
ֵּמַהֵסֶפר ַהָקדֹו  ׁש ּ

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

ָּוַאְבִדיל  ֶאְתֶכם  ִמן  ָהעִמים  ִלְהיֹות "ִמְדָרׁש   ַ ּ
ִּאם  ַאֶתם  ֻמְבָדִלים  ִמן  ָהעִמים  ֲהֵרי ,  "ִלי ַ ּ ּ

ל ְנֻבַכְדֶנַצר  ִלי  ְוִאם  ָלאו  ֲהֵרי  ַאֶתם ׁשֶ ַּאֶתם  ׁשֶ ּ ּּ
ּ  ֵתיָמא  ְדַמה  ָבא ְּוהוא.  ל"עכ,  ַוֲחֵבָריו ּ ּ

ְּלהֹוִדיענו ֵפְרׁשו  ַהְמֻקָבִלים  על .  ֵ ְַויוַבן  ַבֶמה  ׁשֶ ּ ּּ ּ ּּ ּ
ָּפסוק   ֶריָה  ְלרֹאׁש"ּ ָאְמרו  ַז"  ָּהיו  ׂשָ ָּכל "ל  "ּׁשֶ

ה  רֹאׁש ָרֵאל  ַנעׂשָ ֲַהֵמֵצר  ְלִיׂשְ ְּדַהְינו "  ּ ּ
ִיְהיו  כוָלם  ָרֵאל  ִמן  ָהָראוי  הוא  ׁשֶ ִיׂשְ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּּ ּ

ים   ָרׁשִ הּמוׁשְ ֻדׁשָ ַּבּקְ ְּוֵכן  הוא  ֵמֲחַמת ,  ּ
ֵהם  ל  ָמקֹום  ֲאָבל  ְכׁשֶ ים  ְרצֹונֹו  ׁשֶ עֹוׂשִ ְּכׁשֶ ּ
ה  פֹוַרַחת  ֵמֶהם  ְוַהֻטְמָאה  ֻדׁשָ ּחֹוְטִאים  ַהּקְ ּ ּ
ְלעֹוָלם  ֵהם  ַּאְדַרָבא  אֹוֶחֶזת  ָבֶהם  וְלִפי  ׁשֶ ּ ּ ּ ּ
ְּמַקְיִמים  ֵאיזֹו  ִמְצָוה  ִמׁשום  ֲהִכי  ֵאיֶזה  ִניצֹוץ  ּ ּ

ל  ְקֻד ַאר  ָבֶהם  ֲאָבל  ֶזה  ַהִניצֹוץ ׁשֶ ה  ִנׁשְ ּׁשָ ּ ּ
ְרמו  לֹו  ּגָ ָאר  כֹועס  עֵליֶהם  ִמְפֵני  ׁשֶ ַּהִנׁשְ ּ ּ ֲ ֵ ּ ּ
ה  ְוַאְדַרָבא  עָתה  ֻדׁשָ ִּלְהיֹות  ִנְפָרד  ִמׁשֶֹרׁש  ַהּקְ ַ ּ ּ ּ ּ
ב  עם  ַהֻטְמָאה  ְוִהֵנה  ָכל  ַמְלֵכי  ֻּמְכָרח  לֹו  ֵליׁשֵ ּ ּ ִ

ל  ְקֻד ִביל ָּהֻאמֹות  ֵיׁש  ָלֶהם  ִניצֹוץ  ׁשֶ ה  וִבׁשְ ּׁשָ ּ
ר  ָוָדם  ָנַתן  ִמְכבֹודֹו  ְלָבׂשָ ֶּזה  ָאנו  ְמָבְרִכים  ׁשֶ ּ ּ

ו  ְכִדְכִתיב   ָהָיה  ְלעׂשָ ּוְכמֹו  ׁשֶ ֵ ִּכי  ַצִיד  ְבִפיו"ּ ּ "
ִביל  ֶזה  ה  ְברֹאׁשֹו  וִבׁשְ ָהָיה  לֹו  ִניצֹוץ  ְקֻדׁשָ ּׁשֶ ּ ּ
ֵבר  ִבְמעַרת  ַהַמְכֵפָלה  ָּזָכה  ָהרֹאׁש  ְלִהּקָ ּ ָ ּ

ַּכנֹוָדע ִביל  ִניצֹוץ  ֶזה  ָהָיה  ִיְצָחק  אֹוֵהב ּו,  ּ ִבׁשְ
ּאֹותֹו  אוַלי  ַיְחִזיֶרנו  ְלמוָטב ּ ּוֵמעָתה ,  ּּ ַּ

ַאר  ָבֶהם  ִנׁשְ ָרֵאל  חֹוְטִאים  ַהִניצֹוץ  ׁשֶ ִיׂשְ ְּכׁשֶ ּ ּ ּּ ּ
הוא  ָיִחיד  רֹוֶצה  ְלִהָדֵבק  ְבאֹותֹו  ִניצֹוץ  ּׁשֶ ּ ּ

