
ֵּמַהֵסֶפר ַהָקדֹוׁש  ּ 

ְמׁשֹון"""" ְמׁשֹוןֶזַרע ׁשִ ְמׁשֹוןֶזַרע ׁשִ ְמׁשֹוןֶזַרע ׁשִ      """"ֶזַרע ׁשִ
ְמׁשֹון ים ַנֲחָמִני ִזיע ְּלַרִבי ׁשִ  א"ַָחּיִ

מֹר  ַלעׂשֹותּוְצָד" ֲָקה  ִתְהֶיה  ָלנו  ִכי  ִנׁשְ ּ ּ , וְ
ָבִרי�  (  "ּ

ּוְצָדָקה  ִתְהֶיה  ָלנו"ַּמהו  ,  )כה ּ ַהָכתוב ל  "ְוי".  ּ ּׁשֶ ּ

ְמעו  ֶאל ")  יג,  יאָ��  (אֹוֵמר   מֹע  ִתׁשְ ְּוָהָיה  ִאם  ׁשָ ּ ַ
ְּוָנַתִתי  ְמַטר  ַאְרְצֶכם  ְבעתֹו",  "ִמְצֹוַתי ִּ ְוִאם 'ְּוכו"  ּ

ַמעו  "ַח ַמִים"  ֶאל  ִמְצֹוָתיו  לֹא  ִנׁשְ ְּועַצר  ֶאת  ַהׁשָ ָ "

ה כ  "אְו.  )יז,  יאָ��  ('  ְּוכו מֹר  ִמְצֹוָתיו  ַנעׂשֶ ֲִאם  ִנׁשְ
ְּצָדָקה  ְלעְצֵמנו ִּכי  ָאז  ִיְהיו  ָלנו  ְמזֹונֹוֵתינו,  ַ ּ ּ כ "משא,  ּ

ַמעו  "ִאם  ַח ָבא  ִלְרמֹז  ְלַמאי .  לֹא  ִנׁשְ ר  ׁשֶ ְּועֹוד  ֶאְפׁשָ

ְּדִאיָתא  ְבפ ִּדְכֻתבד  "ּ ָפט "ֹות  ּ ֵרי  ׁשְֹמֵרי  ִמׁשְ ַּאׁשְ

ה  ְצָדָקה  ְבָכל  עת ר ",  )ג,  קוְ�ִהִ�י�  ("  ֵעֹׂשֵ הֹון  ָועֹׁשֶ

ְַבֵביתֹו  ְוִצְדָקתֹו  עֶֹמֶדת  ָלעד ַחד  ָאַמר ,  )ג,    קיבָ��("  ּ

ֶּזה  ַהלֹוֵמד  תֹוָרה  וְמַלְמָדה  ְוכו ּ ּ ּּ ָ��(פ  "ַעל  "ְוֵכן  ָאז'ּ

ְּרֵאה  ִלַמְדִתי  ֶאְתֶכם  ")ה,  ד ר ּ ָפִטים  ַכֲאׁשֶ ּ  ֻחִקים  וִמׁשְ ּ ּ ּ

ַּמה  ֲאִני  ְבִחָנם  ַאף  ַאֶתם  ְבִחָנם  "–"  'הִּצַוִני   ּ ּ ּוִמי "  ּּ

ב  לֹו ְמַלֵמד  תֹוָרה  ַלֲאֵחִרים  ְצָדָקה  ֵתָחׁשֵ ּׁשֶ ּ ּ ְּוֶזהו ,  ּ

ּוְצָדָקה  ִתְהֶיה  ָלנו" ּ מֹר "ְוֵאיָמַתי  ִיְהֶיה  ֶזה  "  ּ ִּכי  ִנׁשְ

ר  ִצ'  ְּוכו"  ֲַלעׂשֹות ָּונו  ְבִחָנם  ַאף  ָאנו  ְבִחָנםַּכֲאׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּ .

ָפט "ְּדָהָתם  ַנֵמי  ַאְמִריָנן  ל  "ְַועי ֵרי  ׁשְֹמֵרי  ִמׁשְ ַּאׁשְ

ה  ְצָדָקה  ְבָכל  עת ר  ְלָאָדם  ַלעׂשֹות "  ֵעֹׂשֵ ְֲוִכי  ֶאְפׁשָ
ְֵצָדָקה  ְבָכל  עת ֵהם ,  ּ ֶּאָלא  ֶזה  ַהָזן  ָבָניו  וְבנֹוָתיו  ְכׁשֶ ּ ּ ּ ּ

ְּקַטִנים  וֵפַרׁשִ ָָתִמיד  יֹום  ָוַלְיָלה  ֵהם  עָליו ׁשֶל  "זי  "ּ ּ

ֵאין  עָליו  ִחּיוב  ָבֶהם ְּוִהיא  ְצָדָקה  ׁשֶ ּ ְוָלֵכן  ָאַמר ,  ָּ

ל  ָמקֹום  ִנְהֶיה  ְכמֹו  ים  ְרצֹונֹו  ׁשֶ ָאנו  עֹוׂשִ ַּהָכתוב  ְכׁשֶ ּ ּּ ּ

ְלַחן  ֲאִביֶהם  ְדָאנו  ְכמֹו  ָּבִנים  ַהְסמוִכים  על  ׁשֻ ּּ ַּ ּ ּ

ְַקַטִנים  ְדָגדֹול  ַהסֹוֵמך  על ְ ּ ְלַחן  ָאִביו  ִמְקִרי  ָקָטן ּּ   ׁשֻ

ְּועֹוד  ְדָגדֹול  ְוֵאינֹו  יֹוֵדע  ְבִמיֵלי  ַדֲאבוָה  ָקָטן  ָקֵרי  ּ ּּ ּ ַ
א ,  ֵּליה ְּוַאף  ָאנו  ֵאין  ָאנו  יֹוְדעים  ְבִמיֵלי  ְדקוְדׁשָ ּ ּּ ּ ּ ִ

ְּבִריך  הוא  ְכלום  ְדָאַמר   ּּ ּ ְ ִּדְבָרכֹות ק  "ְּבֵפמ  "רּ

ר  ָאחֹון" ֵאינֹו  ָהגון  ְוכוי  "פָאע"  ַוֲחנֹוִתי  ֶאת  ֲאׁשֶ ּׁשֶ ּ'

ּז ֵיׁש ַצִדיק ָוטֹוב לֹו ַצִדיק ְוַרע לֹו"ַעד ּ . 

ֲַהּיֹום  ַלעׂשֹוָתם  ְולֹא  ְלָמָחר  ַלעׂשֹוָתםק  "ז  פ"ע ֲ .

ַּהַטעם  על  ֶזה  הוא  ִכי  עָקר  ִקּיום  ַהִמְצֹות  הוא  ּ ּ ּּ ִ ַ ַּ ּ
ָבת  ְּלָבֵרר  ַהטֹוב  ֵמָהַרע  ְוָהעֹוָלם  ַהָבא  ִנְקָרא  ׁשַ ּ ּ

ב  ַחָטאתְּוַהבֹוֵר ָבת  ַחּיָ ּר  ְבׁשַ ּ ֵהם ,  ּ ָּהעֹוָלם  ַהֶזה  ׁשֶ

ָצִריך  ְליֹום  ְְיֵמי  ַהחֹול  ִמְצָוה  ְלָבֵרר  ָכל  ַמה  ׁשֶ ּ ּ

ָבת  ְוִכי  ֵהיִכי  ְדעָקר  ֶדֶרך  ַהֵברור  הוא  ִבְכִלי  ָכך  ְַהׁשַ ְּ ּ ּּ ּ ּ ּּ ּ ִּ
ה   ֲעַקר  ַהֵברור  ַנעׂשָ ִּ ּ ָהְיָתה  ְכֵלי י  "עּ ַּהתֹוָרה  ׁשֶ ּ

ל  ּאוְמנותֹו ׁשֶ ַּהָקָבּ  .  ִּבְבִריַאת ָהעֹוָלםה "ּ
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ַלת ַהְתִפָלהְּתָנִאים  ְּלַקּבָ  )א( ּ
ן ֶאל " ֵעת ַהִה'הָוֶאְתַחּנַ ָבִרים (" א ֵלאֹמרי ּבָ  .)כג, גּדְ

