
ֵּמַהֵסֶפר ַהָקדֹוׁש  ּ 

ְמׁשֹון"""" ְמׁשֹוןֶזַרע ׁשִ ְמׁשֹוןֶזַרע ׁשִ ְמׁשֹוןֶזַרע ׁשִ      """"ֶזַרע ׁשִ
ְמׁשֹוןְל ים ַנֲחָמִני ִזיע ַּרִבי ׁשִ  א"ַָחּיִ

ָּפסוק   ֵרי  ָאָדם  לֹא  ַיֲחׁשֹב  "ּ ָלֹו  עֹון  ְוֵאין '  הַאׁשְ
ְּברוחֹו ְרִמָיה ּ ה". ּ ְּדִמַמה , "לֹא ַיֲחׁשֹב"ַּמהו , ָקׁשֶ ּ

ך ַַמדוע  לֹא  ַיְחׁשֹב  לֹו  ,  ִָאם  ֵיׁש  לֹו  עֹון,  ְַנְפׁשָ ּ ' הּ
ֵאין ,  ןְָוִאם  ֵאין  לֹו  עֹו?  ֲעוֹונֹוָתיו יָטא  ׁשֶ ְּפׁשִ ּ

ְּברוחֹו  ְרִמָיה ּ ְּדַכָוַנת  ַהָכתוב  ִהיא ,  ְוֵיׁש  לֹוַמר?  ּ ּּ ּ
ֵרי  ָאָדם"לֹוַמר   ְכבֹו  על  ִמָטתֹו "  ַאׁשְ ּקֶֹדם  ׁשָ ּׁשֶ ַ

ָב ַהּקָ ִּמְתַוֶדה  על  עֹונֹוָתיו  ְוֵאינֹו  ַמְמִתין  ׁשֶ ּּ ֲ ה "ַ
ֵבם  הוא  לֹו  ַבַלְיָלה ַּיְחׁשִ ּ ֵּאין  ְברוחֹו"ּוָבֶזה  ,  ּ ּ

אֹוֵמר  "  ְּרִמָיה ְּבָיְדך  ַאְפִקיד  רוִחי"ְּכׁשֶ ָ לֹא "  ּ ּׁשֶ
ם ִּכָסהו  עֹונֹוָתיו  ְכִאלו  רֹוֶצה  ְלַהְכִחיׁשָ ּּ ּ ּ ּוִמׁשום ,  ֲּ ּּ

 ".  ּרוחֹו"ֲּהִכי ָנַקט ַדְוָקא 

ְּוֵאין  ְברוחֹו  ְרִמָיה"ל  "ְַועי ּ ְּלִהְתָחֵרט  ִמִיְרַאת "  ּ
ֶזה  לֹא  ִיְהֶיה,  ָּהעֶֹנׁש  ִבְלַבד ֵרי"  ִנְקָרא  ּׁשֶ " ַאׁשְ

ַהְתׁשוָבה  ְצִריָכה  ִלְהיֹות  ֵמַאֲהַבת  ַהבֹוֵרא  ּׁשֶ ּ ּ
ְנַאת  ַהֵחְטא ּוִמׂשִ ׁשֹוֵמע ל  "ְַועי.  ּ ָהָאָדם  ְכׁשֶ ַׁשֶ ּ ּ

ַּהתֹוֵכָחה  ִמְתָחֵרט  ְואֹוֵמר  ְבִלבֹו  לֹא  ֶאֱחָטא  ּ ּ
ְִוִאם  ַיְחזֹר  ְלסורֹו  ַמה  הֹועיָלה  ַהֲחָרָטה,  עֹוד ּ

י"  ֵבית  ֱאלִֹקים"ָּאְמָנם  ַעֵין  ּבְ( ַער "ַלַמּבִ ט  ׁשַ
ׁשּוָבה  ּפֶֶרק   ּ  ְוהוא  דֹוֶמה .)א.מְָהעֹוֵרך  .  וַהּתְ ּ

יֹוֶלֶדת  ְוקֹוֶבֶרת  אֹו  ִמְתעֶבֶרת  ה  ׁשֶ ְּלִאׁשָ ַ ּ ּ
ּוַמֶפֶלת ֹּיאַמר  ָהִייִתי  רֹוֶצה  ָלׁשוב כ  "ְוִאם  ָאַח,  ּ

ֲּאָבל  ָפַחז  ִיְצִרי  עַלי  ְולֹא  ָיֹכְלִתי ָ ת ַּהְינו  ָהָרמֹו,  ּ
ֵיׁש  לֹו  ְברוחֹו ּׁשֶ ּ ָאָדם ֵמעְצמֹו ,  ּ יָטא  הוא  ׁשֶ ְפׁשִ ַׁשֶ ּ ּ

ֵּאינֹו  ָיכֹול  ְלִהָנֵצל  ֵמַהֵיֶצר  ָהַרע ְֶאָלא  ָצִריך ,  ּ ּ
ה  ֲהָכנֹות  טֹובֹות  ְלִהְתַרֵחק  ֵמַהֵחְטא  ַיעׂשֶ ֲׁשֶ ּ

ַיִציֵלהו ְּוִיְתַחֵנן ְוִיְבֶכה ִלְפֵני בֹוְראֹו ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ. 
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יֵמי ֶהָעָבר  ְקּדִ יֵמי ֶהָעָבר ִלְזּכֹר ֶאת ּתַ ְקּדִ יֵמי ֶהָעָבר ִלְזּכֹר ֶאת ּתַ ְקּדִ יֵמי ֶהָעָבר ִלְזּכֹר ֶאת ּתַ ְקּדִ  ִלְזּכֹר ֶאת ּתַ

ֵני  ַאֲהֹרן  ל  ּבְ ַרת  ְפִטיָרָתם  ׁשֶ ַהְזּכָ ֵתנו  פֹוַתַחת  ּבְ ָּפָרׁשָ ּ ּּ
ְכְנסו  ְלֹאֶהל  מֹוֵעד ּנִ ּוִמָיד  ְלַאֲחֶריָה .  ְּלַאַחר  ׁשֶ ּ

לֹא  ִיּכָ ֵּנס  ָתִדיר ֶּנֶאְמָרה  הֹוָרָאה  ְלַאֲהֹרן  ַהּכֵֹהן  ׁשֶ
ים ֶדר ,  ְּלֵבית  קֹוֶדׁש  ַהֳקָדׁשִ ּסֵ ה  ּכַ ַיֲעׂשֶ ַּרק  ְלַאַחר  ׁשֶ

תֹוָרה   ֹתָאר  ּבַ ה[ַּהּמְ ְּוַעֵין  ַוִיְקָרא  ַרּבָ ּוְבֵפרוׁש ,  )כא  ז(  ּ ּ
ם  ַהְגָרל  "ָהַרַד ֵ ם  ִמּשׁ ָבר"ְוֵכן  ּבְא  "ּׁשָ , טזַּוִיְקָרא  (  "ַהְעֵמק  ּדָ

