות ׁשֶ ֶלְך, ְוִלּמְ אֹוָתם ֶעֶבד ַהּמֶ
ָהָיה  ַער ׁשֶ רּו ֶאת ַהּצַ רּו ְוִיְסּפְ ְזּכְ ּיִ ָפָטם, ְוֵכן ׁשֶ ְ ּשׁ ֶלְך קֶֹדם ׁשֶ ֵמַהּמֶ
ָהיּו ְצִריִכים ָלֵצאת ְלֵעת ֶעֶרב  לּו ֶלֶחם, ְוׁשֶ ּלֹא ִקּבְ ּיֹום ׁשֶ ָלֶהם ּבַ

ּבֹון ֶנֶפׁש. ֶדה ְוַלֲעׂשֹות ֶחׁשְ ַלּשָׂ

ה… ּיָ ל ַהֲעָרָכה ְוִצּפִ ְסִפיָרה ׁשֶ
ֵאָליו  ָרְכׁשּו  ָהָעם  ׁשֶ ֶלְך  ַהּמֶ ָרָאה  ׁשֶ ּכְ ָיִמים,  ה  ָ ּשׁ ׁשִ ֲעבֹור  ּכַ
ְסעּוָדה  ַלֲערְֹך  ָחֵפץ  הּוא  ׁשֶ ָלֶהם  הֹוִדיַע  ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ֶנֱאָמנּות 
ם  ּלָ ֶלְך. ּכֻ ַמֲעַמד ַהּמֶ ֵני ָהִעיר ּבְ ֵאר ְוָהָדר ְלָכל ּבְ רֹב ּפְ דֹוָלה ּבְ ּגְ
ה,  ַהּזֶ דֹול  ַהּגָ ַלּיֹום  ָתם  ּיָ ִצּפִ ּוֵמרֹב  דֹוָלה,  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ְמחּו  ׂשָ
ָלבֹוא  ָבר  ּכְ ְוִצּפּו  ֲחלּו  ּיִ ׁשֶ ֵמרֹב  ִמים  ַהּיָ ֶאת  ִלְסּפֹר  יכּו  ִהְמׁשִ
ַהּיֹום  יַע  ַהּגִ ּבְ ֵאָליו.  ַאֲהָבָתם  ֶאת  ׁש  ּוְלַחּדֵ ֶלְך  ַהּמֶ ְלֵהיַכל 
ֶלְך  ַלח ַהּמֶ עּוָדה ׁשָ ת ַהּסְ ֶלְך, ּוִבְתִחּלַ ֵבית ַהּמֶ ם ּבְ ּלָ פּו ּכֻ ִהְתַאּסְ
ִדיף ֵריַח טֹוב ְלֵמָרחֹוק,  יֹוֵתר ַהּמֵ ח ּבְ ּבָ ִפים ֶלֶחם ְמׁשֻ ּתְ ּתַ ַלִמׁשְ

ֶלְך. ל ַהּמֶ ֵביתֹו ׁשֶ ֱאָפה ּבְ ּנֶ ׁשֶ

ְתַנאי… ַהְבָטָחה ּבִ
ה  ּוְבִחּבָ ַאֲהָבה  ּבְ ֶלְך  ַהּמֶ ֵאֵליֶהם  ה  ּלָ ִהְתּגַ עּוָדה,  ַהּסְ ֶאְמַצע  ּבְ
ָחס  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ א  ֶאּלָ זֹאת  ל  ּכָ ה  ָעׂשָ ּלֹא  ׁשֶ ָלֶהם  ה  ְוִגּלָ ֲעצּוָמה, 
ֵהם  ָרָאה ׁשֶ ׁשֶ ִמּדֹות ֲהגּונֹות, ּוְבֵעת ּכְ ִנים ּבְ ְהיּו ְמֻעּדָ ּיִ ֲעֵליֶהם ׁשֶ
ֶהם,  ִעּמָ ָהִראׁשֹוִנים  ֲחָסָדיו  ֶאת  ַמֲעִריִכים  ְולֹא  טֹוָבה  פּוֵיי  ּכְ
עי"ז ַיֲעִריכּו ֶאת ַהּטֹובֹות  ֵדי ׁשֶ ֱהִביָאם ִלְטעֹם ַטַעם ֲעִנּיּות, ּכְ
ֶלְך ְוָאַמר,  ה', הֹוִסיף ַהּמֶ יַע ֲעֵליֶהם. 'ְוַעּתָ ּפִ הּוא ַמׁשְ ָהַרּבֹות ׁשֶ
ב  ּה ֲאִני ִמְתַחּיֵ י, ּבָ לֹוִמים ֵמִאּתִ ֶרת ׁשְ ם ִאּגֶ ה ְלָכל ֶאָחד ִמּכֶ 'ִהּנֵ
יר  ְלַהּכִ יכּו  ְמׁשִ ּתַ ׁשֶ ְזַמן  ל  ּכָ ֶאְתֶכם,  ְוַאּזּון  ל  ֲאַכְלּכֵ ׁשֶ ָלֶכם 

ים ֲאֵליֶכם ְוַתֲעִריכּו ְותֹודּו ִלי ֲעֵליֶהם'. ֲחָסַדי ָהַרּבִ ּבְ

ֶלְך! ְטָראּוָמה ְלֵעיֵני ַהּמֶ
ר לֹא  ה נֹוָרא ֲאׁשֶ עּוָדה, ֵאַרע ַמֲעׂשֵ ֶאְמַצע ַהּסְ ֶפַתע ּבְ ּלְ ַעד ׁשֶ
ֶלְך,  ַהּמֶ ֶאת  ף  ּוְלַגּדֵ ְלָחֵרף  ְוֵהֵחל  ַעל  ִלּיַ ּבְ ִאיׁש  לֹו  ָקם  ה:  ֵיָעׂשֶ
זֹאת  ַהּלָ ֶלְך!  ַהּמֶ ָלנּו  נֹוֵתן  זּוי  ּבָ ֹאֶכל  ֵאיֶזה  ְראּו  ם:  ְלֻכּלָ ְוָאַמר 
ִהְצָטְרפּו  ְוֵאָליו  ְלָפָניו?!  ַעְצְמֶכם  ם  ְלּתֶ ּפַ ְוִהׁשְ ם  ִהְתַחֲנְנּתֶ
ֶלְך, ְוֵהֵחּלּו  ל ַהּמֶ ָניו ׁשֶ ְלָחן ַעל ּפָ ֻ ה מֹוְרִדים ְוָהְפכּו ֶאת ַהּשׁ ּמָ ּכַ
ְדעּו  ִני ּגָ ֵ ֶלְך, ְלֶאָחד ִסמּו ֶאת ֵעיָניו, ְוַלּשׁ ְלַהּכֹות ֶאת ַעְבֵדי ַהּמֶ
ֲחָמתֹו  ּבַ ָקם  ֶלְך  ַהּמֶ ְוכּו'.  ַרְגלֹו  ֶאת  ְברּו  ׁשָ י  ִליׁשִ ְ ְוַלּשׁ ָידֹו,  ֶאת 
ַהּמֹוְרִדים  ֶאת  ְפסּו  ּתָ ָליו  ְוַחּיָ דֹול,  ּגָ ְבַכַעס  ְלַחְדרֹו  ְוִנְכַנס 

יָנם ְלָמֶות. ְגַזר ּדִ ּנִ ֶלא ַעד ׁשֶ ֵבית ַהּכֶ יחּום ּבְ ְוִהּנִ

ַהּכֹל ֶהְפֵקר ַלּכֹל…
ִמּדֹות  ָהָעם ְלקּוִיים ּבְ ה, ׁשֶ ַצֵער ַהּזֶ ֶלְך ֵהִבין ֵמַהְמֹאָרע ַהּמְ ַהּמֶ
ֶאת  ְלַהּכֹות  ם  ּגַ יִעים  ַמּגִ ֵהם  ְך  ּוִמּכָ ָרִעים,  ּוְבִדּבּוִרים  ְמֻגּנֹות 
ָנה  ׁשָ ְך  ֶמׁשֶ ּלְ ׁשֶ ֶלְך,  ַהּמֶ ְגֵזַרת  ּבִ ם  ּלָ ּכֻ ַעל  ה  ִצּוָ ָלֵכן  ִרּיֹות.  ַהּבְ
ַעל  ְולֹא  יתֹו,  ּבֵ ַעל  ֶאָחד  ְלַאף  ֲעלּות  ּבַ ִיְהֶיה  לֹא  ֵלָמה  ׁשְ
ַבר ַמֲאָכל, ְוַגם לֹא  רֹות ִויָרקֹות ְוׁשּום ּדְ ֶלֶחם, ּפֵ ֲאָכִלים, ּכְ ַהּמַ
ְך ַלּכֹל, ְוזֹאת  ּיָ ָסָפיו, ַרק ַהּכֹל ׁשַ ֲעלּות ְלַאף ֶאָחד ַעל ְכּ ִיְהֶיה ּבַ
ָהֶאָחד  יׁש  ַיְרּגִ ְולֹא  ֲחֵברֹו  ַעל  ֶאָחד  ַאף  ִיְתַרְבֵרב  ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ

ִני. ֵ ֶוה יֹוֵתר ֵמַהּשׁ הּוא ׁשָ ׁשֶ

ר  ל ִעיר, ְוִדּבֵ ם ִלְרחֹוָבּה ׁשֶ ּלָ ֶלְך ֶאת ּכֻ ָנה, ָאַסף ַהּמֶ ָ ֹתם ַהּשׁ ּבְ
ְלַצֵער  ּלֹא  ׁשֶ טֹובֹות  ִמּדֹות  ֲעֵלי  ּבַ ִלְהיֹות  ְוִהְזִהיָרם  ם  ִלּבָ ַעל 
ְהֶיה  ּיִ ְך, הּוא ִיְדַאג ׁשֶ ִאם ִיְנָהגּו ּכָ ֶאָחד ֶאת ֲחֵברֹו, ְוִהְבִטיָחם ׁשֶ

ָלֶהם ַמֲאָכִלים ְוָכל טּוב. המשך בעמוד ד'