ַתב  ינו ּכָ ֵון ְלַדֵיק " ,ַּהָקדֹוׁש" ּאֹור ַהַחִיים"ַּרּבֵ ּעֹוד ִנְתּכַ ּ
ַלת  ְתִפָלה   ע  ְתָנִאים  ַהְצִריִכין  ְלַקּבָ ַּאְרּבַ ּ  ֶאָחדֶאָחדֶאָחדֶאָחד  –ּּ

ֶדֶר ָעִני  ַהּדֹוֵפק  ַעל  ַהֶפַתח  ּכְ ִיְתַפֵלל  ּכְ ּׁשֶ ּּ ְך  אֹוְמרֹו ּ
ֵלי  יח( ר  ָרׁש)    כג,ִמׁשְ ַּתֲחנוִנים  ְיַדּבֵ ְיַבֵקׁש ''''בבבב  ;ּ ּ  ׁשֶ ּ

קֹור  ָהַרֲחִמים ּ  ְזַמן  ַהְתִפָלה''''גגגג  ;ִמּמְ ֶדֶרך  אֹוְמרֹו ,  ּ ְּכְ

ְּתִהִלים  סט( ָ  ַוֲאִני  ְתִפָלִתי  ְלך  ה)  יד,ּ ּ  ''''דדדד  ;ֵעת  ָרצֹון'  ּ
ת  ְולֹא  ִתְהֶיה  סֹוֶב ִתְהֶיה  ְתִפָלתֹו  ְמֹפֶרׁשֶ ּׁשֶ ּ ֶּלת  ֵפרוׁש ּּ ּ

ְלִתי  ָהגון ּּבִ ְדָרׁש  ,  ּ ּמִ הוָבא  ּבַ ה  ׁשֶ ֲעׂשֶ  )  כד,ֶּאְסֵתר  ז(ְּוַכּמַ
ָרֵאל  ְוכו ַההוא  גֹוי  ְוִיׂשְ ּּבְ ל  גֹוי '  ּּ ֶהְמתֹו  ׁשֶ ְּוָיְלָדה  ּבְ ּ

ֵתפֹו  ְוכו יבֹו  ַעל  ּכְ ָרֵאל  ְלַהְרּכִ אן',  ְּוָאַנס  ִיׂשְ ַּעֵין   .ַעד  ּכָ
ם  עֹוד ַאְרּבַ  .ׁשָ ּע  ְתָנִאים  ֵאלו ְוִנְרֶאה  ְלַהְרִחיב  ּבְ ּּ

ַלת  ְתִפָלה ַּהְצִריִכין  ְלַקּבָ ּ ינו  ,  ּ ָנָאם  ַרּבֵ ּמְ אֹור "ּׁשֶ
 .א"ִזיָע ַּהָקדֹוׁש" ַּהַחִיים

ָעִני ַהּדֹוֵפק ַעל ַהֶפַתח – 'א ִיְתַפֵלל ּכְ ּׁשֶ ּ ּ ּ; 
ֵתנו   ָפָרׁשָ ְדָרׁש  ּבְ ֵבאור  )א,  ב(ַּהּמִ ּבור  ּבְ ַּמְרִחיב  ֶאת  ַהּדִ ּ 

ְרֵכי  ַהְתִפָלה  וְפֻעלֹוֶתיָה ּּדַ ּּ י  יֹוָחָנן.  ּ ין ,ְוָאַמר  ַרּבִ ּבֵ ּמִ   ׁשֶ
ְקְראו  ְתִפָלה   ּנִ ָרה  ְלׁשֹונֹות  ׁשֶ ֲּעׂשָ ּ ם  ֵפרוט (ּ ַּעֵין  ׁשָ ּ ּ

ָלׁשֹון ,  )יֶהםִעְנְיֵנ ְוָקא  ּבְ ינו  ּדַ ה  ַרּבֵ ׁש  מֹׁשֶ ַתּמֵ ִּהׁשְ ּ
ן אן  ַאָתה  ָלֵמד",  ָוֶאְתַחּנַ לום  ֵאֶצל ,  ִּמּכָ ֵאין  ִלְבִרָיה  ּכְ ּׁשֶ
ל  ,  ּבֹוְרָאה ל  ּכָ ן  ׁשֶ ה  ַרּבָ ֲהֵרי  מׁשֶ ִביִאים  לֹא  ָבא ׁשֶ ַהּנְ

ְלׁשֹון  ַתֲחנוִנים ֶּאָלא  ּבִ ּ ך  ַהּמִ    ."ּ ֶהְמׁשֵ ם  ּבַ ְְוַעֵין  ׁשָ , ְדָרׁשּ
י  ֵלִוי ִדְבֵרי  ַרּבִ מֹות לג(,  ּבְ ר ָאֹחן " )יט, ׁשְ ְוַחּנִֹתי ֶאת ֲאׁשֶ

ר  ֲאַרֵחם  ְּוִרַחְמִתי ת  ָהַרֲחִמים  ֲאִני ,  "ֶאת  ֲאׁשֶ ִמּדַ ּבְ
ה  ִעּמֹו ָיִדי.  עֹוׂשֶ ֵאין  לֹו  ּבְ ם ,  ְוַחּנִֹתי,  ּוִמי  ׁשֶ ַמְתַנת  ִחּנָ ּּבְ

ה  ִעּמ ֵקׁש  ֵמַהָקדֹוׁש ".  ֹוֲאִני  עֹוׂשֶ ינו  ּבִ ה  ַרּבֵ ּמֹׁשֶ ֶ ּּשׁ ּ ּ
ם ִיֵתן לֹו ֵמאֹוָצר ַמְתַנת ִחּנָ רוך הוא ׁשֶ ּּבָ ּ ּ ּּ ם. ְ  .ַּעֵין ׁשָ

ַעת  ְלָנבֹון  ָנֵקל ְזֻכיֹות  לֹא ,  ּדַ ינו  ׁשֶ ה  ַרּבֵ ִאם  מֹׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ
ם,  ָּחְסרו  לֹו אֹוַצר  ַמְתַנת  ִחּנָ ׁש  ּבְ ַתּמֵ ִּהׁשְ ַעל  ַאַחת ,  ּ

ה  ְו ּמָ ה  ֲאַנְחנוּכַ חֹובֹות  לֹא  ֲחֵסִרים  ָלנו,  ַּכּמָ ֵאין ,  ּׁשֶ ֶ ּשׁ
ֲעבור  ְזֻכיֹוֵתנו  ֶאָלא  ֵמאֹוָצר  ָּלנו  ָמקֹום  ְלַבֵקׁש  ּבַ ּּ ּ ּּ

ם ּוֵמעֹוָלם  ַהָקּבָ.  ַּמְתֹנת  ִחּנָ ּלֹא  ָהָיה  ַחָיב  ְלַאף ה  "ּ
ָּאָדם  וְבִרָיה ַהָקּבָ.  ּ ֱהיֹות  ׁשֶ ְּוַגם  ִאם  ִתְרֶצה  לֹוַמר  ׁשֶ ה "ּ

ָר ּא  אֹוָתנו  ָעָליו  ְלַסֵפק  ָלנו  ְמזֹונֹותּבָ חֹוָבה ,  ּּ רור  ׁשֶ ּּבָ
ִמְגָון  ַמֲאָכִלים  ְוֵאין  ֶלֶחם  וַמִים  ְולֹא  ּבְ ֶמת  ּבְ ּזֹו  ִמְסַתּכֶ ּ

זֹוִנים  ִמּסוִגים (ְסֹפר  ְטָעִמים   ּנִ ֲעֵלי  ַהַחִיים  ׁשֶ ּוְכמֹו  ּבַ ּּ ּ

ְתַקְיִמי ּמִ ָנם  ׁשֶ ל  ַמֲאָכִלים  ְוֶיׁשְ . )ִּמַקׁש  ְוֶתֶבן  ם  ַרקּּבֹוְדִדים  ׁשֶ
חֹור  ְרִאַית  ׁשָ י  ּבִ ֵעיַנִים  ָהָיה  ּדַ ְרֶאה  ּבָ ּנִ ֵדי  ׁשֶ ן  ּכְ מֹו  ּכֵ ּּכְ

ֶרך,  ָלָבן  ְולֹא  ֶנֱהֶנה  ֵמֵאין  ְסֹפר  ְצָבִעים , ְְוֵכן  ַעל  ֶזה  ַהּדֶ
ֶּהֱעִניק  ָלנו  ַהָקּבָ ּמֹוָתרֹות  ֵמֵעֶבר  ְלִקיום  ַהַחִיים ה  "ּ ּּ