ַמע  ,  )לד ׁשְ ּמַ ֶ ְלַאֲהרֹן  ַהּשׁ ֵנס  ְלקֶֹדׁש ּׁשֶ ּּכֵֹהן  ֻהַתר  ְלִהּכָ
ָנה ָ ַמֲהַלך  ַהּשׁ ִיְרֶצה  ּבְ ָכל  יֹום  ׁשֶ ים  ּבְ ְַהֳקָדׁשִ ּ ר ,  ּ ֲאׁשֶ ּכַ

ה ה  ַיֲעׂשֶ ָפָרׁשָ ֶדר  ַהּמוָבא  ּבַ ֶּאת  ַהּסֵ ֲאָבל  ְלָבָניו  לֹא .  ּ

ְלַבד פוִרים  ּבִ יֹום  ַהּכִ ִניָסה  ֶאָלא  ּבְ ֻּהְתָרה  ַהּכְ ּּ ַיֲעׂשו   ּ ׁשֶ ּּכְ ּ

ֶדר ַה ּסֵ  .]ֶּזהּכַ

יִרים  ֲחַז ֵני ,  ל"ַמְסּבִ ל  ּבְ ת  ְפִטיָרָתם  ׁשֶ ַרת  ִסּבַ ַהְזּכָ ּׁשֶ
ֵנס ,  ַאֲהֹרן לֹא  ְלִהּכָ ֶנה  ֹתֶקף  ַלהֹוָרָאה  ׁשֶ ּנֹוֶתֶנת  ִמׁשְ ּ

ָכל  ֵעת ׁש  ּבְ ְקּדָ ְּוָכך  ִפיֵרׁש  ַרׁשִ,  ַלּמִ ר  "י  "ְ   ֶאל 'הַוְיַדּבֵ
ֵני  ַאֲהֹרן ֵני  ּבְ ה  ַאֲחֵרי  מֹות  ׁשְ ַּמה  ַתְלמוד   –'  ְוגֹו  מׁשֶ ּ

לֹו?לֹוַמר ן  ֲעַזְרָיה  מֹוׁשְ י  ֶאְלָעָזר  ּבֶ ל ,  ָהָיה  ַרּבִ   ָמׁשָ
ְכַנס  ֶאְצלֹו  רֹוֵפא ּנִ ּ  ַאל  ֹתאַכל ,  ָאַמר  לֹו,ְלחֹוֶלה  ׁשֶ

ַטַחב ב  ּבְ ּכַ א  ַאֵחר  ְוָאַמר  לֹו.ּצֹוֵנן  ְוַאל  ִתׁשְ   ַאל ,  ּבָ
ַטַחב ב  ּבְ ּכַ לֹא  ָתמות,ֹּתאַכל  צֹוֵנן  ְוַאל  ִתׁשְ ּ  ׁשֶ ּ ֶדֶרך ּ ְ  ּכְ

ת  ְפלֹוִני ּמֵ ְ  ֶזה  ֵזְרזֹו  יֹוֵתר  ִמן  ָהִראׁשֹון  ְלָכך  ֶנֱאַמר .ּׁשֶ

ֵני ַאֲהֹרן ֵני ּבְ  ".ַאֲחֵרי מֹות ׁשְ
ָבִרים ,  ְּוִנְרֶאה  ִלְלמֹוד  ִמֶזה  ַקל  ָוֹחֶמר ִאם  ַהּדְ ׁשֶ

ַּהָללו  ֶנֶאְמרו  ְלַאֲהֹרן  ְקדֹוׁש   ּ ֶעֶצם ',  הּ ֶ רור  ָלנו  ּשׁ ּבָ ּׁשֶ ּ
ֵ ְבֵרי  ַהּשׁ ֵלמותּדִ ׁשְ ּם  ֵהם  ֵזרוז  ֲעבורֹו  ְלַקְיָמה  ּבִ ּ ּּ ּ ,

ֶנה ,  ּוִמּכֹל  ָמקֹום ים  נֹוֶתֶנת  ִמׁשְ ַרת  ַתְקּדִ ֵּצרוף  ַהְזּכָ ּ
ִהְתּבֹוְננות ,  ֹּתֶקף  ָלַאְזָהָרה ה  ׁשֶ ה  ְוַכּמָ ּמָ ַּעל  ַאַחת  ּכַ
ָטֻעיֹות  ֶהָעָבר ֲעׂשו ,  ּּבְ ּנַ ֲעׂשו  ַעל  ָיֵדינו  ְוֵהן  ׁשֶ ּנַ ֵּהן  ׁשֶ ּ ּ

לֹא ,  י  ֲאֵחִריםַעל  ְיֵד ִמיָרה  ׁשֶ ּתֹוִעיל  ָלנו  ִלׁשְ ּ ּ
ל ׁשוב ׁשֵ  .ְּלִהּכָ

ים ֶהָעָבר ל ַתְקּדִ ּּכָֹחה ׁשֶ ּ 
הוָבא ,  ּעֹוד  ִנְרֶאה  ְלַדֵיק ל  ׁשֶ ׁשָ ים  ֵלב  ַלּמָ ׂשִ ּנָ ׁשֶ ּּכְ

ַרׁשִ ִהְזִהיר  ֶאת  ַהחֹוֶלה י  "ּבְ ָהִראׁשֹון  ׁשֶ ַנְבִחין  ׁשֶ
ְכַנס  ֶאְצלֹו  רֹוֵפא  "–ָהָיה  רֹוֵפא   ּנִ ל  ְלחֹוֶלה  ׁשֶ " ָמׁשָ

ְסָתם  ְו'  ְּוכו ר  ּבִ ִני  ִנְזּכַ ֵ ִּאלו  ַהּשׁ א  ַאֵחר  ְוָאַמר  לֹו  "–ּ " ּבָ
הוא  ,  'ְּוכו ר  ׁשֶ לֹא  ִנְזּכַ ְּוָאְמָנם  ַעל  ַאף  ׁשֶ ל ,  רֹוֵפאּ ִמּכָ

ְדָבָריו   הֹוִסיף  ּבִ ֶ ֶדֶרך "ָמקֹום  ֱהיֹות  ּשׁ לֹא  ָתמות  ּכְ ְׁשֶ ּ ּ ּ
ת  ְפלֹוִני ּמֵ ָלה  הֹוָרָאתֹו  יֹוֵתר  ֵמָהִראׁשֹון"  ּׁשֶ  ִנְתַקּבְ

אָֹרעֹות  ֶהָעָבר  ָגדֹול  ַאף  יֹוֵתר ,  ָהרֹוֵפא י  ַהִלּמוד  ִמּמְ ּּכִ ּּ
ֶרך  ַמֲאָמר  ֶהָחָכם  ,  ֵמהֹוָרַאת  ָהרֹוֵפא ּהוָבא (ְַעל  ּדֶ

ַער " ֲעֵקָדה"ּבָ יֹון ")ידׁשַ ַבַעל ִנּסָ  ".ֵאין ָחָכם ּכְ
ֻעְבּדֹות  ַרּבֹות  ַעל  ְנָעִרים  ְמֹנָעִרים ְּידוִעים  