ל ָהֻאָמה וַמְגִב ֵיׁש לֹו ַלֶמֶלך ׁשֶ ָּהַאֵחר ׁשֶ ּ ּ ְּ ּיר ֹכַח ּ
הוא  ְבַכעס  ָרֵאל  ִכיון  ׁשֶ ַָהֻאָמה  ֶנֶגד  ִיׂשְ ּ ּּ ּ ּ ּ

ּעָמֶהם ָאַמר  ַהִמְדָרׁש  ִאם  ַאֶתם ,  ִ ְּוֶזהו  ׁשֶ ּּ
ֻּמְבָדִלים  ְוכו ים '  ּ ָרׁשִ ִלי  מוׁשְ ֲּהֵרי  ַאֶתם  ׁשֶ ּּ

ה ֻדׁשָ ֻּכְלֶכם  ַבּקְ ּ ּ  ְוִאם  ָלאו  ֲהֵרי  ַאֶתם  ְוכו,ּּ ּ '
ִנְדַבְקֶתם  ָבֶה ֵכיָון  ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ ָלֶכם ּּ ּם  ַהִניצֹוץ  ׁשֶ ּ

ַּמְגִביר  ֹכַח  ָהאֹוֵיב ְנבוַכְדֶנַצר ,  ּ ְּוֵכן  ָמִצינו  ׁשֶ ּ ּּ ּּ
ִּנְקָרא  ַאְרֵיה  ְוֶהֱחִריב  ֵבית  ַהִמְקָדׁש  ַהִנְקָרא  ּ ּּ

ָאְמרו  ֲחַז ַּאְרֵיה  ְכמֹו  ׁשֶ ּוְבֶדֶרך  ֶזה  יוַבן  ָנֵמי ל  "ּ ְּ

ָאְמרו  ַז ְּבֶפֶרק  ַקָמא  ִדְבָרכֹות  ַצִדל  "ַּמה  ׁשֶ ּ יק ּּ
ִַמֶמנו בֹוֵלע ּ ּּ מור ֵאינֹו בֹוֵלע, ּ ַַצִדיק ּגָ ּ ּּ. 

 י"בעזה

 

  

ָּּהָאסורָהָאסורָהָאסורָהָאסור ַּהֻמְכָרח ְוַהמֹוָתר ַהֻמְכָרח ְוַהמֹוָתר ַהֻמְכָרח ְוַהמֹוָתר ַהֻמְכָרח ְוַהמֹוָתר , , , , ּּ ּּ ּּ ּּ ּ 

ֶּאת  ַהִצווי   ּ ים  ִתְהיו"ּ ְּקדׁשִ ַּעל  ָהִרחוק י  "ִּפיֵרׁש  ַרׁשִ,  "ּ
ם,  ֵמֲעָריֹות ירן  "ָאְמָנם  ָהַרְמּבַ.  ַּעֵין  ׁשָ ֶאת ,  ַמְסּבִ

ִצווי  ֶזה ַּההֹוָרָאה  ּבְ ַגם  ,  ּ ָבִריםּׁשֶ ּדְ ָתִרים  ִיְנַהג ּבַ ּ  ַהּמֻ
ה ָ ְקֻדּשׁ ָקאֹות ,  ְלֻדְגָמה,  ּבִ ֲאָכִלים  וַמׁשְ ּמַ ַּעל  ַאף  ׁשֶ

ֲאִכיָלה ִרים  ֵאיָנם  ֶנֱאָסִרים  ּבָ ׁשֵ ֶהם ,  ּכְ ֵיׁש  ִלְנהֹג  ּבָ
ִביָאה ֵדי  ַהְזִליָלה  ְוַהּסְ ה  ְולֹא  ְלַהְפִריז  ַעד  ּכְ ִמּדָ ַעד ,  ּּבְ

ֵיָהֵפך  ְל ְׁשֶ ְרׁשות  ַהתֹוָרה"ּ ָּנָבל  ּבִ אֹות ".  ּ ָכל  ַהּנָ ְוֵכן  ּבְ
ָתרֹותָהעֹוָל ה ,  ּם  ַהּמֻ ָ ְקֻדּשׁ ֶהם  ּבִ ֵיׁש  ִלְנֹהג  ּבָ ּׁשֶ

כֹון ּנון  ַהּנָ ּוַבּמִ ַהְנָהגֹוָתיו.  ּ ׁש  ּבְ , ְּוֵכן  ַגם  ִיְתַקּדֵ
ין,  ְלֻדְגָמה ִגיַע  ָלָאָדם  ַעל  ִפי  ּדִ ּמַ ׁשֶ ַּגם  ּכְ ּ ָּראוי  לֹו ,  ּ

ין וַרת  ַהּדִ ַרֲחִמים  ְוַלֲעׂשֹות  ְלָפִנים  ִמּשׁ . ִּלְנֹהג  ּבְ
ֵפרוׁש  ָהַרְמּבַּוְכִפי  ׁשֶ ַהְרָחָבה  ּבְ ּהוָבא  ּבְ ְוַעל  ְיֵדי .  ן"ּ

ׁש וְלִהְתָקֵרב ַלָקּבָ ֶּזה זֹוֶכה ְלִהְתַקּדֵ  .ה"ּ
ִעְנְיֵני  ּמוׁש  ּבְ ִ ים  ִחְלקו  ֶאת  ַהּשׁ ָפִרים  ַהְקדֹוׁשִ ּסְ ּּבַ ּ ּ