ל  ּכָ  ˙ ∆‡ ם  ָל‰∆ ן  ַ̇ ָנ ו¿ ַעּמו…  ל¿ יב  ƒט ≈‰ ∆ ׁ̆ ך¿  ל∆ מ∆ ל¿ ל  ָׁ̆ ָמ
ם  ָל‰∆  ˙ ≈̇ ּלָ ƒמ ָמַנע  ז…‡˙  יכּו  ƒר ע¡ ∆‰ ּל…‡  ∆ ׁ̆ י  נ≈ ּפ¿ ƒּומ ם,  י‰∆ כ≈ ר¿ ָ̂
 ˙ ב ָל„ּון ‡∆ ַ ׁ̆ ָי ים, ו¿ ƒּי ƒֲענ ׁ̆ ּכַ ם ָיב≈ ח∆ ּנּו ַר˜ ל∆ ּמ∆ ƒלּו מ ּב¿ ƒ̃ ם, ו¿ ח∆ ל∆
˙ ֲחָסָ„יו, ּוָב‡ּו  ר ‡∆ ּפ… ס¿ ƒל יך¿ ו¿ ƒֲער‰ַ ילּו ל¿ ƒח ¿̇ ƒ‰ ם ָ‡ז ‰≈ ָ‰ָעם, ו¿
ָל‰  ַמע¿ ָנ‰  ָּ̇ ַמ ך¿  ל∆ ַ‰ּמ∆ י  נ≈ פ¿ ƒל יף  ƒנ ם ‰≈ ∆‰ ּבָ ∆ ׁ̆ ל  „ו… ָ‚ּ‰ַ ∆ ׁ̆ ּכ¿ ָפָניו  ל¿

לּו ַע„ ָעָפר. ּפ¿ ¿ ׁ̆ ‰ֻ ∆ ׁ̆  ˙ ‡ו… ַ‰ר¿ ‰, ל¿ ּוַמּטָ

ם  ‰ ָל‰∆ ָׂ̆ ָע ָב‰, ו¿ טו… יָנם ל¿ ƒ„ּ ַזר ך¿ ּ‚ָ ל∆ ן ַ‰ּמ∆ ָלכ≈
 ˙ ר∆ ∆‚ּ ƒ‡ „ָח ָכל ‡∆ ן ל¿ ַ̇ ּ‰ ָנ ּבָ ∆ ׁ̆ ָל‰  „ו… ¿‚ּ ‰ ֻעּ„ָ ס¿
ים  ƒ„ ר¿ מו… מּו  ָ̃ ַ‰ּזו…  עּוָ„‰  ּוַבּס¿ ים,  ƒמ לו… ¿ ׁ̆
ך¿  ל∆ ַ‰ּמ∆  ˙ ∆‡ פּו  ¿„ּ ƒ‚ ו¿ ָחן  ל¿ ֻ ׁ̆ ‰ַ  ˙ ∆‡ כּו  ָ‰פ¿ ו¿

˙ ֲעָבָ„יו. ּכּו ‡∆ ƒ‰ ו¿

ירּו  ƒ̃ ם ַיפ¿ ּלָ ּכֻ ∆ ׁ̆ ַזר  ך¿ ּז…‡˙, ּ‚ָ ל∆ ˙ ַ‰ּמ∆ ‡ו… ר¿ ƒּב
ָח„  ל ‡∆ ּכָ ∆ ׁ̆ י  ≈„ ם, ּכ¿ ּפָ ַכס¿ ם ו¿ י‰∆ ≈̇ „ו… ¿ׂ̆  ˙ ∆‡
 ׁ̆ כּו ין לו… ר¿ י ‡≈ ƒּכ , רו… ם ֲחב≈ ƒע ‰ ו∆ ָ ׁ̆  ׁ̆ י ƒ‚ּ ַיר¿

י  י„≈ ƒּו ל‡ ָכך¿ ל…‡ ָיבו… ּנּו, ו¿ ּמ∆ ƒר מ ≈̇ ַרב יו…
ם. ƒָיַ„י ˙ רו… ¿‚ ƒּ̇  ˙ י‡ו… ƒב ˙ ַ‰מ¿ ָללו… ¿̃

טּוב ל  ּכָ ָלנּו  ן  ≈̇ נו…  '‰
ַע ב¿ ƒ ׁ̆ ּב¿  ı ָחמ≈ ל  כו… ¡‡ ל∆
י ƒנ מ¿ ָ‡נּו  ָ‡ז  ו¿ בּוָ‡‰,  ¿ּ̇ ‰ַ
‡ָ ¿ ׁ̆ ר ּו מ∆ „ ָ‰ע… ס∆ ח∆

נּו ל ינ≈ ƒ„ּ ר ז≈ ן ‰' ּ‚ו… ָלכ≈ ו¿

משל
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ם  י ִד ָל י ִל ה  ָק י ִת ְמ י  ֵנ י ם ִמ

המשך המעשה מעמוד א'

ר'  י„∆ 'ח≈ ּב¿ י  ƒַרּב ּכ¿ י  ƒּ̇ ¿ ׁ̆ ּמַ ƒ ׁ̆ ים,  ƒנ ָ ׁ̆  ׁ̆ ≈ ׁ̆ ך¿  ∆ ׁ̆ מ∆ ּב¿
ים  ƒר ¿ׂ̆ ע∆ ם  ƒע  ‰ ָּ̇ ƒּכ י  ƒּ̇ ל¿ ּבַ ƒ̃ ם  ƒי ַ̇ ָנ ¿ ׁ̆ י  נ≈ פ¿ ƒל ּוב.  ׁ̆ ָח
ב  טו… ׁ̆ ו¿ פ∆ ין נ∆ ƒ„ֲע „ ל∆ ם ָ‰ָי‰ י∆ ∆‰ ָח„ מ≈ ∆‡ ∆ ׁ̆ ים, ּכ¿ ƒ„י ƒמ ל¿ ַּ̇
לו…  ָ‰יּו  ו¿  ,‰ ּיָ ƒ‡ ר¿ ַב„  ּכ¿ ָ‰ָי‰  ‰ּו‡   ‡ ָ̃ ָע  ‡ ָ„ּ ַ‡ך¿  ב,  ל≈
ם חּוט  ƒָליו ע ≈‡ ˙ ּורו… ׁ̆ ¿ּ̃ ‰ַ ˙ לו… „ו… ¿‚ּ ˙ ל∆ ∆„ּ ¿‚ ƒי מ פ≈ ¿̃ ¿ ׁ̆ ƒמ
יו.  ַלּפָ ˙ ּכ¿ ימו… ƒע ˙ ל…‡ נ¿ ו… ׁ̆ ‚ָ י ר¿ ƒר ּב ר≈ עו… ∆ ׁ̆ ָבר  ב, ּ„ָ …‰ ָ̂
ר  ּב≈ ַ‚ּ ¿̇ ƒ‰ ר ∆̂ ּלּו, ַ‡ך¿ ַ‰ּי≈ ≈‡ ˙ ו… ׁ̆ ‚ָ ר¿ ם מ≈ ַעּל≈ ¿̇ ƒ‰ י ל¿ ƒ̇ י ƒּס ƒנ
י  ƒּ̇ ַ̇ ָנ ל…‡  ים  ƒנ ו… ׁ̆ ‡ ƒר‰ָ ים  ƒמ ּיָ ּבַ ָ‰ַרב  י  ƒֲער ַ̂ ּול¿ ָעַלי, 
ב  … ּ̇ כ¿ ƒל ׁ̆ י ּבו… ƒים, ַוֲ‡נ ƒ„ָל ָ‡ר ַ‰י¿ ¿ ׁ̆ ƒמו… ל „ ַיַחס ּכ¿ ל∆ ַלּי∆
˙ו…  ‰ ‡ו… ל∆ ַע ּבו… ּוַמפ¿ ≈‚ י ּפו… ƒ̇ י ƒָבר ָ‰י ים ּכ¿ ƒ‡ ים ַ‰ּבָ ƒמ ּיָ ּבַ ∆ ׁ̆
ַע ּבו…  …‚ פ¿ ƒי ל ƒּ̇ ַחל¿ ¿̇ ƒ‰ ים, ו‡ח"כ ƒ„ָל ָ‡ר ַ‰י¿ ¿ ׁ ּ̆ ƒָרָע‰ מ ל¿

ים. ƒ„ָל ל ַ‰י¿ י ּכָ ינ≈ ע≈ ˙ ל¿ ו… ׁ̆ ָ̃ ים  ƒּל ƒמ ּב¿

יָנ‰  ƒח ˙ ַ‰ּב¿ יַע ע≈ ƒ‚ּ‰ַ ˙, ּוב¿ ו… ׂ̆ י ַלֲע ƒּ̇ ל¿ ַ„ּ ¿‚ ƒ‰ „ָח ם ‡∆ יו…
 , ילו… ƒ ׁ̆ ַ‰כ¿ ל¿ י  ƒּ̇ ¿ׂ̆ ּפַ ƒח י  ƒ̇ עּו ¿ ׁ̆ ƒר ּוב¿ ָליו,  ≈‡ י  ƒ̇ י ƒנ ּפָ
יָע‰  ƒ‚ ּפ¿ ּבו…  ַע  …‚ פ¿ ƒל י  ƒּ̇ כ¿ ַ ׁ̆ מ¿ ƒ‰ י  ƒ„ָי ּב¿ ָבר  ָ„ּ‰ַ ָעָל‰  ∆ ׁ̆ ּוכ¿
ם  ƒַפי ָ̃ ¿ ׁ̆ ƒּמ‰ַ'  ˙ „ו… ‡ו… לו…  י  ƒּ̇ ר¿ ּכַ ז¿ ƒ‰ ך¿  ּכָ ב  ַ‚ּ‡ַ ו¿  ,‰ ָ ׁ̆ ָ̃
ימּו  ƒ„ ¡‡ ָניו ‰∆ ַ‚ע, ּפָ ˙ו… ר∆ ‡ו… ָריו. ּב¿ ל ֲחב≈ י ּכָ נ≈ פ¿ ƒלּו' ּב ַ‰ּלָ
י  ƒכ ב∆ ּב¿  ıחּו ּבַ ַח  ַיּפ≈ ¿̇ ƒ‰ ו¿  ‰ ָּ̇ ƒּכ‰ַ מ≈ ַרח  ּבָ  „ ּיַ ƒּומ  ,„…‡ מ¿
י  ƒּב ƒל ר…ַע  ּב¿ ַ‡ך¿   , ו… ׁ̆ ַנפ¿ ל¿ ָנַ‚ע  ָבר  ָ„ּ‰ַ ∆ ׁ̆ י  ƒּ̇ ַבנ¿ ≈‰ ַרב. 
יל. ƒ‚ָר ם ּכָ ר ַ‰ּיו… ∆„ ˙ ס≈ י ‡∆ ƒּ̇ כ¿ ַ ׁ̆ מ¿ ƒ‰ ך¿ ו¿ ּכָ ƒי מ ƒּ̇ מ¿ ַעּלַ ¿̇ ƒ‰