ִכים   יחֹות  ַהְמַחּנְ ִהְתַעְלמו  ִמּשִׂ ּׁשֶ ִגיִדים ְוּ ַּהּמַ
יכו   ָזק ַעד  ְלאֹותֹו  .  ַלֲעׂשֹות  ַרע  ְוָעֶולְּוִהְמׁשִ ּנִ ּיֹום  ׁשֶ
ִעְסֵקי  ֲחֵבָרם   יׁשּבְ ֲּעבוָרם ּוְמאָֹרע  ֶזה  ָהָיה  ,  ַהּבִ

ֵאב   א  ְלַאַחר  ַתֲענוִגים הֹוָכָחה  חֹוֶתֶכת  ַלּכְ ּבָ ּׁשֶ ּ

או   ּבָ ֶ ְּמֻפְקָפִקים  וִמּשׁ ּ ים  ָרִעים ּ ֲעׂשִ ּמַ ָרה  ׁשֶ ְלַהּכָ
ָדִאִייםֵאיָנם  ְרֵכיֶהם, ּּכְ ּמוָבן [ .ֵּהִטיבו ֶאת ּדַ ָצִריך ּּכַ ְׁשֶ ּ

ֵניֶהם ִסְפֵרי  מוָסר  ,  ִלׁשְ ַּגם  ִלּמוד  ּבְ ּ ִרים ּ ִויֵרִאים  ַהְמַדּבְ

ְגָמאֹות  ֵמֶהָעָברַעל  ֻחְמַרת   ֶזה ּוְבִעְנָין  .  ָהֲעֵבָרה  ְוַגם  ּדֻ

י  ֵיׁש  ְלָהִביא  ֶאת   ְבֵרי  ָהַרּבִ ֱאַמר ,  ִּמקֹוְצקּדִ ּנֶ ַהַטַעם  ׁשֶ ּׁשֶ

ל   ה  ִראׁשֹוָנה  ׁשֶ ָפָרׁשָ ַמע  ּבְ ָבִרים "ְקִריַאת  ׁשְ ְּוָהיו  ַהּדְ

ר   ָּאֹנִכי  ְמַצְוך  ַהיֹום  ַעל  ָּהֵאֶלה  ֲאׁשֶ ָ ה   "ְָלָבֶבךּ ָפָרׁשָ ְוֵכן  ּבְ

ִנָיה   ְלָבְבךְולֹא  ֶנֱאַמר    "ַעל  ְלַבְבֶכם"ּׁשְ ְלַבְבֶכם,  ָּבִ י ,  ּבִ ּכִ

ִּלְפָעִמים  ַהֵלב  ָאטום   ָבִרים ּ ֵּמֲחַמת  ַהַתֲאָוה  ְוֵאין  ַהּדְ

ל  ָמקֹום.  ּחֹוְדִרים  ַלֵלב ְלַהֲעִמיס  ֲעֵליֶהם  עֹוד ֵיׁש  ,  ִמּכָ

ָעה  ,  ְועֹוד ׁשָ ּבְ ֵדי  ׁשֶ תֹוָצָאה ּכְ ִיָפַתח  ַהֵלב  ּכְ ּׁשֶ ּ ּ

ֵהֵבאנו(ְּוִהְתּבֹוְננות  ֵּמִהְתעֹוְררות   ְגָמה  ׁשֶ גֹון  ַהּדֻ רו   )ּּכְ ַּיְחּדְ

ל  אֹוָתם  ִעְנְיֵני  מוָסר   ְּלתֹוך  ַהֵלב  ְוָאז  ֵיַקל  ּּכָ ַעל  ָהָאָדם ְ

ֶרך ַּלֲעׂשֹות ֶאת ַהַתְפִנית  ֶרך ָהַרע ַלּדֶ כֹוָנה ִמּדֶ ְַהּנְ   .]ַּהטֹובְ

ה לֹא ַמְתִריִעים  מוִזיָקה ַעִליָזהָלּמָ ּּבְ ּ? 
ר  ָלֶזה   ֵּיׁש  ְלַצֵין  ַגם  ֶאת  ּוְבֶהְקׁשֵ ַהְיִדיעֹות ּ

ִעים  ַעל  ְּמַסְפרֹות  ַה י  ָהְרׁשָ ְתִחָלָתם  ַמֲעׂשֵ ּׁשֶ ְלָוה ּ ׁשַ
ּכָֹחם   ְּלַהְרִתיַע  ֶאת  ָהָאָדם ְּוסֹוָפם  ִיּסוִרים  ׁשֶ

ָבא    .ֵמֲעֵברֹות ָרַכׁש א  "ָסאִלי  ִזיָעְּמֻסָפר  ַעל  ַהּבָ ׁשֶ
ּמות   לּּכַ ֶפר  ֳעָתִקים    ְּגדֹוָלה  ׁשֶ ּרוחֹות  ְמַסְפרֹות"ִמּסֵ ּ" 

י  ְיהוָדה  ְפַתָיה  ִזיָע ְּלַרּבִ ּ ים   ,א"ּ ֵדי  ְלַחְלָקם  ַלֲאָנׁשִ ּּכְ
ָהעֹוָלם  לֹא  ֶהְפֵקר  ,  ְּמֻסָיִמים ָיִבינו  ׁשֶ ֵדי  ׁשֶ ּּכְ ין ּ ְוֵיׁש  ּדִ

ָיןְוֵיׁש   ֶהם  ַוֲהַגם  [.  ּּדַ ּבָ , ַּמְבִהילֹות  וַמְפִחידֹותֻעְבּדֹות  ׁשֶ

ָנם   ֶרך  ַהְיִחיָדה  ֶיׁשְ ֵהם  ַהּדֶ ַּמָצִבים  ׁשֶ ְ . ְלעֹוֵרר  ֶאת  ָהָאָדםּ

ַעת  יֹוֵדַע  ְוָכל   ר  ּדַ לֹא  ּבַ ַעל  ִמְלָחָמה ַמְתִריִעים  ּׁשֶ

מוִזיָקה   ַהְזָעָקה  ֶּאָלא  ַּעִליָזה  ּּבְ ַפַלַחת רֹוֶטֶטת  ּּבְ ַּהּמְ

ָליֹות   ן.  ָוֵלבּכְ מֹו  ּכֵ , ְוַכּדֹוֶמה  ְרִעיִליםָּחְמֵרי  ִנָקיֹון  ַעל  ,  ּכְ

ְמקֹום  יָפה ּבִ ְזִהיר ִמְפֵני ֲחׂשִ תוב ַהּמַ ַּהּכִ ּ ָּלֳחָמִרים ַהָללוּ ּ ,

ְּמַצְיִרים  ֻגְלֹגֶלת  ַוֲעָצמֹות  ְולֹא   ּ י .  ְּוַעִליזן  ָכְּיֵליָצן  ַחּ ּכִ