ים ה  אֹוַפּנִ לֹוׁשָ ָתר ,  ָּהָאסור:  ָהעֹוָלם  ִלׁשְ ַּהּמֻ
ְכָרח ָּּהָאסור  ָהָאסור  ָהָאסור  ָהָאסור  .  ְוַהּמֻ ָאְסָרה  תֹוָרה ִעְנ  ––––ּּ ָּיִנים  ׁשֶ
ָאר  ֲהָנאֹות  ֲאסורֹות,  ַלֲעׂשֹוָתם גֹון  ַמֲאָכלֹות  וׁשְ ּּכְ ּ ,

ה  ַתְכִלית  ַהְפִריׂשָ ל  ְיהוִדי  ְמֻצֶוה  ִלְפרֹׂש  ֵמֶהם  ּבְ ּּכָ ּ ּ
ּמוָבן, ְלַבד( ַהּכֹל ִנְדֶחה,ּּכַ ל ִפקוַח ֶנֶפׁש ׁשֶ ַמָצב ׁשֶ ּ ּבְ ּ ּ ּ( ; 

ְכָרח   ְכָרח  ַהּמֻ ְכָרח  ַהּמֻ ְכָרח  ַהּמֻ צוַע  ְפֻעלֹות  ––––ַהּמֻ ּּבִ ּ ּ גֹון ,    ֻמְכָרחֹות  ָלָאָדםּ ּכְ
ְכָרח  ְלִקיום  ַהַחִיים ִפי  ַהּמֻ ִתָיה  ּכְ ֲּאִכיָלה  וׁשְ ּ ּּ ְוֵאין ,  ּ

ָלל   ַנע  ִמְפֻעלֹות  ֵאלו  ּכְ ְּלִהּמָ ּ ּ ְקִרים  ְנִדיִרים (ּ ְלַבד  ִמּמִ

ַנע  ֶהם  ָעלול  ָהָאָדם  ָלבֹוא  ִליֵדי  ֲעֵבָרה  ִאם  לֹא  ִיּמָ ּּבָ

ֶזה  ,  ֵמֶהם ן  ֵהם  ִנְצָרִכים )  ל"ואכמְוֵיׁש  ְלַהְרִחיב  ּבָ ּכֵ ׁשֶ
עֹוָלם ְּלִקיום  ַהַחִיים  ּבָ ָתר  ;    ּּ ָתר  ַהּמֻ ָתר  ַהּמֻ ָתר  ַהּמֻ ַּּהּמֻ ֵאיָנם   ––––ּּ ִעְנָיִנים  ׁשֶ

ַחֵיי  ֶנֶפׁש רוִכים  ּבְ ּּכְ ָהָאָדם  ָיכֹול  ְלִהְתַקֵים ,  ּ ֵאלו  ׁשֶ ּּכָ ּ ּּ
ְלַבד  ׁש  ֲהָנָאה  ּבִ ּמֵ ְלָעָדם  ְוָכל  ַמְטָרָתם  ְלׁשַ ּּבִ

ִמְסֶגֶרת  ֲהֻמָתר ּּבְ ֵחֶלק  .  ּ ֵחֶלק  ּבְ ֵחֶלק  ּבְ ֵחֶלק  ּבְ ַהּמֹוָתרֹות  ַוֲהָנאֹות   ––––ֶזה  ֶזה  ֶזה  ֶזה  ּבְ
ֶאְמָצֵעי  ְזִהירות  ְלַבל  ִיָגֵרר ,  ָּהְרׁשות ֵּיׁש  ִלְנֹקט  ּבְ ּ
ַדְרֵכי  ַהַתֲאוֹות.ַאֲחֵריֶהם י  ַהֲהִליָכה  ּבְ ַּגם ִאם ֵהם ,  ּ  ּכִ

ָלֵלי  ַהֶהֵתר ים  ְלִפי  ּכְ ֲּעׂשוָיה  ַלֲהִביאֹו ,  ַּנֲעׂשִ
ית ָחָתה  ֶעְרּכִ ן  ַעל  ָהָא.  ַלַהׁשְ מֹו  ּכֵ ֵפׁש ּכְ ָּדם  ְלַפׁשְ

ַעְצמֹו  ִאם  ֵאין  יו  ִמיֵדי  ַפַעם  ִלְבּדֹוק  ּבְ ַמֲעׂשָ ּּבְ
ִדְבֵרי  ָהְרׁשות  עֹוְבִרים  ֶאת  ְגבול  ַהַטַעם  ּמוׁש  ּבְ ִ ַּהּשׁ ּ ּ ּּ

ַעל  ַהַתְנָיא"ַּתְלִמיֵדי  ַה.  ַּהטֹוב ירו א  "ִזיָע"  ּּבַ ִּהְגּדִ
ָתר ְמֻיָתר: ֹזאת ָּהָאסור ָאסור ְוַהּמֻ ּ ּ ּ. 