ַעְצָמם ׁשֶ.  ּבְ ם ּוִבְפָרט  ּכְ ֵ ָּאָדם  ַמְמֶרה  ֶאת  ִפי  ַהּשׁ
ְכלֹו   ֵאָבָריו  וְבׂשִ ַתן  לֹו  ַהָקּבָ  –ּּבְ ּנָ ִלים  ׁשֶ ה "ַּהּכֵ

ְּלֵהיִטיב  ְוַלֲעׂשֹות  ֶאת  ְרצֹונֹו  וָבֶהם  פֹוֵעל  ֶנֶגד  ְרצֹונֹו ּ ,
ין ַצד ַהּדִ ּמִ ּנו ַגם ְזכות ַהִקיום , ּׁשֶ ָּהָיה ָראוי ְלַבֵטל ִמּמֶ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ

יֹוֵתרְלאֹוָתם ֵאָבִרים ְו זֹונֹות ַהְפׁשוִטים ּבְ ַּהּמְ ּ. 
ֲעבור  ְזֻכיֹוָתיו ַבֵקׁש  ּבַ ְּוָלֵכן  ַהּמְ ּ ָּעלול  ְלָהִביא ,  ּ

ינֹו  ְלֵבין  ּבֵ קו  ֶאת  ַמֲאַזן  ַהְזֻכיֹות  ְוַהחֹובֹות  ׁשֶ ִיְבּדְ ּׁשֶ ּּ ּ
עורה "ַּהָקּבָ ֵצא ַחָיב ְלֵעין ׁשִ ְּוָאז ִיּמָ  .ִמירּוַמָצבֹו ַיֲח ּ

ּמוי  ְלָעִני  ָהעֹוֵמד  ַעל  אן  ִנְרֶאה  ְלָהִבין  ֶאת  ַהּדִ ּוִמּכָ ּ

ת  ְצָדָקה,  ַּהֶפַתח ָקׁשַ ִעְנָינֹו  ּבַ ְתמוָרה,  ּׁשֶ ם  ְולֹא  ּכִ ִחּנָ . ּּבְ
ַמע   ַגם  ּוַמׁשְ ַדאיּׁשֶ ֵאינֹו  ָראוי  ְוֵאינֹו  ּכְ ָיכֹול ,  ִּמי  ׁשֶ

יר זֹאת ְוִנְרֶאה ְלַה, ֵלָהנֹות ֵמאֹוָצר ֶזה ֶדֶרך ְסּבִ לְּבְ לָמׁשָ לָמׁשָ לָמׁשָ  :ָמׁשָ
י ִליׁשִ קֶֹצר  רוַח  ְליֹום  ׁשְ ֲּעִנֵיי  ָהִעיר  ִהְמִתינו  ּבְ ּ ּ ן ,  ּ ּכֵ ׁשֶ

ל  ָהִעיר  ב  ַהְגִביר  ׁשֶ י  יֹוׁשֵ ִליׁשִ י  יֹום  ׁשְ ּדֵ ּמִ ָּידַֹע  ָיְדעו  ׁשֶ ּ
יתֹו  ֲעֵרי  ּבֵ יֹום  ֶזה  ְלׁשַ א  ּבְ ַאְרמֹונֹו  ַהְמֹפָאר  ְוָכל  ַהּבָ ּבְ

ה  ְלַמ םִּיְזּכֶ י  ָעַמד  ַהְגִביר   .ַּתת  ִחּנָ ִליׁשִ יֹום  ׁשְ ְּוָאְמָנם  ּבְ
יתֹו ֲעֵרי  ּבֵ ׁשַ ׂשֹוָרה ,  ּבְ רו  ּבְ ים  ִהְסַתּדְ ָצִנים  ָהַרּבִ ַּהַקּבְ ּ ּ

ָהָיה  ָצִריך ה  ׁשֶ ּמָ ְָעְרִפית  ְוַהְגִביר  ָנַתן  ְלָכל  ֶאָחד  ּכַ ּ ּ ,
ָלל ֶסף  לֹא  ָחֵסר  לֹו  ּכְ ן  ּכֶ ּכֵ ְּלאו ְמִטיֵלי  ָזָהב ָטהֹור ִמ,  ׁשֶ

י  ָהִעיר   ְלֶפַתע  ִהְבִחין  ֶאָחד.  ֶאת  ַמְחָסנֹו ֵמַאְנׁשֵ
ָצן  ְפלֹוִני  ִנַגׁש  ַגם  הוא  ַלתֹור ַקּבְ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּ  –"  ַּאָתה,  ֵהי"  .ּ

אן",  ָּפָנה  ֵאָליו ַּגם  ַאָתה  ּכָ ה  לֹא"  ?"ּ ם   –"  ?ָלּמָ ִּהַתּמֵ
ָצן מֹו כוָלם", ַּהַקּבְ ֵּיׁש ִלי ֶאת ַהְזכות ַלֲעמֹוד ּכְ ּ ּ ּ." 

ְעָת   ְּוֶאת  ֶזה  ַאָתה  אֹוֵמר  ַאֲחֵרי:  "ַעם  ָהִאיׁשָז ָפׁשַ ּׁשֶ ּ
ּוָפַעְלָת  ֶנְגּדֹו  ְוֶנֶגד  ְרצֹונֹו  ַּלְגִביר ָלנו  יֹוְדִעים ,  ּ ּּכֻ ּ

ם  ין  ְוָיָצאָת  ַחָיב  וָמֳאׁשָ ֵבית  ּדִ ְררו  ּבְ ָבִרים  ִהְתּבָ ַהּדְ ּׁשֶ ּּ
ל   ְּוֵאיך  ֵיׁש  ְלך  ָפִנים  ַלֲעמֹוד  מולֹו  ַאֲחֵרי  ּכָ ּ ָ ַמה ְ

יָת ָעׂשִ ִניָמה  ְמֵלָאה   !"?ׁשֶ ָצן  ְוָאַמר  ּבְ ָּקְדרו  ְפֵני  ַהַקּבְ ּ ּ
ה ה  וְכִלּמָ ּּבוׁשָ ֲאִני  ַחָיב  לֹו,  ָאֵכן:  "ּ ֲאָבל ,  ֲּאִני  יֹוֵדַע  ׁשֶ

ֵעת  ַהְגִביר םְּמַחֵלק    ּּכָ ְּלֻכָלם  ַמְתנֹת  ִחּנָ ם  ּ ם  ֶזה  ִחּנָ , ְוִחּנָ
ּוְכמֹו ְלֻכָלם ַגם ִלי ֻמָתר ַלֲעמֹוד  ּּ תֹורּ   ".ּּבַ

ָכל  זֹאת" אן  ִעם  כוָלם ,  ּבְ ֵּאיך  לֹא  ֵתבֹוׁש  ַלֲעמֹוד  ּכָ ּ ּ ְ

ֲעַדִין  לֹא  ָפַרְעָת  ֶאת  חֹובֹוֶתיך  ַלְגִביר  ְולֹא  ַּאֲחֵרי  ׁשֶ ָּ ּ
ָצן"  ָזִכית  ִלְסִליָחתֹו ִפיל .  ָּזַעק  ָהִאיׁש  ַעל  ַהַקּבְ ִּהׁשְ

ָצן  ֶאת  ֹראׁשֹו ְעִתי ָאֵכן  .  ַּאָתה  צֹוֵדק",  ְוָאַמר  ַּהַקּבְ ָּפׁשַ ּ
י  ַחָיב  לֹו ַּלְגִביר  ְועֹוֶדּנִ ה,  ּ ֵאין  ַאֵחר ,  ְַאך  ַמה  ֶאֱעׂשֶ

ָיכֹול  ַלְעזֹור  ִלי ֶאְגַוע   –ִאם  ֲאִני  לֹא  ֶאְפֶנה  ֵאָליו  ,  ּׁשֶ
ָרָעב ּּכוָלם  צֹוְדִקיםכוָלם  צֹוְדִקיםכוָלם  צֹוְדִקיםכוָלם  צֹוְדִקים  ".ּבְ ּּ ּּ ע  ְוַגם   ....ּּ ָפׁשַ ֶ ָצן  ּשׁ ַּגם  ַהַקּבְ ּּ

ָבר  ְלִעְנָיֵננו.  מֹוִכיחֹו ן  ַהּדָ ָהָאָדם  ָחָטא ָנכֹון  ׁשֶ,  ּּכֵ
ע   ַרךָוָפׁשַ ם  ִיְתּבָ ֵ ַלֵפי  ַהּשׁ ְּכְ ְַאך  ִעם  ֹזאת  ְוַעל  ַאף ,  ּ