כּוָר‰.  ¿ׂ̆  ‰ ָ ׁ̆ יָר‰ ֲחָ„ ƒ„ נּו ל¿ ˜ּוָפ‰ ָעַבר¿ ¿ּ̇  ‰ּ ָ̇ ‡ו… ּב¿
י  נ≈ י ַלֲ‡רּוָח‰. ּב¿ ƒּ̇ ב¿ ַ ׁ ּ̆ ַי ¿̇ ƒ‰ י ƒ̇ י ב≈ י ל¿ ƒּ̇ ם ָחַזר¿ ˙ו… יו… ‡ו… ּב¿
 ˙ ס∆ ּפ∆ ר¿ ƒמ ָטן ּב¿ ָּ̃ יו ַ‰ ƒם ָ‡ח ƒע ˜ ח≈ ƒׂ̆  ‰ ר≈ ¿ׂ̆ ים ע∆ ≈ּ̇ ¿ ׁ ּ̆ ן ַ‰ ּב∆
 ‚ ַ‚ּ‰ַ ל  ∆‡ ר  ָ̃ ָי ָח˜  ¿ׂ̆ ƒמ ַר˜  ז¿ ƒנ ך¿  ּכָ י  ≈„ ּכ¿ ך¿  ˙ו… ו¿ נּו,  ≈̇ י ּב≈
ָנ‰  יו… ל¿ ָ‰ע∆ י‡  ƒ‰ ∆ ׁ̆ י˙  ƒ ׁ̆ י ƒל ¿ ׁ̆ ָמ‰  ˜ו… ּב¿ ים  ƒר ָ‚ּ (ָ‡נּו 
ל…‡  בע‰"ב  י  ƒּכ עּוָל‰,  נ¿  ‰ ָ̇ ָ‰י¿  ‚ ַ‚ּ‰ַ  ˙ ל∆ ∆„ּ ָין).  נ¿ ƒּב ּבַ
י  ƒנ ּב¿ י  ƒ̇ יָע ƒ„י ƒּב ּל…‡  ∆ ׁ̆ ו¿  ,‚ ַלּ‚ַ  ‰ ∆̃ ַמֲע ים  ƒׂ̆ ָל י˜  ƒּפ ס¿ ƒ‰
י  ƒּ̇ ח¿ ּנַ ƒ‰ ∆ ׁ̆ ר ( רו… ¿ּ̂ ך¿ ַ‰ ˙ו… ָ‰ָי‰ ּב¿ ∆ ׁ̆ ַח  ≈ּ̇ פ¿ ˙ ַ‰ּמַ ח ‡∆ ַ̃ ָל
 ıָר ו¿  ( ˙ו… ‡ו…  ‰ ּלָ ƒ‚ּ  ‰ ∆‡ ר¿ ƒּנ ּכַ י  ƒנ ּב¿ ַ‡ך¿  מּור,  ָ ׁ̆ ם  ָמ˜ו… ּב¿

.‚ ַ‚ּ‰ַ ˙ ל∆ ∆„ּ ˙ ַח ‡∆ … ּ̇ פ¿ ƒּמו… ל ƒע

 ˙ ∆‡  ˙ ‡ו… ר¿ ƒל י  ≈„ ּכ¿ ‰ּו  ≈̂ ָ̃ ל¿ ב  ר≈ ָ̃ ¿̇ ƒ‰  ‚ ַלּ‚ַ ָעָל‰  ∆ ׁ̆ ּכ¿
ָרָ‡‰  ∆ ׁ̆ ָטן  ָּ̃ ‰ַ י  ƒנ ּב¿ ‡ח"כ  י  ƒל ר  ּפ≈ ƒּס ∆ ׁ̆ י  ƒפ (ּכ¿ ף  ַ‰ּנו…
 ˙ ו… ׁ̆ ַ‰ֲחָ„ ם  ƒַפי ָ̃ ¿ ׁ̆ ƒּמ‰ַ ע,  ַ̇ פ∆ ל¿  .(˙ ס∆ ּפ∆ ר¿ ƒּמ‰ַ מ≈ ˙ו…  ‡ו…
ָ‰יּו  ל…‡  ן  ƒֲעַ„י ם  ≈‰ ו¿ ן,  כ≈ י  נ≈ פ¿ ƒל ם  ƒַמי יו… לו…  י  ƒ̇ י ƒנ ָּ̃ ∆ ׁ̆
 ‰ ∆‡ ר¿ ƒַכּנ ‰, ו¿ ַמּטָ יָניו ל¿ ע≈ לּו מ≈ ב - ָנפ¿ יט≈ ˙ ָעָליו ‰≈ חו… ֻמּנָ
ל  ˙ ּכָ ∆‡ ‰ ּטָ ƒ‰ ‡ם, ‰ּו י‰∆ ‡…„ ַחס ֲעל≈ ‰ּו‡ מ¿ ∆ ׁ̆ י  נ≈ ּפ¿ ƒמ
ָסם, ֲ‡ָבל  פ¿ ˙ו… ‰ ל¿ ּסָ ƒנ יר, ו¿ ƒו‡ֲ ם ּבָ ≈‰ ∆ ׁ̆ ם ּכ¿ י‰∆ ַלּפ≈ ּ‚ּופו… ּכ¿
 ,‰ ם ַמּטָ י‰∆ רֈ ‰ּו‡ ָנַפל ַ‡ֲחר≈ ≈̇ יו… ָר‡ ּב¿ ַרע ַ‰ּנו… ָ‡ז ‡≈
יָ‰  „ ַ‡ֲחר∆ ּיַ ƒָוָח‰ ֲ‡יּוָמ‰, ּומ ¿̂ ַע  מ≈ ו… ׁ̆ ע  ַ̇ פ∆ י ל¿ ƒנ‡ֲ ∆ ׁ̆ ּכ¿

ָרָ‡‰. ל ֲחָבָט‰ נו… ˜ו…

 ˙ ‡ו… ר¿ ƒי ל ƒּ̇ ַכח¿ נו… ‰, ו¿ ַמּטָ ָ‰ָל‰ ֲעˆּוָמ‰ ל¿ ב∆ י ּב¿ ƒּ̇ ¿̂ ַר
ֈ ל…‡  יבו… ƒב ם ס¿ י˙ ּ„ָ ƒלּול ¿ ׁ̆ ָניו ּו ב ַעל ּפָ כ≈ ו… ׁ̆ י  ƒנ ˙ ּב¿ ∆‡
 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ָעַלי   ‰ מ∆ י  ƒּ̇ ָיַ„ע¿ ל…‡  ו¿ י,  ƒ ׁ̆ ַנפ¿  ˙ ∆‡ י  ƒּ̇ ָיַ„ע¿
 : ע̃… ¿̂ ƒל ו¿ ַח  וו… ¿̂ ƒל ַר˜  י  ƒּ̇ ַחל¿ ¿̇ ƒ‰ ּלּו.  ≈‡ ּכָ ∆ ׁ̆ ים  ƒע‚ָ ר¿ ƒּב
 ,˙ ָע˜ו… ¿ּ̂ ‰ַ ˙ ַמע ‡∆ ָ ׁ ּ̆ ∆ ׁ̆ י  ƒּל ∆ ׁ̆ ן  כ≈ ָ ׁ ּ̆ ילּו! ַ‰ ƒּ̂ ילּו! ַ‰ ƒּ̂ ‰ַ
 ,‰ ָּ̃ ַ„ּ י  ַ‡ֲחר≈ יַע  ƒ‚ּ ƒ‰ ∆ ׁ̆ ס  ּבּוַלנ¿ ַ‡מ¿  „ ּיַ ƒמ י˜  ƒע ז¿ ƒ‰

.˙ ˙ ּוָמרו… ו… ׁ̆ ָ̃  ˙ עו… ָ ׁ̆ ר  ∆ׂ̆ ע∆ ‰ ָעַלי ּכ¿ ָ̇ מ¿ ¿„ ƒּנ ∆ ׁ̆

י‰"ח,  ב≈ ל¿ י  ƒנ ּב¿  ˙ ∆‡ י˙  ƒ„ ּיָ ƒמ יˆּו  ƒר ≈‰ ים  ƒ ׁ̆ ב¿ ַ‰חו…
 ˙ ‚ּובו… ¿ּ̇ ‰ַ ּומ≈ ס,  ּבּוַלנ¿ ַ‡מ¿ ּבָ ם  ∆‰ ּמָ ƒע ַע  ס≈ נו… י  ƒנ‡ֲ ∆ ׁ̆ ּכ¿
י  ƒּ̇ ¿ ׁ̆ ַ‚ּ ר¿ ƒ‰ ַרע,  י  ƒכ ּב∆ ‰ּו‡  ב  ָּ̂ ַ‰ּמַ ∆ ׁ̆ י  ƒּ̇ ַבנ¿ ≈‰ ם  ∆‰ ּלָ ∆ ׁ̆
י  ƒל ר  ַּ̂ ּבַ  .˙ ˆו… ע≈  „ ב≈ ‡ו… י  ƒ̇ י ƒי‰ָ ו¿ ָר‡  ּנו…  ıַלַח ו¿ ַער  ַ̂
 ‡ ט¿ ַעט ַמ‰ּו ַ‰ח≈ י מ¿ ƒּ̇ ב¿ ַ ׁ̆ ָח ם, ו¿ ƒַמי ָ ׁ ּ̆ יַני ַל י ע≈ ƒ̇ ‡ ָׂ̆ ָנ
ַע„   !?‰ ז∆ ּכָ ∆ ׁ̆  „ ב≈ ּכָ ן  ָ‡סו… ָעַלי  יט  ƒמ ≈‰ ∆ ׁ̆ י  ƒ„ָי ּב¿ ∆ ׁ̆
˙ו…  ‡ו… י  ַלּפ≈ ּכ¿ ָ‰ָרָע‰  י  ƒ̇ ַנֲ‰‚ּו ¿̇ ƒ‰ ּב¿ י  ƒּ̇ ר¿ ּכַ ז¿ ƒנ ָר‰  ≈‰ מ¿
ם,  ַ‰ּיו… ּבו…  י  ƒּ̇ ַ‚ע¿ ּפָ ∆ ׁ̆ יך¿  ≈‡ ָרט  פ¿ ƒּוב י,  ƒ̇ ָּ̇ ƒכ ּב¿ ∆ ׁ̆  „ ל∆ ַ‰ּי∆
י ָעָליו  ƒּ̇ י ָלַע‚¿ ƒי ֲ‡נ ƒב, ּכ יט≈ י ‰≈ ƒּב ƒל רּו ּב¿ ¿ ׁ̆ ¿̃ ƒים נ ƒָבר ¿„ּ‰ַ ו¿
ָנַפל,  י  ƒנ ּב¿ ם  ƒַפי ָ̃ ¿ ׁ̆ ƒּמ‰ַ ע"י   ‰ ָּ̇ ַע ו¿ ם,  ƒַפי ָ̃ ¿ ׁ̆ ƒּמ‰ַ ַעל 