ָבִרים ע ּדְ ל  ְמִביֵני  ַמּדָ ִמים  ַעל  ְיֵדי  ּכָ ּ  ֵאלו  ֻמְסּכָ ּ

ֹראׁש  ַטְבַלת .  ָּהְרפוָאה ֻמֶקֶמת  ּבְ ֲּאִכיַלת  ֶיֶתר  ַהּמְ

ִאים  ַאֲחֶריָה  ּגֹוְרֵמי  ַהְתמוָתה  ְוֶיֶתר  ַהַתֲאוֹות  ּבָ ּ ּ ּ

ֲעָלה ּמַ גֹוְרֵמי ְתמוָתה ִראׁשֹוִנים ּבַ ּּכְ  .ַרֲחָמָנא ִליְצָלן. ּ
יר  ֶא ּדוִרי ָּזִכינו  ְלַהּכִ י  ִיְצָחק  ּכַ ִלים  ַרּבִ ֻקּבָ ּת  ְזַקן  ַהּמְ

ל א  "ִזיָע ַעת  ׁשֶ ְצִלילות  ּדַ ָאה  ּבִ ָעַבר  ֶאת  ִגיל  ַהּמֵ ּׁשֶ ּ
ַמְענו .  ָצִעיר ִנים  קֶֹדם  ְפִטיָרתֹו  עֹוד  ׁשָ ִּמְסָפר  ׁשָ ּ ּ

קֹוָמה   ּבְ יתֹו  ׁשֶ ת  ִמּבֵ ּבָ ר  ְזִמירֹות  ׁשַ ִנָיה אֹותֹו  ְמַזּמֵ ּׁשְ

אֹותֹו יק  ְּוָידוַע  ׁשֶ ֲאָכֵלי ַצּדִ יֹוֵתר  ִמּמַ   ְוָקדֹוׁש  ָרַחק  ּבְ
ָנה  ָהָיה  טֹוֵעם  ֲחִתיַכת ,  מֹוָתרֹות ׁשָ ַרק  ַפֲעַמִים  ּבְ ׁשֶ ּּכְ

ג ר עֹוף אֹו ּדָ ׂשָ פור וְביֹום ַהפוִרים( ּבָ ֶעֶרב ּכִ ּּבְ ּ ּּ ּ( . 
ה  ִמִזְקֵני  ַהּדֹור  ַהקֹוֵדם  ּמָ יר  ּכַ ן  ָזִכינו  ְלַהּכִ מֹו  ּכֵ ּּכְ ּ ּ

כו   ִחּנְ ֶּאת  ַעְצָמם  ְלִהְתַרֵחק  ִמַתֲענוגֹות  ָהעֹוָלם ּׁשֶ ּ
ֶמן .  ַּהֶזה ׁשֶ ְפרוַסת  ֶלֶחם  ֵמֻרָחה  ּבְ ּוָבאו  ְלִספוָקם  ּבִ ּ ּ ּּ

ִביָלם ָהָיה ֶזה ַמֲעָדן ְמָלִכים, ַּזִית ְוַזְעָתר ׁשְ ּבִ  .ׁשֶ
מֹוָתרֹות אֹות  ָהְרׁשות  ּכְ ְרנו  ֶאת  ַהּנָ ִהְגּדַ ַּעל  ַאף  ׁשֶ ּ ,

ל  ָמקֹום  ָאָדם   ִהְמָרה  ֶאת  ִפי  ִמּכָ ַרך '  הּׁשֶ ְִיְתּבָ

ֲעֵברֹות ל ,  ּבַ טוב  עֹוָלמֹו  ׁשֶ ׁש  ּבְ ַתּמֵ ֵּאינֹו  ָראוי  ְלִהׁשְ ּ ּ
רוך  הוא ַּהָקדֹוׁש  ּבָ ְּ ַתן .  ּ ּנָ ל  ַהֲהָנאֹות  ׁשֶ ְוַתְכִליָתם  ׁשֶ

י  ַיד  עֹוׂשֵ ִריָאה  ִעְנָיָנם  ְלַסֵיַע  ּבְ ּבְ ַרך  ּבַ ַּהּבֹוֵרא  ִיְתּבָ ְ

ן  .  ְרצֹונֹו יׁש  ֶאת ְוַעל  ּכֵ ַיְקּדִ ָּראוי  ְלָאָדם  ׁשֶ ּ
ַית  ְרצֹון   עֹוָלם  ְלטֹוַבת  ֲעׂשִ ׁשות  ּבָ ַתּמְ ַּהִהׁשְ ּ ', ית'  הּ

ל   א  ֶלֱהנֹות  ִמטובֹו  ׁשֶ ּבָ ְּוקֶֹדם  ׁשֶ ַרך '  הּ ְִיְתּבָ

ֵדי ּו ה  ּכְ אֹוָתה  ְפֻעָלה  ֵתָעׂשֶ ֵון  ׁשֶ ֵּמֲהָנאֹוָתיו  ְיַכֵון  ְוִיְתּכַ ּ ּּ ּ ּ
ִיְהֶיה לֹו ּכַֹח ְוִיּשׁ ַעת ַלֲעׂשֹות ֶאת ְרצֹון ּׁשֶ  .'הּוב ַהּדַ