ַּהַפַחד  הוא  ֶאְמָצִעי  ַהְתָרָאה  ִלְפָעִמים   ֵדי ּ ְמַחֵייב  ּכְ

ּמוׁש  לֹא  ְּלַהְרִתיַע  ֶאת   ה  ׁשִ לֹא  ַיֲעׂשֶ ָּהָאָדם  ׁשֶ ָנכֹון ּ

ֳחָמִרים  ַהָללו ּּבָ ֶרך.  ּ ִלְפָעִמים  ִנְדָרׁש   ,ְְוֵכן  ַעל  ֶזה  ַהּדֶ

ֵדי  לֹא ִלפֹול ַהְפָחָדה ּכְ ּׁשֶ ֶעְבֵרי ּ  .]ִּפי ַפַחתּבְ
ַגם  ַהְקִריָאה  ְּוַכּמוָבן   ּׁשֶ ִספוֵרי  ּ ּּבְ יִקים ּ ַּהַצּדִ
ְתִחָלָתם   ּׁשֶ ְלָוהּ ֶהם  תֹוִעיל ,  ִּיּסוִרים  ְוסֹוָפם  ׁשַ ּּבָ

ם ְלָאָדם   ֵ ֲעבֹוַדת  ַהּשׁ ְלהֹוִסיף  ֹאֶמץ  ְוַחִיל  ּבַ
ר  ּוְלִהְתַגּבֵ ִייםּ  .ַעל ְקׁשָ

ה  ָתה ֶאת ָהִאיׁשָהֻעְבּדָ ּנְ ִ ּשׁ  ׁשֶ
יָון   ֵתנו  ּוִמּכֵ ָפָרׁשָ ּׁשֶ ִעְנְיֵני  עֹוֶסֶקת  ּ פוִריםּבְ ּיֹום  ַהּכִ ּ ,
ה ַהָקׁשור ְלִעְנָיֵננו ָנִביא  ַּמֲעׂשֶ ּ פוִריםְוַגם ְליֹום ּ ַּהּכִ ּ. 

י   ָהָיה  נֹוֵדד ,  הסַרׂשֵָליּב  ַאְרֵיה  ְּמֻסָפר  ַעל  ַרּבִ ׁשֶ
ִמיות  וָברוָחִניֹות ֵּמִעיר  ְלִעיר  ְלַסֵי ַגׁשְ ַּע  ִליהוִדים  ּבְ ּּ ּ ּ ּ

ַמִים ָ ּשׁ ּבַ ם ְלָאִבינו ׁשֶ ּוְלָקֵרב ִלּבָ ּ . 
י  ֵליּב  פוִרים  ִנְקַלע  ַרּבִ ֶעֶרב  יֹום  ַהּכִ ָנה  ַאַחת  ּבְ ּׁשָ ּ

ִבים.  ִלְכָפר  ָקָטן י  ֵלְיּב  ֵאֶצל  ַהתֹוׁשָ   ִאם ,ִּהְתַעְנֵין  ַרּבִ
ִביָבה ּסְ ָנם  ְיהוִדים  ּבַ ָנם ?  ֶּיׁשְ ָאֵכן  ֶיׁשְ ֶנֱאַמר  לֹו  ׁשֶ

ית ,  ְּיהוִדים ָפר  ְוַגם  ֵיׁש  ָלֶהם  ּבֵ ּכְ ַּאך  ֵהם  ְמַעִטים  ּבַ ְ

ֶנֶסת  ָקָטן י  ֵלְיּב  ְוֵהִכין  ֶאת  ַעְצמֹו .  ּכְ ַמח  ַרּבִ ׂשָ
ִּלְקַראת ַהיֹום ַהָקדֹוׁש ּ. 

ֵבית  ָפר  ּבְ ל  ְיהוֵדי  ַהּכְ פו  ּכָ ִּלְקַראת  ֶעֶרב  ִהְתַאּסְ ּ
ֶנֶסת ֵררְַאך  ,  ַהּכְ ֵאין  ִמְנָין,  ִהְתּבָ ֶ י  ֵליּב .  ּשׁ ַאל  ַרּבִ ׁשָ

ְתַפְלִלים ֶּאת  ַהּמִ ָפר,  ּ ל  ְיהוֵדי  ַהּכְ ַּהִאם  ֵאלו  ֵהם  ּכָ ּ ּ ?
יבו  לֹו ָנם  עֹוד  ְיהוִדים,  ֵּהׁשִ ָאְמָנם  ֶיׁשְ ְַאך  ֶחְלָקם ,  ּׁשֶ

בו ה  ָיִמים  ַוֲעַדִין  לֹא  ׁשָ ּמָ ָפר  ִלְפֵני  ּכַ ָּעְזבו  ֶאת  ַהּכְ ּ .
ַאלהֹוִסיף  ַרּבִ ְּוחוץ  ֵמאֹוָתם  ְיהוִדים  ֵאין ,  י  ֵלְיּב  ְוׁשָ ּ

אן ְתגֹוֵרר  ּכָ ּמִ ְּיהוִדי  נֹוַסף  ׁשֶ ֲּאִפילו  ְיהוִדי  ָרחֹוק ,  ּ ּ
ִמיַרת  תֹוָרה  וִמְצוֹות ְ ִּמּשׁ ֲהֵרי  ַהַלְיָלה  ֲאַנְחנו ,  ּ ּׁשֶ ּ

ַּמִתיִרים ְלִהְתַפֵלל ִעם ָהֲעַבְרָיִנים ּ ּ ! 
נֹו  ֶאָחד  ָכֶזה יבו  ,  ֶיׁשְ ְתַפְלִליםֵּהׁשִ ַּהּמִ ָפר,  ּ , ָּפִריץ  ַהּכְ

ל  ַהָפִריץ  ַהקֹוֵדם ֲּחָתנֹו  ׁשֶ ִלְפֵני .  ּ ע  ׁשֶ ּמוָמר  ָרׁשָ ּ
ָנה ִעים  ׁשָ ַאְרּבָ תֹו ,  ּכְ א  ֶאת  ּבִ ֶסף  ָנׂשָ ַצע  ּכֶ ִביל  ּבֶ ׁשְ ּּבִ

ית ַהִמ יֹוֵצא ָלאֹור לֹום"ְדָרׁש ַּעל ְיֵדי ּבֵ ים ְוַהׁשָ ת ַאֲחֵרי  .יֹוְרק־ְּניו "ַּהַחּיִ ָליֹון    •ָּפָרׁשַ        •9ּּגִ

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

ּבֹון ֲעבֹוָדה ַהּתֹוָרה ְוַעל ֶחׁשְ ֲעִסיק ּבַ  ַהּמַ



רֹות ַהּבֶֹסר  ַּמדוַע ּפֵ ים ִלְקִטיָפהּ  שששש""""יתיתיתיתִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא   ?ָקׁשִ
ה  ש  "יתַהּבֹוֵרא   רֹות  ָעׂשָ ּפֵ לֹוַמר  ,  ַהּבֶֹסרׁשֶ עֹוד  לֹא  ּכְ ֵּאלו  ׁשֶ ילו  ּ ר ַּוֲאחוִזים    ֲּהדוִקיםִּיְהיו    ,ַעל  ָהֵעץִּהְבׁשִ ַחּבֵ ך  .אֹוָתם ַלֲעַנףָחָזק  ְלִגְבעֹול  ַהּמְ ְּכָ