ִליָמה ה  ְוַהּכְ ַרך,  ַּהּבוׁשָ ם  ִיְתּבָ ֵ ִאם  ַהּשׁ  ְָעָליו  ָלַדַעת  ׁשֶ
ך  ֵיׁש  ֶאת .  ַאף  ֶאָחד  לֹא  ַיֲעֹזר  לֹו,  לֹא  ַיֲעֹזר  לֹו ם  ּכָ ְוְלׁשֵ ּ

ם ל  ַמְתנֹות  ִחּנָ ֻנָצר  ׁשֶ ָּהאֹוָצר  ַהּמְ ְלָכל ָאָדם ֵיׁש ֶאת . ּ ּׁשֶ
ה ָטחֹון  ּבַ ה  ִמּכַֹח  ַהּבִ ּנָ ָּהְרׁשות  ֵלָהנֹות  ִמּמֶ ְוַגם ,  'ּ

רוך  ָלִכים  ַהָקדֹוׁש  ּבָ ָחָטא  ְלֶמֶלך  ַמְלֵכי  ַהּמְ ֶ ְָהָאָדם  ּשׁ ְּ ּ
ה  ַחָיב   יו  ֲהלֹא  טֹוִבים  ַנֲעׂשָ ּהוא  ְוַעל  ִפי  ַמֲעׂשָ ּ ְולֹא ּ

לום אי  ְולֹא  ַמִגיַע  לֹו  ּכְ ַּזּכַ ַּרּבֹות  ַגם  ֶאת  ָהֲאִויר ְל,  ּ
ם ּנֹוׁשֵ ִאם ,  ׁשֶ ם  ְויֹוֵדַע  ׁשֶ ֵ ַהּשׁ ְהיֹותֹו  ּבֹוֵטַח  ּבְ ִעם  ֹזאת  ּבִ

זֹוֶכה  ַלֲחָסָדיו !  ַּאף  ֶאָחד  לֹא  ִיֵתן  לֹו,  ּלֹא  ִיֵתן  לֹו'  ה
ַרך ן  הוא .  ֵלָהנֹות  ֵמאֹותֹו  אֹוַצר  ִנְפָלא,  ְִיְתּבָ ְּוַעל  ּכֵ

ָפִנים  ְמֵלאֹות  '  ִיְפֶנה  ַלה ה  וְבַתֲחנוִניםּבְ ה  וְכִלּמָ ּּבוׁשָ ּ ּ ּ ,
ר  ְלֵעיל ְזּכָ ּנִ ה,  ּכַ ן  הוא  יֹוֵדַע  ׁשֶ ּכֵ ם'  ּׁשֶ . ּנֹוֵתן  ַמְתֹנת  ִחּנָ

ם ם  ִהיא  ִחּנָ ל  ִחּנָ ָמעות  ׁשֶ ׁשְ ְּללֹא  ְתמוָרה,  ְּוַהּמַ ְללֹא ,  ּ
ה  .ְּזכות ָטחֹון  ּבַ ָצֵרף  ַלְתִפָלה  ּבִ ּמְ ּוְכָכל  ׁשֶ ּ ּ ך  ִהיא '  ּ ְּכָ

ֶלת  יֹוֵתרִנְבֶחֶרת  יֹוֵת ֵסֶפר (  ּר  וְמֻקּבֶ ֶזה  ַהְרָחָבה  ּבְ ְרֵאה  ּבָ

 .)מט-ְּפָרִקים מח" ָּהִעָקִרים"
ָהָאָדם  ִהְתַפֵלל  וִבֵקׁש  ֵמַהָקּבָ ְּוַגם  ְלַאַחר  ׁשֶ ּ ּּ ָעָליו ה  "ּ

ם ִחּנָ ר  ּבְ ֻדּבָ ּמְ ּכַֹח ,  ִלְזּכֹר  ׁשֶ ּמִ ֶלה  ֶאת  ַעְצמֹו  ׁשֶ ְלַבל  ַיׁשְ

ָב ַּהְתִפָלה  ַמִגיַע  לֹו  ּדָ ּ י  הוא  ַחָיב  ַלה.  רּ ּּכִ ַרך  ְולֹא '  ּ ְִיְתּבָ

הוא ,  ַּחָיב  לֹו'  ה ֵקׁש  ְוָכל  ַמה  ׁשֶ ּבִ ְגַלל  ׁשֶ ַּגם  לֹא  ּבִ ּ ּ
ַרך  ָגדֹול ַנֲעָנה   טֹובו  ִיְתּבָ ום  ׁשֶ ִּלְתִפָלתֹו  ִהיא  ִמּשׁ ְ ּ ּּ ּ

ִהְתַפֵלל .  ַּוֲחָסָדיו  ֵאין  סֹוִפִיים ְּוָלֵכן  ַגם  ְלַאַחר  ׁשֶ ּ ּ
ֶאֶרת  ַתַחת ֲע,  'ְוִהְפִציר  ַלה ָתָנה  ִהיא  ֶחֶסד  ְוִנׁשְ ַּדִין  ַהּמַ ּ
ם ַרת  ִחּנָ ָכל  ְיֵמי .  ַהְגּדָ ְּיִדיָעה  זֹו  ְצִריָכה  ְלַלוֹות  אֹוָתנו  ּבְ ּ

ַּחֵיינו ַהָקּבָ(. ּ ַטֲעָנה ׁשֶ ּבְ ָנה ׁשֶ ּכָ ּסַ ר ְלֵעיל ּבַ ְזּכָ ַּחָיב ָלנוה "ְּוַכּנִ ּ(. 

ית ַהִמְדָרׁש  יֹוֵצא ָלאֹור לֹום"ַּעל ְיֵדי ּבֵ ים ְוַהׁשָ ן  .יֹוְרק־ְּניו "ַּהַחּיִ ת ָוֶאְתַחּנַ ָליֹון   •ָּפָרׁשַ        •24  ּּגִ

ָליֹון ת ַהּגִ מֹור ַעל ְקֻדּשַׁ  .ָּנא ִלׁשְ
ִפָלה ּוְקִריַאת ַהּתֹוָרה ַעת ַהּתְ ׁשְ  ֵּאין ִלְקרֹא ּבִ

ּבֹון ֲעבֹוָדה ְוִלּמּוד ּתֹוָרה ְוַעל ֶחׁשְ ֲעִסיק ּבַ  ַהּמַ



ים ם ַמה ָזָנב ְלַבֲעֵלי ַהַחּיִ  שששש""""יתיתיתיתִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא  )2(? ְלׁשֵ
ֲעֵלי  ַחִיים   ָנם  ּבַ ָזָנב  ׁשֶ)  ַּהֶקְנְגרו  ְועֹוד(ֶּיׁשְ ְיִעים  ּבַ ְתָמִכים  וִמְסּתַ ּּנִ ָעִנים  ַעל  ַהַקְרַקע  ּ ׁשְ ּנִ ֵעת  ׁשֶ ֶקֶרב  ַחיֹות  ַהָים.    ּּבְ ּמוׁש  ָרָחב  ֵיׁש  ַלָזָנב  ּבְ ּׁשִ ּ ּ ׁש  ָלֶהם ,  ּ ּמֵ ַהָזָנב  ְמׁשַ ּׁשֶ

ִּנווט וְתנוָעהְכ ּ ּ ִים. ּ ּמַ ָזָנב ַלְחּתֹר ּבַ ְיִעים ּבַ ַּהַסְרָטִנים ִמְסּתַ ֹאֶפן ׁשֶ, ּ ִבְמׁשֹוִטיםּבְ ִים ּכְ י ַהּמַ יִחים ֶאת ַהָזָנב ַעל ַגּבֵ ּטִ ּּמַ ּ    . 