ֶרך  ַאַגב[ ּּדֶ ָפִרים,  ְ ּסְ ְצָוה,  ּמוָבא  ּבַ ֲאִכילֹות  ּמִ י  ּבַ גֹון ,  ּכִ ּכְ

א ית  וְמַלֶוה  ַמְלּכָ ִליׁשִ ְּסעוָדה  ׁשְ ּ ָקל ,  ּ ׁשְ ֵּיׁש  ְתׁשוַבת  ַהּמִ ּ

עודֹות  ָהְרׁשות ַּלּסְ ֵבַע .  ּ ָבר  ׂשָ ְסעודֹות  ֵאלו  ָהָאָדם  ּכְ י  ּבִ ּּכִ ּּ

ה ום  ׁשֶ ָכך ,  ִּצָוה  ְלאֹוְכָלם'  ית'  ְּוָכל  ֲאִכיָלתֹו  ִהיא  ִמּשׁ ְּבְ

ְטַרת  ֲאִכיָלתֹו  ִהיא  ְלַקֵים  ֶאת  ּמַ ְעתֹו  ׁשֶ ּהוא  ְמַגֶלה  ּדַ ּ ּ ּּ

ָפָרה ַעל ְסעודֹות ָהְרׁשות', ית' הְרצֹון  א ּכַ ְּוֵיׁש ּבָ ּ ּ[.   

ֶסף? ָּאַכְלָת טֹוב ַָמִגיַע ְלך ּכֶ ּ! 
ר  ְיהוִדי   ֲאׁשֶ ִמיות ּּכַ ַחֵיי  ַהַגׁשְ ׁש  ֶאת  ַעְצמֹו  ּבְ ְּמַקּדֵ ּ ּּ

ֵדי  ִלְצּבֹר  ּכַֹח ַלֲעבַֹדת  ִעְנְיֵני  ָהעֹוָלם  ּכְ ְוָכל  ַמְטָרתֹו  ּבְ
ַרך  ְוַלֲעׂשֹות  ֶאת  ְרצֹונֹו  ִיְתַעֶלה ם  ִיְתּבָ ֵ ַּהּשׁ נֹוֵטל ,  ְ
לֹו ִמִיים  ׁשֶ ים  ַהַגׁשְ ֲעׂשִ ָכר  ַגם  ַעל  ַהּמַ ּׂשָ ּ ְהיֹוָתם ,  ּּ ּבִ

ּוְלֵבאור  ָהִעְנָין  ִנְרֶאה .    ים  לֹו  ְלִקְרַבת  ֱאלִֹקיםְּמַסְיִע ּ
ְלִמי  ַהָזכור  ִגיד  ַהְירוׁשַ ל  ַהּמַ לֹו  ׁשֶ ְּלָהִביא  ֶאת  ְמׁשָ ּ ּ ּ ּ

ַתאי יוְדְלִביץ ּבְ ַּלטֹוב  ָתִמיד ָהַרב ׁשַ ּ ַסֵפר , ל"ַזַצ' ּ ַסֵפר ַהּמְ ַסֵפר ַהּמְ ַסֵפר ַהּמְ ַּּהּמְ ּּ

אֹותֹו  ְרחֹוב ִהְתגֹוְררו  ּבְ ֵתי  ְיהוִדים  ׁשֶ ַּעל  ׁשְ ּ ם ,  ּּ ׁשֵ
ִני ֵגָהֶאָח ֵ ם ַהּשׁ  . ק'ד ַיֲעֹקב ְוׁשֵ

ָנתֹו  ַלֲאִמיַרת  ִתקון  ְ עֹוד  ַלְיָלה  ָקם  ַיֲעֹקב  ִמּשׁ ּּבְ ּּ
ִמְקֶוה  ָטֳהָרה ,  ֲחצֹות ן  ָפָנה  ְלִהָטֵהר  ּבְ ְּלַאַחר  ִמּכֵ ּ

ֲחִרית ֶנֶסת  ִלְתִפַלת  ׁשַ ם  ְלֵבית  ַהּכְ ָ ּוִמּשׁ ִסיום .  ּ ּּבְ ּ
ַּהְתִפָלה  ָקָרא  ּבְ ָרֵאל"ּ ַתֵתף  ַגם "  ֹחק  ְלִיׂשְ ִּהׁשְ ּ ּ

עור  מוָסר  ְוַהְנָהָגה ׁשִ ּּבְ ם  ָפָניו .  ּ עור  ׂשָ ֹתם  ַהׁשִ ּּבְ ּ
ֲחִריתֶּלֱאכֹול  ַפת  ,  ְלֵביתֹו ְלָלה .  ׁשַ ֲּארוַחת  ַהּבֶֹקר  ּכָ

ְּפרוסֹות  ֶלֶחם ה,  ֶחְמָאה,  ְּגִביָנה,  ּ תֹם  ָהֲארוָחה .  ִרּבָ ּּבְ
ן  ָיָצא   זֹון  וְלַאַחר  ִמּכֵ ת  ַהּמָ ְרּכַ ֵרך  ּבִ ּּבֵ . ְלָעָמל  יֹומֹוְ