ים! ƒַנ˙ ַחּי ַסּכָ ‰ּו‡ ּב¿ ו¿

 „ ל∆ ַ‰ּי∆  ˙ יסּו ‡∆ ƒנ כ¿ ƒ‰ ו¿ בי‰"ח,  ל¿ נּו  ַנס¿ כ¿ ƒנ ָבר  ּכ¿  ˙ ע≈ ּכָ
ˆּו  ּב¿ ַ̃ ¿̇ ƒ‰ ים  ƒַרּב ים  ƒ‡ פ¿ רו… ∆ ׁ̆ ּכ¿ ָר‡ּוָמ‰',  ט¿ ַל'ֲחַ„ר 

ָנה ַמֲאָכִלים  ָ ל ְימֹות ַהּשׁ ְך ּכָ ֶמׁשֶ נּו נֹוֵתן ָלנּו ּבְ ל: ה' ַמְלּכֵ ְמׁשָ ַהּנִ
יִרים ַלה' טֹוָבה ַעל ֲחָסָדיו  ּלֹא ַמּכִ יָון ׁשֶ ל ְצָרֵכינּו, ּוִמּכֵ ְוֶאת ּכָ
בּוָאה  ַהּתְ ַעל  ָהעֹוָלם  ֶאת  ן  ּדָ ה'  ַסח  ַהּפֶ ַחג  ּבְ ָלֵכן  ים,  ָהַרּבִ
ְוָאז  ַסח,  ַהּפֶ ְיֵמי  ְבַעת  ׁשִ ּבְ ֶלֶחם  ֶלֱאכֹל  ּלֹא  ׁשֶ ָעֵלינּו  ה  ּוְמַצּוֵ
ַרְך. ּוְבמֹוָצֵאי  ְתִפּלֹות ּוְבַתֲחנּוִנים ְלָפָניו ִיְתּבָ עמ"י עֹוְמִדים ּבִ
ה'  ִלְפֵני  ּוַמְקִריִבים  ָרֵאל  ִיׂשְ עֹוְמִדים  ַסח  ּפֶ ל  ׁשֶ ִראׁשֹון  יֹום 
ֲאָכִלים  ַרת ַהּטֹוב ַעל ֶחֶסד ַהּמַ ָכְך ַהּכָ ים ּבְ ן ָהעֶֹמר, ּוְמַגּלִ ָקְרּבַ

ָנה.  ָ ָכל ַהּשׁ ׁש ּבְ ּיֵ ׁשֶ

ּקֹוְצִרים ֶאת ָהעֶֹמר  ֲחָכִמים ׁשֶ דֹוִקים עֹוְמִדים ְוגֹוֲעִרים ּבַ ְוַהּצְ
ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ ָחל  יו"ט  ּמֹוָצֵאי  ׁשֶ ּכְ ּוִבְפָרט  ִראׁשֹון,  יו"ט  מֹוָצֵאי  ּבְ
מֹוָצֵאי ֶהָחג,  ת ְולֹא ּבְ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ן ֶזה ְזַמּנֹו ּבְ ם ָקְרּבָ י ְלַדְעּתָ ּכִ
ת. ְוֵהם ֵאיָנם רֹוִצים  ּבָ ַ ֵאינֹו ּדֹוֶחה ֶאת ַהּשׁ א ׁשֶ ְולֹא עֹוד ֶאּלָ
ׁש  ּיֵ א ֵהם סֹוְבִרים ׁשֶ סֹו כ"כ ַמֵהר, ֶאּלָ ן ִלְפֵני ה' ּוְלַפּיְ ְלִהְתַחּנֵ
ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָסְברּו,  ז"ל  ֲחָכֵמינּו  ֲאָבל  ת.  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ַעד  ין  ְלַהְמּתִ
ִפּלֹות ַאף  עֹוד מֹוֵעד ְולֹא ְלַאֵחר ֶאת ַהּתְ ן ִלְפֵני ה' ּבְ ְלִהְתַחּנֵ

לֹא ְלֶרַגע ַקל.

ְקָוה ְללֹא ַרֲחֵמי ה'! ֵאין ּתִ
ע רּוחֹות  ובביהמ"ק ַהּכֵֹהן ֵמִניף ִלְפֵני ה' ֶאת ָהעֶֹמר ְלַאְרּבַ
ֵעת,  ָכל  ּבְ ָלנּו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ימֹות  ׁשִ ַהּנְ ַעל  ֶזה  ּבָ ְלהֹודֹות  ַמִים,  ָ ַהּשׁ
ְלטֹוָבה,  בּוָאֵתינּו  ּתְ ֶאת  דּון  ּיָ ׁשֶ ה'  ַרֲחֵמי  ֶאת  ְלעֹוֵרר  ּוְכֵדי 
ֶפַסח  ָאְמרּו ֲחַז"ל (ר"ה טז.): ָאַמר ה' ָהִביאּו ְלָפַני עֶֹמר ּבְ מֹו ׁשֶ ּכְ
ה  ַמּטָ ּמֹוִרידֹו  ּוְכׁשֶ דֹות,  ּשָׂ ּבַ ׁשֶ בּוָאה  ּתְ ָלֶכם  ֵרְך  ְתּבָ ּתִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ
ּמֹוִציא  ְלנּו ַעד ָעָפר, ּוִבְלֲעֵדי ַרֲחֵמי ה' ׁשֶ ּפַ ֻהׁשְ ֶזה ׁשֶ ַמְרֶאה ּבָ
ָרֵאל עֹוְמִדים  ְקָוה. ְוָכל ִיׂשְ ֵטינּו, ֵאין ָלנּו ׁשּום ּתִ ּפָ אֹור ִמׁשְ ּכָ
ִמים  ֻבֵעי - ֵאּלּו ַהּיָ ְוסֹוְפִרים ְסִפיַרת ָהעֶֹמר, ּוִמְצָוה ְלִמיְמֵני ׁשְ
בּוָאֵתנּו,  ּתְ ֶאת  ן  ּדָ ֶלְך  ְוַהּמֶ ֹאֶכל,  ָלנּו  ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ ים  ׁשִ ַהּקָ
ֵעת,  ּכָ ָלנּו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַהּטֹוִבים  ִמים  ַהּיָ ֶזה   - יֹוֵמי  ְלִמיְמֵני  ּוִמְצָוה 
ּומֹוִנים  ִבים  ְ ּוְמַחּשׁ ְלטֹוָבה.  בּוָאֵתנּו  ּתְ ְוֶאת  אֹוָתנּו  ן  ּדָ ה'  ׁשֶ
ִית,  ַתן ָלנּו ֹאֶכל, ּבַ ּנָ קֹום ָעֵלינּו ׁשֶ ה ֲחָסִדים ַלּמָ ּמָ ְסִפיָרה זֹו ּכַ ּבִ

ים ְוכּו'. ַמְלּבּוׁשִ

בּועֹות… ָ ת ַחג ַהּשׁ ְמִגיּלַ
בּוָאה ְלטֹוָבה,  יֵננּו, ְוָדן ֶאת ַהּתְ ְוָאז ה' מֹוִציא ָלאֹור ֶאת ּדִ
ים יֹום ָלבֹוא ְלֵביתֹו ּוְלַהְקִריב ְלָפָניו  ִ עֹוד ֲחִמּשׁ ּוְמַיֵעד ָלנּו ּבְ
רֹות ָהִאיָלן הּוא, ְואֹוֵמר  י ֲעֶצֶרת ְזַמן ּפֵ ים, ּכִ ֶחם ֵמִחּטִ י ַהּלֶ ּתֵ ׁשְ
ְרכּו  ְתּבָ ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ֲעֶצֶרת  ּבַ ֶחם  ַהּלֶ י  ּתֵ ׁשְ ִלְפֵני  ָהִביאּו  "ה:  ּבָ ַהּקָ
לֹוִמים  ֶרת ׁשְ ֶלְך ִאּגֶ ן ַהּמֶ ם), ּוְביֹום ֶזה ִיּתֵ רֹות ָהִאיָלן (ׁשָ ָלֶכם ּפֵ

ַרת  ה, ּוֵמרֹב ַהַהּכָ דֹול ַהּזֶ ה ַלּיֹום ַהּגָ ּיָ ּפִ ְלָכל ֶאָחד. ּוֵמרֹב ַהּצִ
ה, סֹוְפִרים  בּוָאה ַהֲחָדׁשָ ָרֵאל ַעל ַהּתְ ִיׂשְ ָבר ֵיׁש ּבְ ּכְ ַהּטֹוב ׁשֶ
ׁש ָלנּו עֹוד יֹום ְועֹוד יֹום, ְוסֹוְפִרים  ּיֵ ָכל יֹום ֶאת ָהֹאֶכל ׁשֶ ּבְ

ה. ֻיָחל ַהּזֶ ָבר ַלּיֹום ַהּמְ ה ּכְ ִמים ָמַתי ִנְזּכֶ ֶאת ַהּיָ

ּסּוִרים… ת ַהּיִ ּלּוי ַהֲחָסִדים ְוִסּבַ ּגִ
ֵבית  ִפים ּבְ ם עֹוִלים ָלֶרֶגל ּוִמְתַאּסְ ּלָ בּועֹות, ּכֻ ָ יַע ַחג ַהּשׁ ּוְבַהּגִ
י  ְבׂשֵ ּכִ ִעם  ַיַחד  ֶחם  ַהּלֶ י  ּתֵ ׁשְ ֶאת  ם  ׁשָ ּוַמְקִריִבים  ֶלְך,  ַהּמֶ
ר  ׁשֶ ת ַהּקֶ ה' נֹוֵתן ָלנּו ֶאת ְמִגּלַ ה ָאנּו זֹוִכים ׁשֶ ֲעֶצֶרת. ּוַבּיֹום ַהּזֶ
ָסַפְרנּו מ"ט ֲחָסִדים,  ַאֲחֵרי ׁשֶ יֵנינּו ְלֵבינֹו - ּתֹוָרֵתנּו ַהק', ׁשֶ ּבֵ
ְבִריַאת  ּבִ  - ֲחָסִדים  ְסֹפר  ֵאין  ּתֹוָרה  ּבַ ים  ְמַגּלִ ָאנּו  ה  ַעּתָ
ן ָהֵאׁש  ְבׁשַ ּבּול, ְוַאְבָרָהם ִמּכִ ַלת נַֹח ִמיֵמי ַהּמַ ַהּצָ ָהעֹוָלם, ּבְ
ָלִכים, יציא"מ, ִמְלֶחֶמת ִסיחֹון ְועֹוג, ְוכּו'. ּוְבִמְלֶחֶמת ד' ַהּמְ