ל לָמׁשָ לָמׁשָ לָמׁשָ ָבר  ּדֹוֶמה        ָמׁשָ ִה?  ְלָמה  ַהּדָ ֶ ִעי   ְזִמיןְלֶאָחד  ּשׁ ַצּבָ
מֹוָנה  ֵמאֹות  ָכרֹו  ׁשְ ְיַסֵיד  ֶאת  ַחְדרֹו  ְוָקַבע  ֶאת  ׂשְ ּׁשֶ ּ

ֹתם ֲעבֹוָדתֹו ְתנו לֹו ּבְ ִיּנָ ָקִלים ׁשֶ ּׁשְ ּ . 
ִית ִעי  ַלּבַ ִהִגיַע  ַהַצּבָ ָעה  ׁשֶ ׁשָ ּּבְ ָצן  ֶאָחד,  ּ א  ַגם  ַקּבְ . ּּבָ

ָצן ְמַלאְכתֹו  ָפָנה  ַהַקּבְ ִעי  ּבִ ֵהֵחל  ַהַצּבָ ּוְכׁשֶ ּ ּ   ְלַבַעל ּּ
ָקִלים מֹוָנה  ֵמאֹות  ׁשְ ל  ׁשְ ִית  וִבֵקׁש  ְנָדָבה  ׁשֶ ַּהּבַ ַעל .  ּ ּבַ

ֶסף  ּכֹה  ָגדֹול  ְוִהִציַע  לֹו  ִית  ֵסַרב  ָלֵתת  לֹו  ְסכום  ּכֶ ַּהּבַ ּ ּ
ה  ְפרוטֹות ַכּמָ ְּלִהְסַתֵפק  ּבְ ּּ ַּאך  ֶהָעִני  ֵסַרב  וָפַתח .  ּ ְ

ִנְדנוִד ְתנו  לֹו  ים  ּּבְ ִיּנָ ּוְבַתֲחנוִנים  ׁשֶ ּ מֹוָנה  ֵמאֹות ּּ ׁשְ
ָקִלים ְ י  ִנְזַקק  ִלְסכום  ֶזה,  ַהּשׁ ך  ִסֵים .  ַּיַען  ּכִ תֹוך  ּכָ ּּבְ ְ ְ

ֵלם  לֹו  ַסך  ִית  ׁשִ ִעי  ֶאת  ֲעבֹוָדתֹו  וַבַעל  ַהּבַ ְַהַצּבָ ּ ּ ּ
ָקִלים מֹוָנה  ֵמאֹות  ׁשְ מו  ְוָהַלך  ְלַדְרּכֹו,  ׁשְ ּכְ ּסִ ִפי  ׁשֶ ְּכְ ּ .

ָצן  נֹוַתר  ַעל  ְמקֹומֹו  ְו ַּאך  ַהַקּבְ יך  ְלַהְפִציר ְ ְִהְמׁשִ

ָקִלים מֹוָנה ֵמאֹות ׁשְ ל ַגם הוא ׁשְ ן ְלַקּבֵ ּוְלִהְתַחּנֵ ּּ . 
ַעל  ל  ַתֲחנוִנים  ֶנְעַתר  לֹו  ּבַ ְּלַאַחר  ַלְיָלה  ָארֹוך  ׁשֶ ּ ּ ְ

ָקִלים מֹוָנה  ֵמאֹות  ׁשְ ב  לֹו  ׁשְ ִית  ְוִנּדֵ ָצן .  ַהּבַ ַּהִאם  ַהַקּבְ
ל  ַהַלְיָלה  ָיכֹול  לֹוַמר'ָעַבד'ׁשֶ ֶסף ּ  ּכָ ל  ֶאת  ַהּכֶ י  ִקּבֵ   ּכִ

ִעי  ַהַצּבָ ם  ׁשֶ ׁשֵ ִית  ּכְ ַעל  ַהּבַ ָכר  ַעל  ֲעבֹוָדתֹו  ֵאֶצל  ּבַ ׂשָ ּּכְ
עֹות  ְספורֹות ֲעבֹור  ׁשָ ָכרֹו  ּכַ ל  ֶאת  ׂשְ אי ?  ִּקּבֵ וַוּדַ ּבְ

לֹא ָצן .  ּׁשֶ ָכר  ֵחֶלף  ֲעבֹוָדתֹו  ְוִאלו  ַהַקּבְ ל  ׂשָ ִעי  ִקּבֵ ַּהַצּבָ ּּ ּ
ם  ַמּמָ ל  ַמְתַנת  ִחּנָ ִית  לֹא .  ׁשִּקּבֵ ַעל  ַהּבַ ִאם  ּבַ ּוָפׁשוט  ׁשֶ ּ

ָצן  ָיכֹול  ְלתֹוְבעֹו ,  ָּהָיה  ֶנְעַתר  לֹו ּלֹא  ָהָיה  ַהַקּבְ
ָפט ל ַהַלְיָלה ְּלִמׁשְ ן ּכָ ָכה ְוִהְתַחּנֵ ּבָ ֶ ַטֲעָנה ּשׁ  .  ּּבְ

ים  ֵמה ָאנו  ְמַבְקׁשִ ׁשֶ ך  ַגם  ּכְ ּּכָ ּ ם'  ְ ָּעֵלינו ,  ַּמְתַנת  ִחּנָ
ֶזה  ָאֵכן םָּלַדַעת  ׁשֶ ׁשום  ָפִנים  ְואֶֹפן  לֹא ,    ִחּנָ ּוֶבֱאֶמת  ּבְ ּ ּ

ל  ֵמה ַּמִגיַע  ָלנו  ְלַקּבֵ ַרך'  ּ ום  טובֹו ,  ְִיְתּבָ ַּאך  ִמּשׁ ּ ְ

ַרך  ְוגֹוֶדל  ַרֲחָמיו ִיֵתן  ַגםָּאנו  ,  ְִיְתּבָ ּנו  ׁשֶ ים  ִמּמֶ ְּמַבְקׁשִ ּ ּּ 
ם ִחּנָ ְּוַגם  ִלְפֵני  ַהְתִפָלה  ְוַגם  ְלַאֲחֶריָה.  ָּלנו  ּבְ  נֹוְתָרה,  ּ

ם ָתָנה ִחּנָ  .  ַּהּמַ
ְלָחן  ָערוך   ׁשֻ ְְוָכַתב  ָמָרן  ּבְ ִּהְלכֹות  ְתִפָלה  סֹוף  ִסיָמן  צח(ּ ּ (

ה  ַהָקּבָ" ַיֲעׂשֶ ַּאל  ַיֲחׁשֹב  ָראוי  הוא  ׁשֶ ּ ּ יָון "ּ תֹו  ּכֵ ָקׁשָ ּה  ּבַ
ְתִפָלִתי ַוְנִתי  ּבִ ּכִ ּׁשֶ ּ ל ,  ּ יר  ֲעֹונֹוָתיו  ׁשֶ ה  ֶזה  ַמְזּכִ ַרּבָ י  ַאּדְ ּכִ

ַעל(ָאָדם   טוַח ׁשֶ יו  לֹוַמר  ּבָ ַמֲעׂשָ ין  ּבְ ְפׁשִ ך  ְמַפׁשְ ּ  ְיֵדי  ּכָ ּ ְ

ְזֻכיֹוָתיו ּהוא  ּבִ ה  ַהָקּבָ,  )ּ ַיֲעׂשֶ ֶּאָלא  ַיֲחׁשֹב  ׁשֶ ה "ּּ
ַחְסּדֹו ִלּבֹו.  ּבְ ל  ְוִנְבֶזה,  ִמי  ֲאִני:  ְוֹיאַמר  ּבְ א  ְלַבֵקׁש ,  ּדַ ּּבָ

רוך  הוא ָלִכים  ַהָקדֹוׁש  ּבָ ֵּמֵאת  ֶמֶלך  ַמְלֵכי  ַהּמְ ְּ ם ִא,  ְּ
ִריֹוָתיו ֶהם ִעם ּבְ הוא ִמְתַנֵהג ּבָ  ."ּלֹא ֵמרֹב ֲחָסָדיו ׁשֶ

קֹור ָהַרֲחִמים'ב ְיַבֵקׁש ִמּמְ ּ ׁשֶ ּ;  
ִציאות ֶהָעִני  פֹוֵעל  ִמּכַֹרח  ַהּמְ ם  ׁשֶ ּוְכׁשֵ ִאם  לֹא ,  ּּ ׁשֶ

יתֹו ָרָעב  הוא  וְבֵני  ּבֵ ְּיַבֵקׁש  ְצָדָקה  ָעלול  ִלְגוֹוַע  ּבְ ּ ּ ך ,  ּ ְּכָ

ַרק ַה  ָיכֹול ַלְעזֹור לֹו ה "ָּקּבַָעל ָהָאָדם ָלַדַעת ׁשֶ
ל   ל  ָמׁשָ ל  ָמׁשָ ל  ָמׁשָ ַלח  ְלֵבית  ָהֲאסוִרים ָמׁשָ ָ ינֹו  ְלִהּשׁ ָיָצא  ּדִ ְּלָאָדם  ׁשֶ ּ