ִיְהיו  ְראוִיים  ֵאיָנם   ִקים  ַעד  ׁשֶ ִּמְתַנּתְ ּ ל  ,  זֹאת  ְועֹוד.  ַלֲאִכיָלהּ ׁשֶ ִגְבעֹולּבְ כו  ,  ֲאִחיָזָתם  ָהֵאיָתָנה  ּבְ ׁשְ ִריֹותּלֹא  ִיּמָ י  ַאֲחֵריֶהם    ַּהּבְ ה  ּכִ ָהָאָדם ִּיְתַקׁשֶ
עֹוָדם ֹבֶסרִלְקטֹף אֹוָתם  ִרי ֲאִכיַלת [ . ְּולֹא ֻיַזק ֵמָהֵעץ ּבְ ִריָאה ְוַהּפְ ְכִליתֹו ְלהֹוִעיל ֹּבֶסר ֵאיָנה ּבְ ד ֶאת ּתַ   .]ְּולֹא ְלַהִזיקְיַאּבֵ

ילו ְלַאַחר  ַיְבׁשִ ּׁשֶ רֹות ִוְהיו ְראוִים ּ ַּהּפֵ   . ְוֵיַקל ְלָקְטָפםֲאִחיָזָתם ֵמָהֵעץ ִיְתרֹוֵפף , ַלֲאִכיָלהּ
רוָאיוש "יתַהּבֹוֵרא  ל ּבְ ִגיַח ַעל ּכָ ׁשְ ַּהּמַ ֵדי ְלָהִפיק ֶאת , ּ ם ּכְ ׂשָ ַרב ְוַהּתֹוֶעֶלת ֵמַהּטֹוב ׁשֶ עֹוָלמֹוַּהּמֵ ים , ּוְזַמן ְלָכל ֵחֶפץֵעת ִּסֵדר , ּבְ אֹוַפּנִ   .ׁשֹוִניםּבְ

 

ל  ַהָפִריץ ל  ֲאחוָזתֹו,  ּׁשֶ ִהְבִטיַח  לֹו  ֶאת  ּכָ ִלְפֵני .  ּׁשֶ
ִנים  ֵמָתה  ַהגֹוָי ה  ׁשָ ּמָ ּּכַ לֹו  ְוַכיֹום  הוא ּ ּה  ַהְטֵמָאה  ׁשֶ ּ ּ ּ
ִטיָרה  ְלַבּדֹו ַאֶתם  ְמִביִנים.  ִּמְתגֹוֵרר  ּבְ ך  ׁשֶ ּּכָ ִאיׁש ,  ְ ׁשֶ

ָבר  ִמְזַמן  ֵאינֹו  ְיהוִדי ֶּזה  ּכְ ת ,  ּ ָבר  ִעם  ַהּדָ ֵאין  לֹו  ּדָ
ָרֵאל ֻמְבָהק ְּוהוא ַגם ׂשֹוֵנא ִיׂשְ ּ. 

ית ַיְראו  לֹו  ֶאת  ּבֵ י  ֵליּב  ׁשֶ ֵקׁש  ַרּבִ ּּבִ ּ ּאוַלי ,  ּ  ַהָפִריץּ
ָרה ִלים ָלֶהם ְלִמְנָין ֲעׂשָ ה ִלְקֹרא לֹו ְלַהׁשְ  . ְיַנּסֶ

תֹו ִריׁשָ ַמע  ּדְ ִּהְתַפְלאו  ַהְיהוִדים,  ְלִמׁשְ ּ ּ ָבר ,  ּ ֲהֵרי  ּכְ
ֵפל מוָמר  ׁשָ ר  ּבְ ֻדּבָ ּמְ ירו  ָלאֵֹרַח  ׁשֶ ִּהְסּבִ ְכָלל ,  ּ ּוַמה  ּבִ

רות ֹזאת  ׁשֶ  ֵּיׁש  ָמקֹום  ְלַהֲעלֹות  ֶאְפׁשָ ֹוֵנא ּכָ ַהּשׂ
ת  ָרֵאל  ַהָיִהיר  ְוַהַגַאְוָתן  ַהָלֶזה  ֵיָעֶנה  ִלְדִריׁשַ ִּיׂשְ ּ ּ

 ?ְּיהוִדי אֹוֵרַח
י  ֵליּב יר  ָלֶהם  ַרּבִ ם  טֹוב ,  ִהְסּבִ ַעל  ׁשֵ ַרּבֹו  ַהּבַ ּמֵ ׁשֶ

ֵאֶפר  ִנַתן ,  ַּהָקדֹוׁש  ָלַמד ר  ְמַחְטִטים  ּבָ ֲאׁשֶ ּכַ ּׁשֶ ּ
ַתַחת ,  ּוְוַגם  ְלִעְנָיֵננ,  ִלְמצֹוא  ִניצֹוץ  ֵאׁש ִּיָתֵכן  ׁשֶ ּ

ָמתֹו  ְנַגֶלה  ִניצֹוץ  ֶעַרם  ַעל  ִנׁשְ ּנֶ ֻּזֲהַמת  ַהִלְכלוך  ׁשֶ ְּ ּ
 . ָּקדֹוׁש ְוֵאין ְלִהְתָיֵאׁש ֵמַאף ְיהוִדי

ֶאה  ְתַפְלִלים  ֶאת  ָהַאְרמֹון  ַהּנָ ֶּהְראו  לֹו  ַהּמִ ּ ּ
ְקִרים  ֵמַעל ַהַּהְצִריִחים  ָהַרׁשֶ ָעָליו  ִמְזּדַ ּמֵ ְּבָתִנים  ׁשֶ ּ
יםּבָ ָפר ַהְקַטּנִ ֵּתי ַהּכְ י ֵליּב ָפָנה ָלַאְרמֹון. ּ  .ַּרּבִ

ן  ַחְדרֹו  ְוֶהֱעָלה  ָעׁשָ ב  ַהָפִריץ  ּבְ ָעה  ָיׁשַ אֹוָתה  ׁשָ ּּבְ ּ
ִמְקַטְרתֹו ֶפַתח ְיהוִדי ָלבוׁש .  ּּבְ ּוְלֶפַתע  הוא רֹוֶאה ּבַ ּ ּ ּּ
ִעְרּבוְבָיה.  ִקיְטל  ָלָבן ׁשו  ּבֹו  ּבְ ּמְ ַּזַעם  ְוַתְדֵהָמה  ׁשִ ּ :

אן  ְיהוִדיַמ ה  ּכָ ֵנס ,  ּה  עֹוׂשֶ ִּמי  ָנַתן  לֹו  ְרׁשות  ְלִהּכָ
ָלִבים  ל  ַהּכְ ְַלֶחֶדר  ְוֵאיך  ִהְצִליַח  ַלֲעבֹור  ֶאת  ּכָ