הּוא  ַהּכֹל  ָלנּו,  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַער  ַהּצַ ל  ּכָ ׁשֶ ה'  ָלנּו  ה  ְמַגּלֶ ּוַבּתֹוָרה 
ר  ר ְיַיּסֵ ֲאׁשֶ י ּכַ ֵמַאֲהָבתֹו ֵאֵלינּו, כמ"ש "ְוָיַדְעּתָ ִעם ְלָבֶבָך ּכִ
ֲעִריְך  ּנַ ׁשֶ ַרק  ה  ְמַצּפֶ ְוה'   ," ֶרּךָ ְמַיּסְ ֱאלֶֹקיָך  ה'  נֹו  ּבְ ֶאת  ִאיׁש 

ָעֵלינּו. ים ׁשֶ ֶאת ֲחָסָדיו ָהַרּבִ

ְסִפיַרת ָהעֶֹמר ֲעֵבָרה ִהיא?!
ֲחֵברֹו  ֶאת  ה  ִהּכָ ׁשֶ ל  ַהְמַקּלֵ ה  ּזֶ ׁשֶ ֶלְך,  ַהּמֶ מֹוֵרד  יַע  ִהּגִ ְוָאז 
ֶאת  ְוָסַפר  ְלָרָעה,  'ְסִפיָרה'  ה  ָעׂשָ ׁשֶ ע"י  ֶלְך,  ַהּמֶ ֶאת  ל  ְוִקּלֵ
ָעה ָיִמים  ׁשְ ֵהם ּתִ ב ׁשֶ ִנים, ְוָחׁשַ ֱאָפה ֶלֶחם ַהּפָ ּנֶ ִמים ֵמָאז ׁשֶ ַהּיָ
ְוָאַמר:  ף  ְוִגּדֵ יֹום,  ר  ֲעׂשַ ַאַחד  ְוִלְפָעִמים  ָרה,  ֲעׂשָ ְוִלְפָעִמים 
ֱאְפָתה ִלְפֵני ָיִמים ּכֹה  ּנֶ ת ׁשֶ ֶלְך, ֶלֱאכֹול ּפַ בֹוד ַהּמֶ ְוִכי ֶזהּו ּכְ

ינֹו ָלמּות. ים?! ְוִנְגַזר ּדִ ַרּבִ

ּדֹות! ֶנת ֶאת ַהּמִ ִמיָטה ְמַתּקֶ ְ ַהּשׁ
ל  ַהְמַקּלֵ ה  ַמֲעׂשֵ ֵני  ּוִמּפְ 'ֱאֹמר',  ת  ָפָרׁשַ ּבְ ָרִאינּו  זֹאת  ל  ּכָ
ַהר'  'ּבְ ת  ָפָרׁשַ ּבְ ִמיָטה  ׁשְ ִמְצַות  ֶאת  ד  ִמּיַ ה'  ָלנּו  ָנַתן  ה  ַהּזֶ
ִמּדֹות  קֹוֶנה  ְנָכָסיו  ֶאת  ַמְפִקיר  ָהָאָדם  ׁשֶ ע"י  ׁשֶ מּוָכה,  ַהּסְ
ַעל ְנָכִסים  ֵאינֹו ּבַ ע"י ׁשֶ ֶתר ַוֲעָנָוה, ׁשֶ ּסֵ ן ּבַ ֶחֶסד, ַמּתַ טֹובֹות, ּכְ
ִרּיֹות  ַהּבְ ָיבֹואּו  לֹא  ָבר  ּכְ עי"ז  ׁשֶ ֲחֵבָריו,  ַעל  ִמְתַרְבֵרב  ֵאינֹו 

יֶהם, ּוְלִתְגַרת ָיַדִים. ְלהֹוִציא ְקָללֹות ִמּפִ

ּה ֶנֱאָסִפים  ּבָ ִמיָטה, ֵיׁש ֶאת ִמְצַות 'ַהְקֵהל' ׁשֶ ְ ַנת ַהּשׁ ּוְבֹתם ׁשְ
ַהּתֹוָרה  ִמְצֹות  ֶאת  ָאְזֵניֶהם  ּבְ קֹוֵרא  ֶלְך  ְוַהּמֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַלל  ּכְ
ם ֶאת  ּלָ ין ָאָדם ַלֲחֵברֹו, ְוׁשֹוְמִעים ּכֻ ּבֵ קֹום ְוׁשֶ ין ֶאָחד ַלּמָ ּבֵ ׁשֶ

ַפע ְוָכל טּוב. ָראּוי ִיְזּכּו ְלׁשֶ ִאם ִיְתַנֲהגּו ּכָ ַהְבָטַחת ה' - ׁשֶ

המשך בעמוד ד'

ּל…‡  ∆ ׁ̆ נּו  ּוָ ƒ̂ ּז…‡˙,  ים  ƒיכ ƒַמֲער ּל…‡  ∆ ׁ̆ י  נ≈ ּפ¿ ƒּומ ב, 
ַעל  נּו  ָ̇ ‡ו… ן  ָ„ּ  '‰ ַסח  פ∆ ּוב¿ ַסח,  ַ‰ּפ∆ י  מ≈ י¿ ַע˙ 
 ˙ ∆‡ ים  ƒר פ¿ סו… ָ‡נּו  ו¿ ר,  מ∆ ָ‰ע…  ˙ ∆‡ ָפָניו  ל¿ ים  ƒיפ

ר. מ∆ יַר˙ ָ‰ע… ƒפ ס¿ ƒם ּב ם יו… ים יו… ƒ„ר ַ‰ֲחָס‡

ן  ≈̇ נו… ˙, ו¿ בּועו… ָ ׁ ּ̆ ַח‚ ַ‰ נּו ּב¿ ּמָ ƒב ע ≈ ׁ̆ יו… ָב‰, ו¿ טו… ל¿

 „ ר≈ ם ַ‰ּמו… ָ̃ ָ‡ז  ‰, ו¿ ָ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ָר˙ו… ַ‰ ו… ּ̇ ים -  ƒמ לו… ¿ ׁ̆  ˙ ר∆ ∆‚ּ ƒ‡‰ָ ˙ ָלנּו ‡∆
נּו  ≈̇ ָ ׁ̆ ָר ּפָ  ‰ ָלז∆ ָמך¿  ס¿ ƒנ ן  ָלכ≈ ו¿  ,'‰  ˙ ∆‡ ף  ר≈ ח≈ ∆ ׁ̆ ן  ָ„ּ ט  ב∆ ≈ ׁ ּ̆ ƒמ ל  ּל≈ ַ̃ ַ‰מ¿

 ‰ ָׂ̆ ַנֲע ָ‡ָ„ם  ים  ƒָכס ַ‰ּנ¿ ַר˙  ָ̃ ַ‰פ¿ ˘ע"י  יָט‰,  ƒמ ¿ ׁ̆ ַו˙  ¿̂ ƒּמ ƒמ  ˙ ר∆ ַ„ּב∆ ַ‰ּמ¿
ַח  ר≈ ‰ּו‡ ‡ו… ∆ ׁ̆ ‰ ַל‰' ַעל  ∆„ ‰ ָעָנו, ּומו… י∆ ¿‰ ƒנ ים, ו¿ ƒּי ƒיב ַלֲענ ƒט ּמ≈ ∆ ׁ̆  „ ס∆ ַעל ח∆ ּבַ

. ָלמו… עו… ּב¿

נמשל
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ִביִעת ֵהן לֹא ִנְזָרע  ְ ָנה ַהּשׁ ָ ׁשּ "ְוִכי ֹתאְמרּו ַמה ּנֹאַכל ּבַ
ְרָכִתי ָלֶכם…".  יִתי ֶאת ּבִ בּוָאֵתנּו, ְוִצּוִ ְולֹא ֶנֱאסֹף ֶאת ּתְ
ל  ַטֲענֹוֵתיֶהם ׁשֶ ים: ְוִכי ַהּתֹוָרה עֹוֶסֶקת ּבְ ָפְרׁשִ ְמהּו ַהּמְ ּתָ
ת  ׁשֶ ׁשֵ ּבְ ְרְנָסם  ּפִ ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ ַמֲאִמיִנים  ֵאיָנם  ׁשֶ ֲאָמָנה,  י  ְקַטּנֵ
ת  ּבָ ׁשַ ן ַאף ּבְ ִביִעית? ִאם ּכֵ ְ ָנה ַהּשׁ ָ ּשׁ ִנים הּוא ְיַפְרְנֵסם ּבַ ָ ַהּשׁ
ִביִעי ֵהן  ְ ּיֹום ַהּשׁ ָהָיה לֹו ְלָפֵרׁש 'ְוִכי ּתֹאְמרּו ַמה נֹאַכל ּבַ
"ה  ּבָ ַהּקָ ַמּדּוַע  ִלְכאֹוָרה  ְועֹוד:  ְמָלאָכה'?  ּבֹו  ה  ַנֲעׂשֶ לֹא 
ת  ית ְוָעׂשָ ִ ּשׁ ִ ָנה ַהּשׁ ָ ּשׁ ְרָכִתי ָלֶכם ּבַ יִתי ֶאת ּבִ ַמְבִטיַח "ְוִצּוִ
ְצֶרֶכת  בּוָאה ַהּנִ ִנים", ֲהֵרי ַהּתְ ָ לֹׁש ַהּשׁ בּוָאה ִלׁשְ ֶאת ַהּתְ

ִמיִנית? ִביִעית ּוׁשְ ִנים - ׁשְ י ׁשָ ּתֵ ִהיא ַרק ִלׁשְ

ׁש  ּמֵ ְמׁשַ י'  'ּכִ ג.)  (ר"ה  ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ֲהֵרי  ׁשֶ ְלָבֵאר,  ְוִנְרָאה 
י"  "ּכִ ְוֵתַבת  ָהא,  ּדְ א,  ֶאּלָ ְלָמא,  ּדִ ִאי,  ְלׁשֹונֹות:  ע  ַאְרּבַ ּבְ
ְלׁשֹון  ּבִ א  ֶאּלָ א'  ּמָ 'ׁשֶ ְלׁשֹון  ּבִ ׁש  ּמֵ ְמׁשַ ֵאינֹו  אן  ּכָ ָהָאמּור 
ן].  ּוְכִדְלַהּלָ ם  ׁשָ "י  ַרׁשִ כמ"ש  ֲאָבל,  ִעְנָינֹו  [ׁשֶ א'  'ֶאּלָ
ֲאָמָנה  י  ְקַטּנֵ ּבִ ָלל  ּכְ עֹוְסִקים  ָאנּו  ֵאין  זֹו  ה  ָפָרׁשָ ּבְ י  ּכִ
"ַמה  ל  ׁשֶ ְטָענֹות  ּבִ ּוָבִאים  ַרְך  ִיְתּבָ ַאֲחָריו  ַהְמַהְרְהִרים 
אֹוָתנּו  ֶדת  ְמַלּמֶ ַהּתֹוָרה  א  ֶאּלָ ִביִעת?"  ְ ַהׁשּ ָנה  ָ ׁשּ ּבַ ּנֹאַכל 
ָנה  ָ ּשׁ ּבַ ּתֹאְמרּו  ׁשֶ ָראּוי  ְך  ּכָ 'ֲאָבל  ַהְנָהָגה:  ֶדֶרְך  אן  ּכָ
ְכֵדי ְלַהְכִניס  ֶכם - ּבִ ַלאְכּתְ תּו ִמּמְ ּבְ ׁשְ ר ּתִ ֲאׁשֶ ִביִעת' ּכַ ְ ַהּשׁ