ֶנֶסת  א  ׁשוב  ְלֵבית  ַהּכְ עֹות  ַאַחר  ַהָצֳהַרִים  ּבָ ׁשְ ּּבִ ּ
עור  ֲהָלָכה ׁשִ ַתֵתף  ּבְ ְּלִהׁשְ ּ ְּלַאֲחֶריָה  ִהְתַפֵלל  ִמְנָחה .  ּ ּ

עור  תֹוָרה  ּבְ ְּוׁשוב  ׁשִ ּ ְּוׁשוב  ְתִפָלה  "  ֵעין  ַיֲעקֹב"ּ ּ ּ– 

ְגָמָרא,  ְּתִפיַלת  ַעְרִבית עור  ּבִ ְּוׁשוב  ׁשִ ן ְלַא.  ּ ַחר  ִמּכֵ
ב   יָנה,    ָסַעד  ֶאת  ִלּבֹוְלֵביתֹוׁשָ , ֵהִכין  ֶאת  ַעְצמֹו  ְלׁשֵ

ַמע  ְוָעָלה  ַעל  ְיצועֹוָקָרא  ְקִריַאת ַנת   –.ּ  ׁשְ ְּמתוָקה  ׁשְ
ל ַהָיִמים. ָהעֹוֵבד ך ָהָיה ִמְנָהגֹו ּכָ ּּכָ ְ. 

ְקֵצה  ָהְרחֹוב  ִהְתגֹוֵרר  ֵג ּק  ָנַהג  ָלקום 'ֵג.  ק'ּּבִ
עֹות  ְמֻאָחרֹו ׁשָ ָלה .  תּבְ ֵליל  ֶאֶמׁש  ּבִ ּבְ ְּלַאַחר  ׁשֶ
מֹוֲעדֹון  ֲחֵבִרים ִמְנָהגֹו  ִמיֵדי  ַלְיָלה,  ּבְ ִּעם  קומֹו .  ּכְ

ית ַהִמְדָרׁש  יֹוֵצא ָלאֹור לֹום"ַּעל ְיֵדי ּבֵ ים ְוַהׁשָ ים  .יֹוְרק־ְּניו "ַּהַחּיִ ת ְקדֹוׁשִ ָליֹון    •ָּפָרׁשַ        •10ּּגִ

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

ּבֹון ֲעבֹוָדהַה ַהּתֹוָרה ְוַעל ֶחׁשְ ֲעִסיק ּבַ  ּמַ



ה ְוַנְרִתיָקה ַּהַחּמָ  שששש""""יתיתיתיתִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא  ּ
ַתן  ַהּבֹוֵרא   ּנָ ְרָחק  ׁשֶ ים  ִמְליֹון  ִקילֹוֶמֶטר  ֶזה  ַהּמֶ ֶמׁשש  "יתֵּמָאה  ַוֲחִמׁשִ דור  ָהָאֶרץ  ַלׁשֶ ין  ּכַ ּּבֵ ּ ְרָחק  ָהָיה  ָקָצר  י.  ּ ָרִפים ִּאילו  ַהּמֶ ָלנו  ָהִיינו  ִנׂשְ ֹּוֵתר  ּכֻ ּ ּ

ְרָחק ָגדֹול יֹוֵתר, ְֵמִאיָדך. ִּמְתַאִדים ֵמַהחֹם: ְּוִאם ְנַדֵיק יֹוֵתר ִּאילו ָהָיה ַהּמֶ ּ י ֶקַרח, ּ רוִאים הֹוְפִכים ְלגוׁשֵ ָּהעֹוָלם ָהָיה קֹוֵפא ִמקֹור ְוָכל ַהּבְ ּ ּ. 

ה  ַהּבֹוֵרא   רוָאש  "יתעֹוד  ָעׂשָ ֶמׁשְּלָהֵגן  ַעל  ּבְ ֵני  ַקְרֵני  ַהׁשֶ יֹוִעילו  ְולֹא  ַיִזיקו,  ּיו  ִמּפְ ּׁשֶ ּ ּ ֶמׁש  ַמְקִריָנה  ַגֵלי  חֹם,  ּ ַהׁשֶ י  ִמְהיֹות  ׁשֶ ּּכִ ּ יָחּה ,  ֲּעצומֹות  ּ ִהּנִ
ֶהם"  –  'ֹאֶהל'ּבְש  "יתַהּבֹוֵרא   ם  ֹאֶהל  ּבָ ֶמׁש  ׂשָ ִהִלים  יט("  ַּלׁשֶ ם,  )  ה,ּּתְ ׁשֵ ר  ּבְ ּכָ יק'ַה:  ַהּמֻ ְרּתִ ְרִתיָקההֹו["  –  'ּנַ ה  ִמּנַ ת  ַוֵיָראי  "ַרׁשִ("  ִּציא  ַחּמָ ָרׁשַ . ]  ְועֹוד)ּּפָ

ֶמׁש ֶמׁש  ְוסֹוְפִגים  ֶאת  ְקִריַנת  ַהחֹם  ָהֲעצוָמה  ובֹוְלִמים  ֶאת  ַזְעזוֵעי  ַהׁשֶ ָכבֹות  ַגז  ָהעֹוְטִפים  ֶאת  ַהׁשֶ ׁשְ ָאה  ּבִ ֲּהָגָנה  זֹו  ּבָ ּּ ּ ּ ַחְקִרים[.  ּ ֲעַרת  ַהּמְ , ְּלִפי  ַהּשַׂ