ָחֵצר ְסתֹוְבִבים ּבֶ ּמִ  ? ָּהָרִעים ׁשֶ
ל  ַהָפִריץ ְצִמית  ׁשֶ טֹו  ַהּמַ ּבָ הוא  ִמְתַעֵלם  ִמּמַ ׁשֶ ּּכְ ּ ּ ,

ָחְכָמ י  ֵליּב  ֶאת  ִפיו  ּבְ ָּפַתח  ַרּבִ יר  ַרֲעיֹון .  הּ ּהוא  ִהְזּכִ
ם  טֹוב  ַהָקדֹוׁש  ַעל  ַהָפסוק  ַעל  ׁשֵ ַמע  ֵמַרּבֹו  ַהּבַ ָ ּשׁ ּׁשֶ ּ ּ

ִמים  ֱאלִֹקים" ִמים,  "ַּהִציֵלִני  ִמּדָ ְקָרא  ּדָ ֶסף  ַהּנִ ַהּכֶ , ׁשֶ
ִלי ּלֹא  ִיְהיו  ָהֱאלִֹהים  ׁשֶ י  ֵליּב  ְלַסֵפר.  ּ יך  ַרּבִ ִּהְמׁשִ ְ ,

בֹו  ָהָיה  ְיהוִדי  ָפׁשוט ּסָ ּׁשֶ ּ  ְוָצנוַע  וְלִמְחָיתֹו  ָחַכר ּּ ּ
ָפר ּכְ ּבַ יֹום  ֶאָחד  ָעַבר .  ֶּחְלַקת  ֲאָדָמה  ֵמַהָפִריץ  ׁשֶ

ל  ַהָפִריץ  ָסמוך  ְלֵבית נֹו  ׁשֶ ְּבְ ּ ַּהְיהוִדי  ַהחֹוֵקר  ְוָרָאה   ּ ּ

ָרה ָמה  ׂשָ ְ ּשׁ תֹו  ׁשֶ ֶּאת  ּבִ ָרה  ָהְיָתה  ָאז  ַנֲעָרה .  ּ ׂשָ
ק ְּצנוָעה  ְוָחְכָמה  וֶבן  ַהָפִריץ  ָחׁשַ ּ הּ ּ  ְלַקְחָתה  ְלִאיׁשָ ּ ּ .

ְּתִחָלה  ִניָסה   ֲהָלךַּהָפִריץּ תֹור ,  ְ  ְלָהִניאֹו  ֵמַהּמַ י  ּבְ ּכִ
ַפַחת  א  ְלִמׁשְ ׂשֵ ִיּנָ ל  ַהָפִריץ  ָראוי  לֹו  ׁשֶ נֹו  ׁשֶ ּּבְ ּּ ּ

ְפִרי  ָפׁשוט  ְוָעִני ֶדת  ְולֹא  ְלַבת  ּכַ ֲּאצוָלה  ְמֻכּבֶ ְַאך ,  ּּ

ִריׁשָ ק  ָעַמד  ַעל  ּדְ ֻפּנָ ַער  ַהּמְ י  טֹוב ַהּנַ תֹו  ְוָאַמר  ּכִ
ת ַהְיהוִדי ּמֹותֹו ֵמַחָייו ְללֹא ּבַ ּ ּ. 

נֹו  ְיִחידֹו י  ּבְ ר  לֹו  ּכִ ָּקָרא  ַהָפִריץ  ַלחֹוֵכר  וִבּשֵׂ ּ ,
ֲעלֹות ְצָלח  וְכִליל  ַהּמַ תֹו ,  ַּהּמֻ את  ֶאת  ּבִ ְּמַבֵקׁש  ָלׂשֵ ּ

ה ָ ָרה  ְלִאּשׁ יר  ֶאת  ָהִעְנָין ְּוִכי  הוא    ׂשָ ְמַתְכֵנן  ְלַהְסּדִ
עֹוד  ָיִמים  ְספוִרים ִאם .  ּּבְ ְדָבָריו  ׁשֶ ַּהָפִריץ  ָרַמז  ּבִ

ָבר  ִיְתּבָ יר  ָגדֹול  וַבַעל ַצעַהּדָ ֲעָרה  ָעׁשִ ּ  ִיְהֶיה  ֲאִבי  ַהּנַ ּ
ָיֶאה  ִלְמֻחָתן  ַהָפִריץֲּאחוָזה   ַּרֲחַבת  ָיַדִים  ּכַ ּ ְַאך  ִאם ,  ּ

ַאְכָזִריות  לֹו ,  ְיָסֵרב ַּיְרֶאה  ַהָפִריץ  ֶאת  ַנַחת  ְזרֹועֹו  ּבְ ּ ּ
ַפְחתֹו ֵני ִמׁשְ ּוְלָכל ּבְ ּּ. 

ה  ְלַק ָ ְפִרי  ִהְתַקּשׁ ַּהְיהוִדי  ַהּכַ ׂשֹוָרה ּ ל  ֶאת  ַהּבְ ּבֵ
ָאב  ִעם .  ַהּנֹוָרָאה ָעה  ּבְ ִית  ָהַפך  ְלִתׁשְ ַהּבַ ּמוָבן  ׁשֶ ְּכַ ּ

סו  ֵעָצה  ֵאיך  ת  ַהָפִריץ  ְוֻכָלם  ִטּכְ ִריׁשַ ְִהָוַדע  ּדְ ּ ּּ ּ
ְפָלה ֲעֵליֶהם ּנָ ֶ ֵלט ֵמָהָרָעה ּשׁ  .ְלִהּמָ

יׁש  ְפִרי  ִהְתגֹוֵרר  ְיהוִדי  ָקׁשִ ל  ַהּכַ ֵביתֹו  ׁשֶ ּּבְ ּ
ִנים ה  ׁשָ ּמָ תֹו  ִלְפֵני  ּכַ ִהְתַאְלֵמן  ֵמִאׁשְ ַּהְיהוִדי .  ּׁשֶ ּ

ד  ְלַיְלֵדי   ְמַלּמֵ ׁש  ּכִ ּמֵ ַּהְיהוִדים  ְוִהְדִריָכם  ַלֲעׂשֹות ׁשִ
ר  ְוַהטֹובֶאת   ַּהָיׁשָ ָרה  ְלָאִביָה  .  ּ ְוָאְמָרה  לֹו ָּפְנָתה  ׂשָ

ֶהְתֵאם   י  ּבְ ִסּבֹות  ַהּמֹוָצא  ַהְיִחיִדי  ָלֵצאת ּכִ ַּלּנְ

ָבך ר  ,  ְֵמַהּסְ ֲאׁשֶ ָבר  ְלִאיׁש  ִּיָוַדעּכַ ִהיא  ְנׂשוָאה  ּכְ , ּׁשֶ
ּיוַכל  ַהָפִריץ  ְלהֹוִציָאה  לֹא   ּ ְעָלה  ְוָלֵכן  ִהיא ּ ִּמָיד  ּבַ ּ