"ה ָזן ּוְמַפְרֵנס ַלּכֹל. ּבָ ַהּקָ ב. ׁשֶ ֶאת ָהֱאמּוָנה ְלעֶֹמק ַהּלֵ

ָרָכה ֱאמּוָנה ְוִדּבּור ְמִביִאים ּבְ
ֶדֶרְך  ר ֶאת ִסּפּוֵרי ָהֱאמּוָנה ּבְ ַסח ֵיׁש ְלַסּפֵ ֵליל ּפֶ ּבְ ּוְכמֹו ׁשֶ
ָסִחים קטז.): ָחָכם  ַמֲאָמָרם ז"ל (ּפְ ְוָקא, ּכְ ֵאָלה ּוְתׁשּוָבה ּדַ ׁשְ
נֹו - ׁשֹוֲאלֹו… ְוִאם ָלאו - הּוא ׁשֹוֵאל ֶאת ַעְצמֹו - כמו"כ  ּבְ
ֵאָלה ּוְתׁשּוָבה: "ַמה  ֶדֶרְך ׁשְ ר ֶזה ָלֶזה ּבְ אן, ֵיׁש ִעְנַין ְלַסּפֵ ּכָ
ִמיד  ּתָ אֹוְכִלים  ָאנּו  ֵמֵהיָכן   - ִביִעית"?  ְ ַהּשׁ ָנה  ָ ּשׁ ּבַ ּנֹאַכל 
ֶאת  ֶנֱאסֹף  ְולֹא  ִנְזָרע  לֹא  "ֵהן  ֲהֵרי  ִמיָטה?  ְ ַהּשׁ ַנת  ׁשְ ּבִ
זֹאת  ּוְבָכל  אֹוְסִפים,  ְולֹא  זֹוְרִעים  לֹא  ָאנּו   - בּוָאֵתנּו"  ּתְ

"ה! ּבָ א ַהּכֹל ֵמַהּקָ ֱאכֹל? ֶאּלָ יֵתנּו ַמה ּלֶ ֵיׁש ָלנּו ְוִלְבֵני ּבֵ

רּו  ַדּבְ ּתְ ִאם   - ֹתאְמרּו…"  "ְוִכי  אֹוֶמֶרת:  ַהּתֹוָרה  ׁשֶ ְוֶזהּו 
ְוַתְכִניסּו  דֹול,  ּגָ ֵעֶסק  ּבְ ִמיָטה  ׁשְ ל  ׁשֶ זּו  סּוְגָיא  ּבְ ְוַתַעְסקּו 
ְרָכִתי  ּבִ ֶאת  יִתי  "ְוִצּוִ ָאז   - ב  ַהּלֵ ְלעֶֹמק  ָהֱאמּוָנה  ֶאת 

ָלֶכם…".

יֵנינּו  ּבֵ ר  ְלַדּבֵ ְרִגיִלים  ְהֶיה  ּנִ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ַמְבִטיָחה,  ְוַהּתֹוָרה 
ָנה  ָ ּשׁ ְרָכִתי ָלֶכם ּבַ יִתי ֶאת ּבִ ֵאּלּו, ָאז "ִצּוִ ְבֵרי ֱאמּוָנה ּכָ ּדִ
ד  ּוִמּיַ ֶכף  ּתֵ ָלנּו  יעּו  ּפִ ַיׁשְ ֵאּלּו  ֱאמּוָנה  ּבּוֵרי  ּדִ  - ית"  ִ ּשׁ ִ ַהּשׁ
ית",  ִ ּשׁ ִ ָנה ַהּשׁ ָ ּשׁ ָרָכה, ּוְכָבר "ּבַ ד…) ֶאת ַהּבְ א ִמּיָ (ֵאין "ַצו" ֶאּלָ

ֵרָבה  ַהּקְ ִביִעית  ְ ַהּשׁ ָנה  ָ ַהּשׁ ִפְלֵאי  ּבְ ק  ְוִנְתַחּזֵ ְתּבֹוֵנן  ּנִ ׁשֶ ּכְ
ת ה'. ְרּכַ חּול ָעֵלינּו ּבִ ּוָבָאה, ּתָ

'ָהָיה הֶֹוה ְוִיְהֶיה'
לֹׁש  ׁשְ ִעְנַין  ִנים".  ָ ַהּשׁ לֹׁש  ִלׁשְ בּוָאה  ַהּתְ ֶאת  ת  "ְוָעׂשָ

ַחְסֵדי ַהּבֹוֵרא ָעָליו  ַעל ָהָאָדם ְלִהְתּבֹוֵנן ּבְ ִנים הּוא, ׁשֶ ָ ַהּשׁ
"ה  ּבָ ַהּקָ ׁשֶ ַהֲחָסִדים  ַהְינּו  ְוִיְהֶיה,  הֶֹוה  ָהָיה  ים:  ְזַמּנִ ג'  ּבְ
ּיֹום  ּבַ ִעּמֹו  ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ ּוַבֲחָסִדים  ְלדֹו,  ִהּוָ ִמּיֹום  ִאּתֹו  ה  ָעׂשָ
ַלֲעׂשֹות  ָעִתיד  ׁשֶ ּוַבֲחָסִדים  ַהּזֹאת,  ּוָבעֹוָנה  ּוָבֵעת  ה  ַהּזֶ

ְתַרְיָתא. יו ַעד ִזיּבּוָלא ּבָ ל ְיֵמי ַחּיָ ְך ּכָ ֶמׁשֶ ִעּמֹו ּבְ

ְוִיְהֶיה',  הֶֹוה  'ָהָיה  ל  ׁשֶ ֲחָסִדים  ּבַ ִמְתּבֹוֵנן  ָאָדם  ּוְכׁשֶ
ִנים"  ָ ַהּשׁ לֹׁש  "ִלׁשְ תֹו  ְרּכָ ּבִ ֶאת  ָעָליו  יַע  ּפִ ַמׁשְ "ה  ּבָ ַהּקָ
צֹו  ּוְמַחּלְ ָעָליו,  ָעְברּו  ָבר  ּכְ ׁשֶ ִנים  ָ ַהּשׁ ֶאת  ְמָבֵרְך  הּוא   -
ִנים ֵאּלּו,  ְך ׁשָ ֶמׁשֶ ּנֹוְצרּו לֹו ּבְ צּוקֹות ׁשֶ ִיים ְוַהְמּ ׁשָ ל ַהּקְ ִמּכָ
ּה, ְוגֹוֵזר ָעָליו ִלְחיֹות  הּוא עֹוֵמד ּבָ ָנה ׁשֶ ָ ּוְמָבֵרְך ֶאת ַהּשׁ

ִריאֹות ְוטֹובֹות. ִנים ֲאֻרּכֹות, ּבְ ׁשָ

יַצד אֹוְכִלים…? ּכֵ
דֹוָלה  ַהּגְ ה'  ַאֲהַבת  ּבְ ְלִהְתּבֹוֵנן  ָעֵלינּו  ָהֲאִכיָלה  ּוְבֵעת 
רֹוִאים  ֶהם  ּבָ ׁשֶ ֲאָכִלים,  ַהּמַ ע"י  חּוׁש  ּבְ ְרֵאית  ַהּנִ ֵאֵלינּו, 
ְרֵני  ק ָמזֹון ִלְברּוָאיו - ִמּקַ ְבֵהי ְמרֹוִמים ְלַחּלֵ ה' יֹוֵרד ִמּגָ ׁשֶ
ֵמִכין  "ה  ּבָ ַהּקָ ׁשֶ ְורֹוִאים  ג:),  (ע"ז  ים  ּנִ ּכִ יֵצי  ּבֵ ְוַעד  ְרֵאִמים 
ל  ּכָ ַעל  יַח  ּגִ ׁשְ ּמַ ׁשֶ ּוְבַרֲחִמים',  ֶחֶסד  ּבְ ֵחן,  'ּבְ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַהּכֹל 
ַבע ְוַהּתַֹאר  ַעם ֶהָעֵרב, ְוַהּצֶ ְהֶיה לֹו ֶאת ַהּטַ ּיִ ִרי ּוְפִרי ׁשֶ ּפְ
ְוֶיֱעַרב  ְלָאְכלֹו  כּו  ׁשְ ִיּמָ ָהָאָדם  ֵני  ּבְ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ּלֹו,  ׁשֶ ֶאה  ַהּנָ
רֹות ִויָטִמיִנים  ּפֵ ְהיּו ּבַ ּיִ "ה ׁשֶ ּבָ ם. ְוֵכן ֵמִכין ַהּקָ ַטְעמֹו ְלִחּכָ

ִקים ֶאת ָהָאָדם ּוַמְבִריִאים אֹותֹו. ַהְמַחּזְ

 ‰ ּמָ ּכַ ַ‡ַחר  ּול¿ ם,  ָ‡יו… ו¿ ָר‡  ּנו… ָ‰ָי‰  ח  ַ̇ ַ‰ּמ∆ ים.  ƒל ַ‰חו… י˙  ּב≈  ˙ פו… נ¿ ּכַ  '„ ƒמ ָליו  ≈‡
˙ לו…  ּכו… ב¿ ƒי ל ƒּ̇ ַחל¿ ¿̇ ƒ‰ „, ו¿ ל∆ ˙ו… י∆ ל ‡ו… ∆ ׁ̆  ˙ ƒי י ַלּבַ ƒּ̇ ר¿ ַ ׁ̆ ַ̃ ¿̇ ƒ‰ ı ו¿ מ∆ י ‡… ƒּ̇ ˙, ָ‡ַזר¿ ו… ּ̃ ַ„ּ
‰ּו‡  ∆ ׁ̆ ַמר  י˜ לו… ƒּפ ס¿ ƒ‰ ‡…ל „ „ עו… ל∆ י, ֲ‡ָבל ַ‰ּי∆ ƒַלח ל ס¿ ƒּי ∆ ׁ̆ ָטן  ָ̃  „ ל∆ מו… י∆ ן ּכ¿ פו… ל∆ ּט∆ ּבַ
י  ƒר ל ≈ׂ ּ̆ ַב ˙ ּומ¿ ים ֲעˆּובו… ƒנ ם ּפָ ƒע ‡ ≈̂ ם יו… י‰∆ ינ≈ ּב≈ ∆ ׁ̆ יר  ƒכ ‡ ַ‰ּבָ פ≈ ָבר ָ‰רו… ַח, ּוכ¿ ל≈ סו…