ֶמׁש ֶ ה  ַהּשׁ ּּכור  ַגְרִעיִני'  ִהיא  ְלַמֲעׂשֶ זֹו  ַמִגיָעה  ִלְכֵדי  'ּ ֶמְרּכָ ָרטוָרה  ּבְ ְמּפֶ ַהּטֶ ּ  ׁשֶ ִנָיה15,000,000ּ ָכל  ׁשְ ֶמׁש  ּבְ ֶ ַיֶצֶרת  ַהּשׁ ּמְ ּ  ַמֲעלֹות  חֹם  ְוָעְצַמת  ָהֶאֶנְרִגָיה  ׁשֶ ָוה ,ּּ   ׁשָ

ל   ְּלִפצוץ  ׁשֶ ל  חֶֹמר  ֶנֶפץ  10ּ ְליֹון  טֹון  ׁשֶ ַּמת  ַהְקִריָנה  הֹוֶלֶכת  ופֹוֶחֶתת  ְלֹאֶרך  ַהֶדֶרך  ַהחוָצהָעְצ.  (!)  T.N.T  ּבִ ְּ ְּ ֵני ,  ּ ל  ּפְ ָכבֹות  ַהִחיצֹוִניֹות  ׁשֶ ִהיא  ַמִגיָעה  ִלׁשְ ַּעד  ׁשֶ ּ

ֶמׁש  ֶ ל " ַרק"ַהּשׁ ָרטוָרה ׁשֶ ֶטְמּפֶ ְתִאים ְלהֹוִעיל ְלַכדור ָהָאֶרץ   חֹם, ַמֲעלֹות6,000ּּבְ ַּהּמַ י (ּ ֲה"ַעל ּפִ ָּלָכה וַבַהָגָדהרֹאׁש חֶֹדׁש ּבַ  ])ּוְמקֹורֹות נֹוָסִפים" ּ

ְבָגִדים  ְקָצִרים  ִהִקיף ,  יֹומֹו"  ָעָמל"ָּפָנה  ְל ָּלבוׁש  ּבִ ּ
ִריָצה  ְמטֶֹרֶפת  כוָנה  ִמְסַפר  ְפָעִמים  ּבְ ְ ֶּאת  ַהּשׁ ּ ּ

יל  ָקלֹוִריֹו ּכָֹחה  ָיֶפה  ְלָהׁשִ ּׁשֶ הוא .  ּת  ְמֻיָתרֹותּ ׁשֶ ּּכְ
ל  ח  ְוָחַטף  ִמּכָ ְטּבָ ַּעל  ַסף  ִהְתמֹוְטטות  ָפַרץ  ַלּמִ ּ

א  ַלָיד ָרָכה  ְתִחָלה  ְוסֹוף,  ַּהּבָ ְּללֹא  ּבְ ַבד ,  ּ ד  ּבְ ּבַ
ה  ֲעׂשֶ ּנַ ן  ּבַ ֵדי  ְלִהְתַעְדּכֵ ֲעֵרַמת  ָהִעתֹוִנים  ּכְ ִּעְלֵעל  ּבַ

עֹוָלם   אן  ָרְצחו  –ּבָ דו,  ּּכָ ּדָ ם  ׁשֻ ּ  ָגְנבוֹּפה,  ּׁשָ ּ ;
ַעד  ְלַמְקֵלט  ָהַרְדיֹו ְקעו  ִמּבַ ַעל   ֲּחָדׁשֹות  ּדֹומֹות  ּבָ

ים  ֻאְמָלִלים ִבים  ְוִנְגָנִב,  ַּאְכָזִרִיים,  ֲאָנׁשִ , יםַּגּנָ
ִקצור  –רֹוְצִחים  ְוִנְרָצִחים   ּּבְ . עֹוָלם  ָמֵלא  ָצרֹות,  ּ

עוס  וְמֻמְרָמר  ָפָנה  ַלֲעבֹוָדתֹו ּּכָ ּ לֹ,  ּ א  וַמָתן  ׁשֶ ַּמּשָׂ ּ א ּ
ֱאמוָנה ִמְסָעָדה .  ּּבֶ ה  ּבְ ֶּאת  ַהְפָסַקת  ַהָצֳהַרִים  ָעׂשָ
יָרה   ֶהֱחִזיָרה  לֹו  ֶאת  ַהָקלֹוִריֹות(ֲעׁשִ ּׁשֶ ֹרף ,  ּ אֹוָתם  ִיׂשְ

ִהוו  ֶאת   ...)ָמָחר ִחיתות  ׁשֶ י  ׁשְ ְּוׁשוב  ְלַעְולֹות  וַמֲעׂשֵ ּ ּ ּ ּ
ל  ֵג ִּעָקר  יֹומֹו  וַפְרָנָסתֹו  ׁשֶ א  ְלֵבית .  ק'ּ ַלְיָלה  ּבָ ּּבַ