ָבר  ַעָתה   א  ּכְ ׂשֵ ּמוָכָנה  ְלִהּנָ ד  ַהָזֵקןּ ֶטֶרם ,  ַּלְמַלּמֵ
י  ַּיִגיעו ַאְנׁשֵ  .ַּהָפִריץ ְלֵביָתםּ

ְפִרי  ִנַגׁש   ד  ַהָזֵקןַּהּכַ ָפָניו  ֶאת   ַּלְמַלּמֵ ְוֶהֱעָלה  ּבְ
ד  ָנַתן  ֶאת  .  ַּהַהָצָעה ַלּמֵ ָמתֹוַהּמְ ֻּחָפה ֶנֶעְרָכה  .  ַהְסּכָ
ין   ּוִמָידְּוִקּדוׁשִ ְּלַאֲחֶריָה  ָיָצאו  ַהזוג    ּ ּ ִית  ּ ִלְנדֹוד ֵמַהּבַ

ָרִכים ַעד ַהִגיָעם  ּדְ טוַחּּבַ  . ְּלָמקֹום ּבָ
א   ֲעבֹור  יֹוַמִים  ּבָ ָפָניו ּכַ ַּהחֹוֵכר  ַלָפִריץ  וָבָכה  ּבְ ּ

ָרה  ָנְתָנה  ֵעיֶניָה   תֹו  ׂשָ ּבִ ֵביָתם ּׁשֶ ִהְתגֹוֵרר  ּבְ ָזֵקן  ׁשֶ ּּבְ
ְלִתי ְוַיַחד  ָפר ֶאל ַהּבִ ְרָחה ֵמַהּכְ  . נֹוַדעִּעּמֹו ּבָ

ד  ִמָיד   ַּהָפִריץ  ָחׁשַ ֶטה  ּבֹוּ ַהְיהוִדי  ְמׁשַ ֶ ּּשׁ ּ ֲהֵרי    ,ּ לֹא ׁשֶ
ִליַלת   ת  ַהְצִעיָרה  ּכְ ַהּבַ ִּיָתֵכן  ׁשֶ א ּ ׂשֵ ֲעלֹות  ִתּנָ ַּהּמַ

ֻבָגר   ל  ְּלָאָדם  ַהּמְ רֹות  ַרּבֹות  ׁשֶ ֲעׂשָ ה  ּבַ ּנָ ִנים ִמּמֶ ׁשָ
ְיַחְפׂשו  ַאֲחֵריֶהםּוִמֵהר   ְרָתיו  ׁשֶ לַֹח  ֶאת  ְמׁשָ ִּלׁשְ ּ ּ . 

ַמֲהָלָכם  הֹוִסיף  ַהָפִריץ ְּזַמן  ַרב  ָעְרכו   ים  ּבְ ַּהִחפוׂשִ ּּ
י  ַהְיהוִדי   ַּלֲעֹקב  ַאַחר  ַמֲעׂשֵ ַפְחתֹו  ּ ּוִמׁשְ ּנַֹכח ְכּוּּ ׁשֶ

ֵברור   ל  ּּבְ לֹא  נֹוַצר  ּכָ ת  ִלְבֵני ּׁשֶ ין  ַהּבַ ר  ּבֵ ֶקׁשֶ
ַפְחָתה ִּמׁשְ ּ ָרה  ,  ּ ּשָׂ ֵּהֵחל  ְלַהֲאִמין  ַלְיהוִדי  ׁשֶ ָאֵכן ּ

ַעת  ְרָחה ַעל ּדַ ַּעְצָמה ְוָחַדל ְלַהִציק ּבָ ַפְחָתהּ ְּלִמׁשְ ּ ּ. 
ָרה   ד  ַהָפׁשוט  ׂשָ ַלּמֵ ַהּמְ ִּגְלָתה  ׁשֶ ּ ּ יק  ִנְסָתר ּ ּהוא  ַצּדִ ּ

ְתַנֵהג   ד  נֹוֲעָדה ַהּמִ ְמַלּמֵ ה  וְמַלאְכתֹו  ּכִ ָ ְקֻדּשׁ ּּבִ ּ
ְּלַהְסִתיר  ֶאת  ַגְדלותֹו  ָהרוָחִנית  ְוֹרַחב   ּ ִּעיונֹו ּּ ּ

תֹוָרה ּהוא  ִגיָלה  .  ּּבַ ָבר  ִלְפֵני  ּ י  ּכְ ָיַדע ְזַמן  ָּלה  ּכִ
רוַח   ִהיא  ִזיווגֹו  ּּבְ ַּהקֶֹדׁש  ׁשֶ  ,ָעַזב  ֶאת  ִעירֹוְוָלֵכן  ּ

ְרַחִקים   יֹוְדעֹו ָּיָצא  ַלּמֶ ֵביָתם  ּבְ ּוָבא  ְלִהְתגֹוֵרר  ּבְ ּ
ַמִים  ְיַגְלְגלו  ֶאת   ָ ן  ַהּשׁ ּמִ ּׁשֶ ָאֵכן  ֵאַרע,  ָהִעְנָיןּ ִפי  ׁשֶ . ּכְ

ָעְמָדה  ,  ּעֹוד  ָאַמר  ָלה יָון  ׁשֶ ּכֵ ל  ַחַיי ׁשֶ יֹון  ׁשֶ ִנּסָ ּּבְ

ר   ן  ַהָפִריץ  וְתמוַרת  עֹׁשֶ ֵּאֶצל  ּבֶ ּ יָמה ּ ֹזאת  ִהְסּכִ
א  ְלָזֵקן   ׂשֵ ָּעִני  ְוִלְחיֹות  ַחֵיי  ְנדוִדים  וְבִריָחהְלִהּנָ ּ ּ ,

ִיָקֵרא ַעל  ה ְלֶבן ׁשֶ ִּתְזּכֶ ּ ל ַהָיִמיםּ ה ּכָ ּמָ  . ּׁשָ
ָבָריו   ַעל  ַהָזֵקן  ּדְ ל  ַהּבַ ְמלֹוָאם  ּׁשֶ ִּהְתַקְימו  ּבִ ן   –ּ ַהּבֵ

ּנֹוַלד  ִנְקָרא   ּנוי  לֹו  ְונֹוָסף  ַאְרֵיה  ֵליּב  ׁשֶ הס ַרׂשַָּהּכִ
ָרה ן  ׂשָ לֹוַמר  ּבֶ ה.  ּכְ ֻעְבּדָ י  ֵליּב    ּבְ ֵקׁש  ַרּבִ לֹוַמר ּזֹו  ּבִ

י  ַגם  הוא  ָיכֹול  ִלְקנֹות  ַּלָפִריץ   ּּכִ ֶרַגע ּ ֶאת  עֹוָלמֹו  ּבְ
ּנֹות  ֶאת  ֶאָחד   ָרָכיו  ָהָרִעיםִאם  ַיְחִליט  ְלׁשַ ֵעת .  ּדְ ּכָ