יָל‰! ƒֲחב‰ַ ‰„ָ ר¿ ּפָ ¿̇ ƒנ ֈר ≈̇ יו… ר ּב¿ ˙ ַ‰ּמַ ∆‡

‚ּוַב˙  ¿̇ י ּו ƒ̇ ‚ּוָב ¿ּ̇  ˙ ר ‡∆ ≈‡ ָ̇ ל ל¿ י ָיכו… ƒינ ≈‡ ˙ מ∆ ¡‡ י, ּוב∆ ƒּפ ƒר ָעלּו מ ב∆ ∆ ׁ̆ …„ ָו ׁ̆  ˙ ַזֲע˜ו…
ַמ‰   .˙ רו… ָּ̂ ƒמ עּו  ¿„ ≈ּ̇ ּל…‡  ∆ ׁ̆ ַ‰ּז…‡˙,  ָר‰  ַ‰ּמָ ָר‰  ו… ׂ̆ ּב¿ ּבַ רּו  ¿ׂ ּ̆ ּבַ ¿̇ ƒּנ ∆ ׁ̆ ּכ¿ י  ƒ̇ י ּב≈ י  נ≈ ּב¿
ם  ƒי ע ƒּל ∆ ׁ̆ ַנֲ‰‚ּו˙  ¿̇ ƒ‰‰ַ ∆ ׁ̆ י  ƒּ̇ ַ„ע¿ ּיָ ∆ ׁ ּ̆ ם, ‰ּו‡  יר ָלכ∆ ƒֲעב‰ַ י ל¿ ƒנ ˆו… ר¿ ƒּב ∆ ׁ̆ ח  ַ̃ ַע ַלּל∆ ≈‚ ּנו… ∆ ׁ ּ̆
ים"ֈ ‡ו… ָ‡ז  ƒ̃ ּו ׁ̆ ט ָלֲע ּפָ ¿ ׁ̆ ƒמ ‰ ∆ׂ̆ י: "ע… ƒם ּב ּי≈ ַ̃ ¿̇ ƒנ ר, ו¿ ∆̃ י… י ּב¿ ƒל ‰ ָ̇ „ ָעל¿ ל∆ ˙ו… י∆ ‡ו…
ין  ≈‡ (‰ ָּ̇ ƒי ַ‰ּכ ≈„ ים (ַיל¿ ƒַרּב‰ָ ˙ י‡ ‡∆ ƒט ‡ ּוַמח¿ ט≈ ˙ ַמֲ‡ָמר ֲחַז"ל: ַ‰חו… י ‡∆ ƒּ̇ ¿ ׁ̆ ַ‚ּ ר¿ ƒ‰
י. ƒַרע ל ≈‡ ∆ ׁ̆ ן  י מּול ָ‰ָ‡סו… ƒפ ים ּב¿ ƒּל ƒל…‡ ָ‰יּו מ ּוָב‰, ו¿ ׁ̆ ¿ּ̇  ˙ ו… ׂ̆ ָי„ו… ַלֲע ין ּב¿ ƒ̃ י ƒּפ ַמס¿

נּו ַעל  י ָיָ„ע¿ ƒַוֲ‡נ ‰" ּבָ ָּ̃ י, ֲ‡ָבל ַר˜ ַ‰ ƒנ ַנֲחמ≈ י ּוָב‡ּו ל¿ ƒֲער ַ̂ פּו ּב¿ ¿ּ̇ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰ ים ƒַרּב
ַעל  ∆ ׁ̆ י  ƒּ̇ ָיַ„ע¿ י  ƒּכ יָל‰,  ƒָחל  ˙ ָענו… ט¿ ּום  ׁ̆ י  ƒל ין  ≈‡ ו¿  , ַ‰ּזו… ָ‰ָרָע‰  י  ƒל  ‰‡ָ ּבָ ַמ‰ 

." ּבו… ƒַעף ל ז¿ ƒַעל ‰' י ּכו… ו¿ ר¿ ף ּ„ַ ַסּל≈ ¿ּ̇ ˙ ָ‡ָ„ם  ל∆ ּו∆ ƒ‡" :ַמר ¡‡ ‰ נ∆ ז∆ ב ּכָ ַּ̂ ַמ ˙ ּב¿ ע…מ∆ ר¿ ַּ̇

 ˙ ‡כ∆ ל∆ ּמ¿ ƒר מ ּט≈ ּפַ ¿̇ ƒי מ ƒנ‡ֲ ∆ ׁ̆ ר'  י„∆ ָ‰ַל˙ ַ‰'ח≈ ַ‰נ¿ י ל¿ ƒּ̇ ַ„ע¿ ָע‰ ‰ו… ב¿ ƒ ׁ ּ̆ י ַ‰ „ ַ‡ֲחר≈ ּיַ ƒמ
ם  ּיו… ּלּו. ּכַ ≈‡ ˙ ּכָ רו… ָ̃ ˙ י¿ מו… ָ ׁ̆ ם נ¿ ƒי ָר‡ּוי ַלֲעס…˜ ע ƒּנ ינ∆ ≈‡ ∆ ׁ̆ י  ƒ̇ י ƒּל ƒ‚ּ י ƒּו˙, ּכ„ ַלּמ¿ ַ‰מ¿
 „ בו… כ¿ ƒּב ר  ≈‰ ּזָ ƒ‰ ל¿ ם  כ∆ ֻכּל¿ ל¿ יַע  ƒּ̂ ּוַמ י,  ƒנ ּב¿ ן  ַ„ּ ָ‡ב¿ ַעל  ם  יו… ם  יו… ָמָר‰   ‰ ַבּכ∆ מ¿ י  ƒנ‡ֲ
י  ƒּכ ,„…‡ ‰ מ¿ ∆ ׁ̆ ָ̃  ‰ ז∆ ן ּבָ יו… ּסָ ƒם ַ‰ּנ ƒ‡ ם ם, ּ‚ַ כ∆ ¿ּ̇ ח¿ ּפַ ∆ ׁ̆ ƒַמַען מ ם ּול¿ כ∆ ַמַענ¿ ַ‰ּזּוַל˙, ל¿

ֈ ין ֲער…ך¿ ≈‡ ר, ּוַמר ל¿ ≈̇ ‰ יו… ּב≈ ‰ ַ‰ר¿ ∆ ׁ̆ ָ̃ ּזּוַל˙, ‰ּו‡  יָע‰ ּבַ ƒ‚ יר ַעל ּפ¿ ƒח ַ‰ּמ¿

(˙ כ∆ ֲער∆ ּמַ מּור ּבַ ָ ׁ̆ ם  ≈ ׁ ּ̆ ‰ַ)

המשך המעשה מעמוד ג'

ַע  ז≈ ַזע¿ מ¿ ּפּור  ƒּס‰ַ  :˙ כ∆ ֲער∆ ַ‰ּמַ ‚ּוַב˙  ¿ּ̇
 ‡…ˆ מ¿ ƒר ל ָ ׁ̆ פ¿ ∆‡ ˙ מ∆ ¡‡ ב, ּוב∆ ל ל≈ י„ ּכָ ƒע ּוַמר¿
ַ‰ר,  ּב¿  ˙ ַ ׁ̆ ָר ּפָ נּו,  ≈̇ ָ ׁ̆ ָפָר ּב¿ ָרמּוז  ז…‡˙ 
ן מּום  ≈̇ נו… ל ו¿ ּל≈ ַ̃ ˙ ַ‰מ¿ ַ ׁ̆ ָפָר ָכ‰ ל¿ מ¿ ס¿ ƒּנ ∆ ׁ̆
 ׁ̆ י ƒ‡ ˙ּוב: "ו¿ ּכָ ∆ ׁ̆ מ…ר,  ¡‡ ˙ ַ ׁ̆ ָפָר , ּב¿ רו… ֲחב≈ ּבַ
 ‡ ּבָ ל'  'ּכָ  - ָ‡ָ„ם"   ׁ̆ פ∆ נ∆ ל  ּכָ  ‰ ַיּכ∆ י  ƒּכ
ָטן  ָ̃ ם ‰ּו‡  ƒ‡ ם‚ַ ּזּוַל˙ ו¿ יָע‰ ּבַ ƒ‚ ˙ ּפ¿ ַרּבו… ל¿
 ,„ ל∆ י∆ ּלּו ל¿ ƒפ‡ֲ , ך¿ ר∆ ׁ̆ ע∆ ָכל ָ‡ָ„ם י≈ י ל¿ ֲ‰ר≈ ∆ ׁ̆ ]
י,  ַ̇ ו… ּ̃ ֻח ּב¿  ˙ ַ ׁ̆ ָר ּפָ נּו,  ≈̇ ָ ׁ̆ ָפָר ּב¿ ˙ּוב  ּכָ ּכַ
ֲ‰ָלָכ‰  ∆ ׁ̆ ‡ע"פ  ו¿ ין].  ƒֲעָרכ‰ָ ָין  נ¿ ƒע ּב¿
 ׁ̆ פ∆ "נ∆ ן" ו¿ ƒַח˙ ַעי ַּ̇ ן  ƒַעי" ∆ ׁ̆ יַני  ƒּס ƒמ ‰ ∆ ׁ̆ מ… ל¿
ן  מו… מ¿ ם  ּל≈ ַ ׁ̆ ל¿ ַר˜  ם  ָ ׁ̆ רּו ּפ≈  " ׁ̆ פ∆ נ∆ ַח˙  ַּ̇
ל  ∆ ׁ̆ יכּו˙  ƒמ , ֲ‡ָבל ַ‰ּס¿ ׁ̆ פ∆ ן ַ‰ּנ∆ מו… ן ּומ¿ ƒַעי‰ָ
ַ‰ר  ר ל¿ ָחב≈ יַנ˙ מּום ּב¿ ƒ̇ ל ּונ¿ ּל≈ ַ̃ ˙ ַ‰מ¿ ַ ׁ̆ ָר ּפָ
ל,  ט≈ ּבָ ל…‡  ם  ƒַמי ָ ׁ̆ ין  ƒ„ּ ∆ ׁ̆  ˙ ∆„ ַלּמ∆ מ¿ יַני,  ƒס
י  ƒם, ּכ ƒַמי ָ ׁ̆ ין  ƒ„ּ ‰ ּלָ ַ‚ּ ¿̇ ƒ‰ יַני ƒר ס‰ַ י ּב¿ ֲ‰ר≈ ∆ ׁ̆
ם. ƒַמי ָ ׁ ּ̆ ן ַ‰ ƒינו… מ ƒ„ּ ˙י יַני ָיַר„ ‰' ּוב≈ ƒר ס‰ַ ל¿