ְּלָכל  ְיֵמי  ַחָייו  ְוֶאת  ְיָלָדיו  ְלֶאֶרץ  ְגֵזָרה ְללֹא  ַרֲחִמים ,  ּ
ָצָרתֹו  ָצָרה  פֵֹעל .  ּוְבִלי  ֶחְמָלה ָאָדם  ֶזה  ׁשֶ ּמוָבן  ׁשֶ ּּכַ ּ ּ

ֵד יׁשֹוִרים  ּכְ ָכל  ַהּמִ ּי  ָלֵצאת  ֵמַהָצָרה  ַהְצרוָרה ּבְ ּ ּ
ֲחָתה  ָעָליו ּנִ ָיכֹול .  ׁשֶ ֵאין  ֶאָחד  ׁשֶ ֶ ֵרר  לֹו  ּשׁ ַּאך  ָאז  ִמְתּבָ ְ

יעֹו צוַע  ַהְגֵזָרה  ִהִגיַע  ְלָאְזָניו .  ְלהֹוׁשִ ַּלְיָלה  ִלְפֵני  ּבִ ּ ּ ּ
מֹות  ָיכֹול  ְלַהִצילֹו  וְלַבֵטל  ֶאת  ָהֲאׁשָ ֵיׁש  ֶאָחד  ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּ

ֹּו  ְוִאם  אֹותֹו  ְפלֹוִני  ִיְפַעל  ֲעבורֹוַּהֲחמורֹות  ֶנְגּד ּיוַכל ,  ּ
ֶלא ּכֶ חוץ  ְולֹא  ּבַ יך  ֶאת  ַחָייו  ּבַ ְּלַהְמׁשִ ּ ְלַאַחר   .ְ

ים ְחָתִנִיים  ַמִתיׁשִ ים  ַקּדַ ִּחפוׂשִ ּ ּ ם  ֶאת ,  ּ ֱאׁשָ ָמָצא  ַהּנֶ
ָאז.  ָהִאיׁש ה  ַאְכָזָבתֹו,  ֶּאָלא  ׁשֶ אֹותֹו ,  ְלַמְרּבֵ ֵרר  ׁשֶ ִהְתּבָ

ָפ ַעל  ַהׁשְ ְפֵתַח  ְלהֹוִציאֹו  ֵמַעְבדות ּּבַ ָידֹו  ַהּמַ ּבְ ָּעה  ׁשֶ ּ
ָבר  ַהָיִמים,  ְּלֵחרות ּכְ ֶ ּהוא  ְיִריבֹו  ַהָגדֹול  ִמּשׁ ּ אֹותֹו .  ּ

ֹקט  ַעד  לֹא  ָינוַח  ְולֹא  ִיׁשְ ָפָעה  ַאף  ִהְצִהיר  ׁשֶ ַעל  ַהׁשְ ּּבַ ּ ּ
ּנו ֵקם  ִמּמֶ ִיּנָ ּׁשֶ ְמַעט  ֵהִניָעה  אֹותֹו .  ּ ָבה  זֹו  ּכִ ַמֲחׁשָ

ָפָעהִּמִל ַעל  ַהׁשְ ַּאך  ֵאיַמת  ַהֵגרוׁש,  ְּפנֹות  ְלאֹותֹו  ּבַ ּ ְ 
יֹוֵתר  כֹון  ּבְ ַהּנָ תוק  ֵמַהְיָקִרים  לֹו  ִהְכִריָעה  ְוָיַדע  ׁשֶ ְּוַהּנִ ּ ּ

ֵעת ִפיל  ֶאת  ַעְצמֹו  וְלַבֵקׁש  ֶאת   ַלֲעׂשֹות  ּכָ ּהוא  ְלַהׁשְ ּ ּּ
ר ַעל ִלּבֹו. ֲחָסָדיו ָכל ֹזאת, ְלַנּסֹות ְלַדּבֵ    ...ּאוַלי ּבְ

ְמֻאָחר  ֵיָאֵלץ  ׂשֹוְנאֹו  ֻמְקָדם  אֹו  ּבִ ּבְ ַּהָיִריב  ָיַדע  ׁשֶ
ַעת  ַלְיָלה  ְמֻאֶחֶרת.  ְּלַבֵקׁש  ֶאת  ֲחָסָדיו ּוְבאֹוָתה  ׁשְ ּ ,

ָמָסך  ַה ל  ַהָיִריב  ִנְצפו  ּבְ ָפָניו  ׁשֶ ׁשֶ ְּכְ ּ ּ ּּ ַּמְעָגל  ָסגור"ּ ּ" ,
ַמִציָלה ל  ַהּנְ,  ֵּמִקיׁש  ּבְ תֹוק  ׁשֶ ַטְעָמה  ַהּמָ . ָקָמהָּחׁש  ּבְ

ל  ְיֵמי  ַחָייו ֶּזה  ָהֶרַגע  ִקָוה  לֹו  ּכָ   ִלְראֹות  ֶאת  ְיִריבֹו ,ּ
ָפל ֶזה  וֻמׁשְ נוי  ַנְפׁשֹו  ִמְתּבַ ְּוׁשָ ּ ּ ְרָתיו .  ּ ִּמָיד  ִצָוה  ִלְמׁשָ ּ

ִאיׁש ֶרך,  ָּלֵצאת  וְלַהּכֹות  ּבָ ָכל  ּדֶ ִפילֹו  ּבְ ְְלַהׁשְ ּ .
ֶבר ֹוְמִרים  ֲחמוֵרי  ַהּסֵ ִמְצָוותֹוִּמֲהרו  ַלֲעׂשֹות,  ַּהּשׁ    ּכְ

ל ְּוִהּכו   ִליכוהו  ִמּכָ אֹוֵרַח  ֲהלֹא  ָקרוא  ְוִהׁשְ ּּבָ ּ ּ
ְדֵרגֹות ף  ֶאת  ֵאָבָריו  ַהּכֹוֲאִבים.  ַהּמַ ְפׁשֵ עֹודֹו  ְמׁשַ , ּבְ

ָבה  סֹוֶרֶרת ּאוַלי  ֵאין  ַטַעם :  "ָחְלָפה  ּבֹו  ַמֲחׁשָ
ן ָעָליו "  ?ְלִהְתַחּנֵ ׁש  ְוָיַדע  ׁשֶ ְַאך  ַעד  ְמֵהָרה  ִהְתאֹוׁשֵ

ִּהָלֵחם  ַעל  ַחָייו  ְוַעל  ֵחרותֹוְל ּ ה  ׁשוב,  ּ , ְּוִאם  לֹא  ְיַנּסֶ
ֶמׁש ָ ְלַאַחר ,  סֹוף  סֹוף  .  ְלעֹוָלם  לֹא  ִיְרֶאה  ֶאת  אֹור  ַהּשׁ

נֹות  וַמּכֹות  ַאְכָזִריֹות ְּפִניֹות  חֹוְזרֹות  ְוִנׁשְ ּּ ים ,  ּ ִהְסּכִ
לֹו ִית  ְלַקּבְ ַעל  ַהּבַ רֹות.  ּבַ ָפִנים  ְמֻיּסָ ּוְפצועֹות  ּבְ ּ, 

חֹור  ָעַמד  ִלְפֵני  ָדם  ׁשָ ָגָדיו  ַהְקרוִעים  ְספוִגים  ּבְ ּבְ ׁשֶ ּּכְ ּ ּ
יך  ִלְלעֹג  לֹו  וְלַבזֹותֹו,  ָהִאיׁש ִהְמׁשִ ּׁשֶ ּ ָהֶעְלּבֹון  ָצַרב .  ְ

ֵאב  ַהגוָפִני ּלֹו  יֹוֵתר  ֵמַהּכְ ב .  ּ ר  ְוָחׁשַ ּבַ ׁשְ ּנִ ְמַעט  ׁשֶ ּכִ
ים,  ָלֶסֶגת יָלָדיו  ַהְקַטּנִ ר  ּבִ ַּאך  ׁשוב  ִנְזּכָ ּ ָחר ְ ּמָ ּמִ   ׁשֶ