יִריַּמְמִתיִנים   ָעה  ְיהוִדים  ָלֲעׂשִ ִּתׁשְ יִרי  ִיְהֶיה ".  ּ ָהֲעׂשִ
ָרה  ְיהוִדים .  )לב,  כזַּוִיְקָרא  (  "'קֹוֶדׁש  ַלה ֲּעׂשָ
ִצים  ֻקּבָ ִכיָנהַהּמְ ְ ָרַאת ַהּשׁ  .ָּיַחד גֹוְרִמים ְלַהׁשְ

י  ַאְרֵיה   ִדְבֵרי  ִהְתעֹוְררות  ִקֵלף  ַרּבִ ּּבְ ֵליּב  ֶאת ּ
ָכבֹות  ַהָקׁשֹות   ְ ה  ַהְיהוִדי ַּהּשׁ ֻקּדָ ִהְסִתירו  ֶאת  ַהּנְ ּׁשֶ ּ ּּ

ָפִריץ חו  .ּּבַ ֵתָפיו  ׁשָ ָמעֹות  ,ּּכְ ֵּעיָניו  הוְצפו  ִמּדְ ּ .
ֹראׁש  ן ּבְ קֹומֹו ָקם ֻמְרּכָ יקְוִנְגַרר ַאֲחֵרי ִמּמְ  .ַּהַצּדִ

ֶנֶסת לֹומֹו  ,  ּוְבֵבית  ַהּכְ ְתַפְלִלים  ִלׁשְ ׁשו  ַהּמִ ָּחׁשְ ּ ל ּ ׁשֶ
ָיָצא  ַּהּמוָזרָהאֹוֵרַח   ַגפֹו  ּ  ׁשֶ ל  ַהָפִריץ ַּלֲאֻחָזתֹו  ּּבְ ּׁשֶ
ֹוֵנא   ֵּאלו  ִמי  יֹוֵדַע  .  ְלגֹוב  ָהֲאָריֹות  –ַהּשׂ ְּגֵזרֹות ּ

 ?ֶזהָּקׁשֹות יֹוִליד ִמְפָגׁש 
ָצב  ּמַ עֹוָדם  ְמַהְרְהִרים  ּבַ ֶלת  וְבֶפַתח ,  ּּבְ ִּנְפְתָחה  ַהּדָ ּ

י   ִּנְסַרך  ַהָפִריץֵּליּב  ָהאֹוֵרַח  וֵמֲאחֹוָריו  ִנְרָאה  ַרּבִ ְ .
ַתְדֵהָמה   פו  ֵעיֵניֶהם  ּבְ ְפׁשְ ו ַּהּנֹוְכִחים  ׁשִ ְּוִהְתַקּשׁ

ֶ חֹוַח  ַאֲחֵרי   ַחּוחָזַהַּהָפִריץ  ְלַהֲאִמין  ּשׁ ְֵיֵלך  ׁשְ

ַּהְיהוִדיָהאֹוֵרַח  ּ. 
ּהוְבָאה  ַטִלית   י  ֵליּב  ִנַגׁש  ְלָארֹון  .  ַּלָפִריץּ ַּהקֶֹדׁש ַּרּבִ
ֵני   ַיד ֶאת  ָהִראׁשֹון  ,  ִּסְפֵרי  תֹוָרהְוהֹוִציא  ׁשְ ָמַסר  ּבְ

ְתַפְלִלים   ְּזַקן  ַהּמִ ַיד ּ ִני  ָנַתן  ּבְ ֵ ֶפר  ַהּשׁ ְוֶאת  ַהּסֵ
קֹול  ָמֵלא  ֶעְרָגה    .ַּהָפִריץ י ּּבְ ְּוַתֲחנוִנים  ָקָרא  ַרּבִ
יָבה "  :ֵליּב יׁשִ ַעת  ַהָקָהל  ּבִ קֹום  ְוַעל  ּדַ ַעת  ַהּמָ ַּעל  ּדַ

ל  ַמָטה  ָאנו  ַמִתיִרין  יָבה  ׁשֶ ל  ַמְעָלה  וִביׁשִ ּׁשֶ ּ ּּ
ִּהְתַפֵלל ִעם ָהֲעַבְרָיִניםְל ּ". 

ְקָעה  ֶאְנַחת   ּבָ ֶבר  ֲעמוָקה  ׁשֶ ל  ַהָפִריץּׁשֶ ִּמִלּבֹו  ׁשֶ ּ ,
ָכה ַאֲחֶריָה  ְבִכָיהֵלב ֶאת ָמׁשְ ָגָעה ּבִ ַּהָקָהל ׁשֶ ּ ּ . 

ך  ַּהָפִריץ   ֶמׁשֶ ְמקֹומֹו  ּבְ ַאר  ַלֲעמֹוד  ּבִ ַּהַלְיָלה ְִנׁשְ
ּוְלָמֳחָרת  ַהיֹום  ַהָקדֹוׁש ּ ֹראׁשֹו  ,ּ ׁשֶ ַטִלית   ּכְ ָּעטוף  ּבְ ּ

ּוִמִפיו  ּבֹוְקעֹות   ל  ְתׁשוָבהּ ֲּאָנחֹות  ׁשֶ ֹתם  .  ּ ְּתִפיַלת ּבְ
ִעיָלה יַח  ַהָפִריץ  ,  ַהּנְ ַּעל  ִסְפֵרי  ַהתֹוָרה ֶאת  ָידֹו  ִּהּנִ

ָכל   ָארֹון  ַהקֶֹדׁש  ְוָקָרא  ּבְ ּבָ ָרֵאל   :ּכֹחֹוָתיוּׁשֶ ַמע  ִיׂשְ ּׁשְ

יך    "ֶאָחד'  הֱּאלֵֹקינו  '  ה , ּהוא  ָהֱאלִֹקים  'ה"ְְוִהְמׁשִ
ְבָעה  ְפָעִמים  "ּהוא  ָהֱאלִֹקים'  ה ַפַעם   .ּׁשִ ּבְ

ָמתֹו  .  ָהַאֲחרֹוָנה  ָצַנח  ָלָאֶרץ ֶּאת  ְתִפיַלת   .ָיְצָאהִנׁשְ
ל  ַעְרִבית   ַּהיֹום  ַהָקדֹוׁש  מֹוָצֵאי  ׁשֶ ִלי ּ ִּהְתַפְללו  ּבְ ּ ּ

 ...ִמְנָין
י  נֹוֵהג  ָהָיה  ֵמָאז   לֹוַמר א  "ִזיָע  הסַרׂשֵָליּב  ַאְרֵיה  ַרּבִ

ָנה  יׁש ִמיֵדי ׁשָ ַעל ַהְתׁשוָבהַקּדִ ַמת ּבַ ְּלִעלוי ִנׁשְ ּ ּ ּ. 
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לֹום וְמֹבָרך ת ׁשָ ּבָ ְׁשַ ּ  
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