י  ֲעל≈ ּבַ ל  ּכָ ‡ּו  ַרּפ¿ ¿̇ ƒ‰  ‰ ז∆ ַמֲעַמ„  ּוב¿
 ˙ יבו… ƒר ּמ¿ ƒמ ˜ּו  ּזו… ƒּנ ∆ ׁ̆ ם  ָ̇ ם ‡ו… ַ‚ּ ים,  ƒּמּומ‰ַ
 ˙ ∆‡  '‰ ם  י‰∆ ֲעל≈ ָפ‰  ּכָ ָ‡ז  ו¿ ַ‰ּזּוַל˙.  ם  ƒע
 ‰ ּמַ ∆ ׁ̆ ַמר:  לו…  ,‰ ֻחּפָ ּכ¿  - י˙  ƒ‚י ƒ‚ ּכ¿ ָ‰ָ‰ר 
ָר‰  ו… ּ̇ ∆ ׁ̆ ַנ‡י  ¿̇ ƒּב ‰ּו‡  ם  כ∆ ¿̇ ∆‡ י  ƒ̇ ‡ ƒּפ ƒר ∆ ׁ̆
יו  ָ„ּ ַיח¿ „ּורּו  ָ̇ ו¿ ם  ָלכ∆  ‰ י∆ ¿‰ ƒּ̇ ַ‡ַח˙ 

ָ‰ר,  ּבָ ם  ַ̇ ≈‡ ָ‰ר¿ ∆ ׁ̆ מו…  ּכ¿ ָו‰,  ַ‡ח¿ ו¿ ַ‡ֲ‰ָב‰  ּב¿
יּו  ¿‰ ƒּ̇ ∆ ׁ̆ ַמר,  לו… ם,  יכ∆ ֲעל≈ יו  ƒּ̇ ָ‰ַפכ¿ ∆ ׁ̆ ּכ¿
ָח„,  ∆‡ ב  ל≈ ּב¿ ָח„  ∆‡  ׁ̆ י ƒ‡ ּכ¿ י„  ƒמ ָּ̇ ם  כ∆ ּל¿ ּכֻ
ל…‡  ם  ƒ‡ ֲ‡ָבל   .‰ ַמּטָ ּל¿ ƒּומ ָל‰  ַמע¿ ל¿ ƒמ
 , רו… ַלֲחב≈ ָח„  ∆‡ י˜ּו  ƒּז ַ̇ ו¿ ז…‡˙,  מּו  ּי¿ ַ̃ ¿ּ̇
סּו  נ¿ ¿̃ ƒי  ‰ ַמּטָ ל  ∆ ׁ̆ ין  ƒ„ּ י˙  ּב≈ ∆ ׁ̆ ֲ‡ַזי ‡ע"פ 
ּובּו  ׁ̆ ָּ̇ ם ל…‡  ƒ‡ ן, ֲ‡ָבל ָממו… ם ַר˜ ּב¿ כ∆ ¿̇ ∆‡
ם,  ƒַמי ָ ׁ̆ ין  ƒ„ּ ƒמ ˜ּו  ּנָ ƒּ̇ ל…‡  ּוָב‰  ׁ̆ ¿̇ ƒּב
מו…  [ּכ¿ י˙  ƒ‚י ƒ‚ ּכ¿ ַ‰ר  ם  יכ∆ ֲעל≈ ך¿  פ… ¡‰ ∆‡ י  ƒַוֲ‡נ
ן,  ָ ׁ̆ ך¿ ַ‰ּבָ ל∆ ‚ מ∆ עו… ˙ ל¿ ו… ׂ̆ י ַלֲע ƒי„ ֲ‡נ ƒ̇ ָע ∆ ׁ̆
 [ֈר‰ָ‰ָ ך¿  ˙ו… ּב¿ יו  ּנָ ƒ ׁ̆ לו…  בּו  ּב¿ ר¿ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒּנ ∆ ׁ̆
ּו  ׁ̆ ָענ¿ ≈ּ̇ ∆ ׁ̆  - ם'  כ∆ ¿̇ בּוַר ¿̃  ‡ ≈‰ ¿ּ̇ ם  ָ ׁ̆ ' ו¿
 ‰ ָ„ּ ƒם, מ כ∆ ר¿ ם ַלֲחב≈ ∆̇ י ƒׂ̆ ֲע ∆ ׁ̆  ˜ ז∆ ּנ∆ ˜ּו ּבַ ָנז¿ ƒּ̇ ו¿
ַמֲעָל‰  ל  ∆ ׁ̆ ין  ƒ„ּ י˙  ּב≈ י  ƒּכ  .‰ ָ„ּ ƒמ  „ ∆‚ נ∆ ּכ¿
 ׁ̆ פ∆ ןֈ נ∆ ƒַח˙ ַעי ַּ̇ ן  ƒּוטו… "ַעי ׁ̆ פ¿ ƒם ּכ ּי≈ ַ̃ מ¿

." ׁ̆ פ∆ ַח˙ נ∆ ַּ̇

יכּו˙  ƒפ ¿ ׁ̆ ƒל ˙ ב∆ ∆ ׁ̆ ח¿ ּזּוַל˙ נ∆ יָע‰ ּבַ ƒ‚ ן ּפ¿ ָלכ≈ ו¿
רח"ל,   ˙ ו… ׁ̆ ָפ נ¿  ˙ בו… ¿‚ ƒל ָל‰  יכו… ƒו ים  ƒמ ָ„ּ
 .‰ ז∆ ָר‡  נו…  ‰ ≈ׂ̆ ַמֲע ּב¿ ַרע  ≈‡ ן  ָ‡כ≈ ∆ ׁ̆ י  ƒפ ּכ¿
 ‰ ≈ׂ̆ ַמֲע סּום  ר¿ ƒּפ ƒמ  ‡ ≈̂ ַ‰ּיו… ּזּו˜  ƒח‰ַ ָ‰ָי‰  ו¿
ר  ַכּפ≈ י¿ ב  ַ‰ּטו…  '‰ ו¿ ז"ל,   „ ל∆ ַ‰ּי∆ לע"נ   ‰ ז∆

. ַע„ ַעּמו… ּב¿

ִמּתֹוָרֶתָך,  יל  ּכִ ְוַנׂשְ עֹוָלם.  ְוַעד  ָהעֹוָלם 
ָכל  ָהְיָתה ָלנּו ּבְ ִנים ׁשֶ ַרת ַהּפָ ל ַהְסּתָ ּכָ ׁשֶ
ֵמַאֲהָבְתָך  ָלנּו  יָת  ָעׂשִ ַהּכֹל  ַהּדֹורֹות, 
ְמָנת  ַעל  נֹו  ּבְ ֶאת  ר  ַהְמַיּסֵ ָאב  ּכְ ֵאֵלינּו, 
ר  ּוְבִעּקָ אֹוְרחֹוָתיו,  ֶאת  ר  ֵ ּוְלַיּשׁ נֹו  ְלַתּקְ
ְלַהֲעִריְך  ִנְתעֹוֵרר  ַער  ַהּצַ ּתֹוְך  ּמִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ
א  ּבָ ִמיד קֶֹדם ׁשֶ ָהָיה ָלנּו ּתָ ֶאת ַהּטֹוב ׁשֶ

ַנֲעִריְך  ַער  ַהּצַ ִמן  ה  ּדֶ ּפָ ּנִ ּוְכׁשֶ ַער,  ַהּצַ ָלנּו 
ָכל ֶחֶסד. ַמח ּבְ ְוִנׂשְ

ְוַאל  ָעַלי,  ְוֲחֹמל  חּוס  ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ָאִבי 
ף  ַטּנֵ ִמּלְ ְמֵרִני  ׁשָ ח"ו,  אֹול  ִלׁשְ ִמי  ּדָ ן  ּתֵ ּתִ
ִנים  ַנת ּפָ ַהְלּבָ ִדּבּוִרים ֲאסּוִרים ּכְ י ּבְ ֶאת ּפִ
ֶאת  ֵמִביא  ה  ַהּזֶ ָבר  ַהּדָ ׁשֶ ֶהָחֵבר,  ְוִקְלַלת 

ַלֲעָנָוה  ִני  ַזּכֵ ע"כ  ְגָרה.  ּתִ ִליֵדי  ָהָאָדם 
מֹו  ּכְ ִמיד,  ּתָ ִלְבִרּיֹוֶתָך  ְוֵאִטיב  ְפלּות,  ְוׁשִ
ְלַהְפִקיר   - ִמיָטה  ׁשְ ִמְצַות  ַעל  יָתנּו  ּוִ ּצִ ׁשֶ
ִמיט ֶאת ַהְלָוָאֵתינּו,  דֹוֵתינּו ּוְלַהׁשְ ֶאת ׂשְ
יׁש  ּוְלַהְרּגִ ֲאָוֵתנּו  ּגַ ֶאת  יל  ּפִ ְלַהׁשְ ְכֵדי  ּבִ
ָנבֹוא  לֹא  ְך  ּכָ ׁשֶ ֲחֵבֵרנּו,  ל  ּכָ ִעם  ִוים  ׁשָ

ִלְפּגַֹע ְוָלִריב ִעם ֲחֵבֵרנּו.

ם  ּוְלַקּיֵ ִצְדֵקנּו,  יַח  ְמׁשִ ְלִביַאת  ּנּו  ְוַזּכֵ
מֹוַע  ִלׁשְ ה  ִנְזּכֶ ּה  ּבָ ׁשֶ 'ַהְקֵהל',  ִמְצַות 
ה  ְוִנְזּכֶ ָמם,  ְלַקּיְ ע"מ  ִמְצוֹוֶתיָך  ל  ּכָ ֶאת 
ָלנּו  ִטיב  ּתֵ ׁשֶ ַהִנְפָלאֹות,  ְלַהְבָטחֹוֶתיָך 
יַה ַקְרֵננּו  ֵמיָטב, ְוָתרּום ְוַתְגּבִ ָכל ִמיֵלי ּדְ ּבְ
ֶמָך,  ׁשְ ְלַמַען  ָקרֹוב  ּבְ יֵענּו  ְוהֹוׁשִ ְלַמְעָלה, 

ָאֵמן ֶסָלה.