לֹא  ִלְראֹוָתם  ְלעֹוָלם  וִמי  יֹוֵדַע  ַמה  ּבֶֹקר  ָעלול  ׁשֶ ּּבַ ּּ
גֹוָרָלם ׁש  ֶאת  ַתֲחנוָניו?  ַיֲעֶלה  ּבְ ִּמָיד  ִחּדֵ ּ ָנַפל  ְלַרְגֵלי ,  ּ

ק  ֶאת  ְנָעָליו,  ׂשֹוְנאֹו ֵ ק  ֶאת  ַרְגָליו  וָבָכה ,  ִנּשׁ ִּחּבֵ
אוַלי  ָיחוס  אוַלי  ְיַרֵחם ַּתְמרוִרים  ׁשֶ ּ ּ ּ ּך  ַהָלה  ָהַדף ַא.  ּ ּ ְ

ַרְגָליו ַעט  ּבֹו  ְוָיַרק  ַעל  ָפָניו  וְבהֹוָרָאתֹו ,  אֹותֹו  ּבְ ּּבָ ּ
ְרָתיו ן  ַגם  ְמׁשָ ָּעׂשו  ּכֵ ָפל  ַעד  ָעָפר.  ּ ַעד  ִעְמֵקי ,  ֻּמׁשְ

ָמתֹו ָבה  ,  ִנׁשְ ַחְרַחרׁשָ ָבה  ְלֹראׁשֹו  ַהּסְ ְחׁשָ ַהִאם :  ַהּמַ
י יִתי  ּדַ לֹא ַמה  עֹוד  ֲאִני  ָיכֹול  ַלֲע?  לֹא  ָעׂשִ ּׂשֹות  ׁשֶ

יִתי ל!  ִנְמַאס?  ָעׂשִ ּבָ ל  ּכַֹח  ַהּסַ ׁשַ ַּאך  ַעד  ְמֵהָרה  ָצפו !  ּכָ ְ

ְדַבר  ָהֹעֶנׁש  ַהָצפוי בֹות  ּבִ ְחׁשָ ְּוָעלו  ַהּמַ ֵעיֵני  רוחֹו ,  ּּ ּּבְ
ְגְלִבים  ֵאב  ַהּמַ ים  זֹוֲעִקים  ִמּכְ ָּרָאה  ֶאת  ְיָלָדיו  ַהְקַטּנִ

יֶהם ַגּבֵ ים  ּבְ ּכִ ּמַ ׁש  ֶאת  ַהַתֲחנוִניםּהוא  ָקַפץ  ...  ׁשֶ ְּוִחּדֵ ּ .
ֶרך  ַאֶחֶרת:  ֵהיֵטב  ָיַדע ! ֵאין  ִלי  ְלִמי  ִלְפנֹות!  ְֵאין  ִלי  ּדֶ

יך,  ִּאם  ָחֵפץ  ַחִיים  ֲאִני ן  ַעד   ְָעַלי  ְלַהְמׁשִ ְלִהְתַחּנֵ
ֵיָעֵתר  ִלי ל  ַהַתֲחנוִנים   .ּׁשֶ ְלַאַחר  ּכָ יַח  ׁשֶ ְּוַעָתה  ַנּנִ ּ ּּ

ְזיֹונֹות ַלת  ַהּבִ ים ֶּנְעַת,  ְוַקּבָ ּר  ָהִאיׁש  ְלַתֲחנוָניו  ְוִהְסּכִ
ר  ֲעבורֹו   ַחלֹונֹות  ַהְגבֹוִהים'ְּלַדּבֵ ּּבַ ְחְררו  אֹותֹו'  ּ ְיׁשַ ּׁשֶ ּ ,

ל  ַהְצָלָחה  ל  ְמַאת  ֲאחוִזים  ׁשֶ ה  ׁשֶ ַּהִאם  ֵיׁש  ֲעֻרּבָ
ְחְררו  ֶאת  ׂשֹוְנאֹו  ְלַגְמֵרי ֵריָרה ?  ִּויׁשַ ּאוַלי  לֹא  ְתֵהא  ּבְ ּ

ֶּאָלא  ְלַהִציַע  ְפׁשָ ּ ין?  ָרהּ ִקְצָבה ?  ִּלְדחֹות  ֶאת  ְגַזר  ַהּדִ
ֲאָסר נֹות ַהּמַ ְסִפי ָגדֹול? ִלׁשְ ְקָנס ּכַ ָרה ּבִ ַּהּמָ ּ ? 

ל  ַהָיִריב  ַיְצִליַח  ַלֲעבֹור  ֶאת  ּכָ יַח  ׁשֶ ְּוַאף  ִאם  ַנּנִ
ְחרור  ֻמְחָלט  יג  ׁשִ ירֹוְקַרְטָיה  וְלַהּשִׂ ַּמְחסֹוֵמי  ַהּבִ ּ

ן ְתַחּנֵ ְׁש  ֶזה  ֵיָהֵפך  ְלֶעֶבד  ִנְרַצע ֲהֵרי  ִאי,  ָלִאיׁש  ַהּמִ

ן  ַהָלה  הֹוִציאו .  ֶּעֶבד  ְלָכל  ַהַחִיים,  ְלִאיׁש  ַחְסּדֹו ּכֵ ּׁשֶ ּ ּ
ך  ְוַצְלָמֶות  ָלֲאִויר  ָהעֹוָלם ֶבת  חֹׁשֶ ֶ ִאיׁש  ַחְסּדֹו  ַאף .  ְִמּשׁ

ר  ל  ֲאׁשֶ ה  ּכָ ַיֲעׂשֶ צֹול  ׁשֶ ה  זו  ִלְרתֹם  ֶאת  ַהּנִ ְּיַנֵצל  ֻעְבּדָ ּ ּּ ּ
ָעַבר  ּוִבְפָר.  ְּיַבֵקׁש ׂשֹוְנאֹו  ְלׁשֶ ר  ּבְ ֻדּבָ ּמְ ׁשֶ ְוִאם (ט  ּכְ

ֵיׁש  לֹו  ֵאיֶזה  ,  ָּחִליָלה  ַיְמֶרה  ֶאת  ִפיו יר  לֹו  ׁשֶ ָּתִמיד  ַיְזּכִ חֹוב 'ּ

ר  ִעּמֹו'  ָקָטן יך ,  ְלַסּדֵ ְרצֹונֹו  ְלַהְמׁשִ ְוְכַדאי  לֹו  ְלֵהָענֹות  לֹו  ִאם  ּבִ ּ

ַעד ְלסֹוְר ֶמׁש ְולֹא ִמּבַ ֶ ֶלאֵלָהנֹות ְמאֹור ַהּשׁ ית ַהּכֶ  ...)  ֵגי ּבֵ
ַהְמֹאָרע ,  עֹוד י  ֲהֵרי  ׁשֶ ְחָרר  ְוָחְפׁשִ ְהיֹותֹו  ְמׁשֻ ַּגם  ּבִ

ל ֵערֹום  וְבחֶֹסר  ּכָ ָפט ,  ּהֹוִתירֹו  ּבְ ָּעֵקב  הֹוָצאֹות  ִמׁשְ
יַע ָקְצָרה  ָיָדם  ֵמהֹוׁשִ ין  ׁשֶ לום  ְלעֹוְרֵכי  ּדִ ְּוַתׁשְ ֹזאת .  ּ

ַג,  ָועֹוד ִסּבֹות  ִיָתֵכן  ׁשֶ ֵּעֶקב  ַהּנְ ם  ִהְפִסיד  ֶאת  ְמקֹום ּ
ַהִאם .  ֲּעבֹוָדתֹו  ְוַאף  ֶאָחד  לֹא  מוָכן  ְלַהֲעִסיק  ֲעַבְרָין

ר  לֹו  ַפְרָנָסה ּאֹותֹו  גֹוֵרם  ַגם  ְיַסּדֵ ּ ַראי ,  ּ ִּיֵתן  לֹו  ַאׁשְ
ים ַחִיים  ֲחָדׁשִ ין (?  ְּלַהְתִחיל  ּבְ ֵאינֹו  ָנהוג  ּבֵ ַּתְרִחיׁש  ׁשֶ ּ

ָב ּכְ ֶ ִריֹות  ְלאֹוֵיב  ַמר  ִמּשׁ אֹותֹו   ...)ּר  ַהָיִמיםַּהּבְ יַח  ׁשֶ ְוַנּנִ
ל  ְסכום  ַרֲחִמים  ְוִיֵתן  לֹו  ַהְלָוָאה  ׁשֶ ּגֹוֵרם  ִיְתַמֵלא  ּבְ ּ ּ ּ
ר  לֹו  ְמקֹום  ֲעבֹוָדה  ְלַהְתִחיל  ַהּכֹל  ֵמָחָדׁש ֶסף  ִויַסּדֵ , ּכֶ
ל  ְסכום  ָנֶאה ִיֵתן  לֹו  ְנָדָבה  ׁשֶ יַח  ׁשֶ ַּוֲאִפילו  ִאם  ַנּנִ ּ ּּ ,

ַּהִאם  ַהְתִמיָכה  ְת יר  ׁשוב(?  ֵּהא  ְלָכל  ְיֵמי  ַחָייוּ : ְּוַנְזּכִ

ר אֹוְיבֹו ַהּמַ ר ּבְ  ...)ְמֻדּבָ
ל ְמׁשָ לַהּנִ ְמׁשָ לַהּנִ ְמׁשָ לַהּנִ ְמׁשָ ֹונֹות  ַהּמֹוִפיעֹות   ,,,,ַהּנִ ָעיֹות  ַהּשׁ ַּהִפְתרֹון  ַלּבְ

ַמֲהָלֵכי  ַהַחִיים ִמיֹות,  ּּבְ ֵּהן  ָהרוָחִניֹות  ְוֵהן  ַהַגׁשְ ּּ ֵהם ,  ּ
ַרך ל  ַהּבֹוֵרא  ִיְתּבָ ָידֹו  ַהְגדֹוָלה  ׁשֶ ְּבְ מֹוּ ַּרק  הוא ,    ׁשְ

ְבֵלי  ַמֲאָסר  ַהִיּסוִרים  ְחֵרר  אֹוָתנו  ִמּכַ ָּיכֹול  ְלׁשַ ּּ
נו  ינו  ְוִאי  ַהְזִהירות  ִמִצּדֵ ֲעׂשֵ ְגְרמו  ִמּמַ ּנִ ְּוַהָצרֹות  ׁשֶ ּ ּ ּ ּּ ּ
יֹוִציֶאּנו  ּנו  ׁשֶ ְּוָלֵכן  ָעֵלינו  ִלְפנֹות  ֵאָליו  וְלַבֵקׁש  ִמּמֶ ּ ּ ּּ ּ

ָכה  ְלאֹוָרה ָּאנו  ַחָיִבים  ַלהַהחֹוב  ׁשֶ.  ֵּמֲחׁשֵ ַרך '  ּ ְִיְתּבָ

ל ׁשָ ּמָ ל  ַהָיִריב  ּבַ ָּגדֹול  ְרָבבֹות  מֹוִנים  ֵמחֹובֹו  ׁשֶ ן ,  ּ ּכֵ ׁשֶ
ָחָטאנו  לֹו ּהוא  לֹא  ִהְפִסיק  ֵמִאָתנו  ֶאת ,  ַּעל  ַאף  ׁשֶ ּ ּ

יָמה ׁשִ ְּוֶאת ְפֻעַלת ָהֵאָבִרים ַהּנְ ר ְלֵעיל, ּ ְזּכָ ַּמה ַגם . ְוַכּנִ
ָאנו ִנְבֵראנו ְלׁשַ ּׁשֶ נוּ ׁשֵ ּמְ ׁשֹו ְולֹא הוא ְלׁשַ ּּמְ ּ. 

לֹות יל  ֵאין  ְסֹפר  ַהְבּדָ ֵּאֶצל  אֹותֹו  גֹוֵרם  לֹא ,  ְלַהְבּדִ
הוא  ֵיָעֶנה טוַח  ׁשֶ ָּהָיה  ּבָ ַרך '  הֲאָבל  ֵאֶצל  ,  ּ ְִיְתּבָ

ַּהְתִפלֹות  ַנֲענֹות ַעְצמֹו  ֵמָאז ,  ּ ל  ֶאָחד  ּבְ ִיְבּדֹק  ּכָ ִפי  ׁשֶ ּּכְ
ֱּהיֹותֹו  ֶיֶלד  ַוִיָוַכח  ּבְ ֵקׁש  ְוהּ ּבִ ים  ֵמַהְפָעִמים  ׁשֶ ַּרּבִ ָנַתן '  ּ

ֲעַדִין  נֹוַתר  לֹו  ַחָיב,  לֹו לֹא  ַנֲעָנה.  ַּעל  ַאף  ׁשֶ ׁשֶ , ְּוַגם  ּכְ
ָבר  ָהָיה  ְלטֹוָבתֹו ַהּדָ ֵרר  ׁשֶ ָעִתיד  ִמְתּבָ לֹא ,  ּבְ ַּמַצב  ׁשֶ ּ
ל ׁשָ ּמָ ּבַ ָפָעה ׁשֶ ַעל ַהַהׁשְ ָלל ֵאֶצל ּבַ ָיך ּכְ ַ ּׁשּ ְ ּ. 

ֶלֶמתֵאֶצל  ּבֹוֵרא  עֹו ָּאנו  אֹוְמִרים .  ָּלם  ַהַהָצָלה  ֻמׁשְ
ְתִפַלת  ָהֲעִמיָדה   יַע  וָמֵגן"ּּבִ ֶּמֶלך  עֹוֵזר  ומֹוׁשִ ּ ' ה,  "ְ

ָכל  ִעְנָיָניו   עֹוֵזר  ְלָאָדם  ּבְ ) ל"ֵּמִפיַח  ּבֹו  ַחִיים  ְוַכּנַ(ׁשֶ

יַע  אֹותֹו  ִמַיד  ַהָצִרים  ָעָליו הוא  מֹוׁשִ ׁשֶ ּּכְ ּ ּהוא  ַגם  ֵמֵגן ,  ּ ּ
לֹ ּא  ִיפֹול  ׁשובָּעָליו  ׁשֶ ׁשֹוֶנה  .  ּ לּבְ ׁשָ לֹא  ,  ֵמַהּמָ טוַח ּׁשֶ ּּבָ

ָפָעה   ַעל  ַהַהׁשְ ל  ּבַ לותֹו  ׁשֶ ַתּדְ ִהׁשְ ָאֵכן  ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּתֹוִעיל ּ
ְלטֹונֹות ִ ֵלב  ַהּשׁ ָבָריו  ְמִסלֹות  ּבְ לֹא  ִיְמְצאו  ּדְ ְּוִיָתֵכן  ׁשֶ ּּ ּ ,

ּאוַלי  ָתסור ּ ָהּ ׁשֶ ' הְַאך  ֵאֶצל  ,  ָיהּ  ִחּנֹו  ִמִלְפֵניֶהם  ִמּכְ
ְבָיכֹול ֵאינֹו ָנתון ְלַמָצֵבי רוַח ַרך ּכִ ִּיְתּבָ ּּ ְבֵני ָאָדם' ְ  .ּכִ

ּּכֹוֶלֶלת  ִלווי  ַמְתִמיד  '  הְּיׁשוַעת   ַּמָתֹנת .  ַלּבֹוֵטַחּ
יִציָאה  ֵמַעְבדות  ְלֵחרות  ֶאָלא  ם  לֹא  ִמְסַתֶיֶמת  ּבִ ַּהִחּנָ ּ ּ ּּ

ָטחֹון (ָּכל  ְיֵמי  ַחָייו  ְּמַלָוה  ֶאת  ָהָאָדם  ּבְ ּוְלִפי  ֹגֶדל  ַהּבִ ּ ּ

ה א 'ּבַ עֹוָלם ַהּבָ עֹוָלם ַהֶזה ָיכֹול ִלְזּכֹות ָלֶזה ַגם ּבָ ּּבָ ּ( . 
ִדיוקֹו  ל  ִמְתָקֵרב  ּבְ ְמׁשָ ָבר  ֶאָחד  ַהּנִ ּדָ ַּאך  ִנְרֶאה  ׁשֶ ּ ְ

ל ׁשָ ַגם ָלנו ֵאין ְלִמי ִלְפנֹות, ַלּמָ ּׁשֶ ַרך' ַרק ַלה, ּ  .ְִיְתּבָ
א  ְנָבֵאר  עֹוד  ה  "ואי בוַע  ַהּבָ ׁשָ ִעְנָין  ּּבְ ַּהְתָנִאים '  ּוְבבּבָ

ינו אֹור ַהַחִיים  ֵהִביא ַרּבֵ ִאים ׁשֶ ַּהּבָ   .ַּהָקדֹוׁשּ
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