ֲאִכיָלה ְספֹו  ּבָ ית  ּכַ ְרֵזַח  ְלַהְפִסיד  ֶאת  ַמְרּבִ , ַּהּמַ
ֲחֵקי  ְקָלִפים ִתָיה  וִמׂשְ ּׁשְ ך  ִהְתַנֲהלו  ַחָייו.  ּ ּּכָ ּ ְללֹא ,  ְ

ְּללֹא ְתִפָלה וְללֹא ִקיום ִמְצוֹות, ּתֹוָרה ּ ּּ ּ . 
ֵכנות ׁשְ ַנִים  ּבִ ְ ִנים  ָחיו  ַהּשׁ רֹות  ׁשָ ֲּעׂשָ ל  ֶאָחד ,  ּ ּכָ

ַדְרּכֹו ְזַמּנֹו  ַהָפנוי .  ּיעו  ְיֵמי  ִזְקָנהִּהִג.  ּבְ ַּיֲעֹקב  ָרָאה  ּבִ ּ

ִלים  ֶאת  ֶהָחֵסר נות  ְלַהׁשְ ּמְ ַ,  ִּהְזּדַ ס "ְּלַסֵים  ֶאת  ַהּשׁ
ִסיוַע  ְסָפִרים  ֲאֵחִרים  וְלַסְיָמם  ּבְ ִעיון  וְלַהְתִחיל  ּבִ ּּבְ ּ ּ ּּ ּ ּ

ְרתֹו  ָעְמדו  ְלׁשָ ָניו  וְנָכָדיו  ַהַתְלִמיֵדי  ֲחָכִמים  ׁשֶ ּּבָ ּ ּ
ָּכל  ֵעת  ְוִאלו  ֵגּבְ ְסֵפי  'ּ ּק  ִנֵצל  ֶאת  ּכַ ל   ֶפְנְסָיהַהּ ִקּבֵ ּׁשֶ

ְסָעדֹות  ָהֲאהובֹות  ָעָליו  ּמִ עֹות  נֹוָספֹות  ּבַ ְּלַבלֹות  ׁשָ ּ

ַיְטִרידוהו ַמֲעִסיָקיו ִלי ׁשֶ ִּמּבְ ּ ּ...  
ִּהִגיַע  יֹום  ְפקוָדה ּ ֵתי ַהְלָויֹות.  ּ אֹותֹו  יֹום ֶנֶעְרכו ׁשְ ּּבְ ּ ,

ל  ַי ל  ֵגָהַאַחת  ׁשֶ ִנָיה  ׁשֶ ְ ְסַתם .  ק'ֲּעֹקב  ְוַהּשׁ ּנִ ְּלַאַחר  ׁשֶ
ין ,  ַּהגֹוֵלל ית  ּדִ ַנִים  ֶאת  ַעְצָמם  ִלְפֵני  ּבֵ ְ ָּמְצאו  ַהּשׁ

ל  ַמְעָלה ְּתִחָלה  ִנְכַנס  ַיֲעֹקב.  ׁשֶ ֶכת  ַחָייו .  ּ ל  ַמּסֶ ּּכָ

רֹוז  ׁשֹוֵאל  ֶאת  ַיֲעֹקב  ַעל  ֵסֶדר .  ּהוָבא  ְלָפָניו ַהּכָ
ַעת  ַהִקיָמהְוַיֲעֹקב  ְמ,  יֹומֹו ַּסֵפר  ַעל  ׁשְ ְנִטיַלת  ָיַדִים ,  ּ

ַחר ַ רֹוז  ַמְכִריז,  ּוִבְרכֹות  ַהּשׁ ַעל  ְנִטיַלת  ָיַדִים :  ְוַהּכָ
ך  ְוָכך   ְַמִגיַע  לֹו  ּכָ ְ ך ,  "ַּגן  ֵעֶדן"ּ ַחר  ּכָ ַ ָרכֹות  ַהּשׁ ְְוַעל  ּבְ

ְלָאִכים  ַהְלָבִנים"  ַּגן  ֵעֶדן"ְְוָכך   ְבְראו   ַּהּמַ ּנִ ּׁשֶ
ְצוֹות ָרכֹות  ַהְקדֹוׁשֹות  עֹוְטִפים  ֶאת ֵמַהּמִ ּ  ְוַהּבְ

ַאֲהָבה  ֵאין  ֵקץ ְּוׁשוב  מֹוִפיִעים  ַמְלָאִכים .  ַיֲעֹקב  ּבְ
ְבְראו  ֵמֲאִמיַרת  ִתקון  ֲחצֹות ּנִ ְּצחֹוִרים  ׁשֶ ּ רֹוז .  ּּ ְוַהּכָ

ָכר  ִנְצִחי"  ַּגן  ֵעֶדן"עֹוד  :  ַמְכִריז ל ,  עֹוד  ׂשָ ַעל  ּכָ
ִהְצָטֵער  ַע ִּמיָלה  וְבִכָיה  ׁשֶ ִיתּ ן  ַהּבַ ל ,  ל  ֻחְרּבָ ַעל  ּכָ

יִקים הֹוִריד ֲהִריַגת ַהַצּדִ  . ֲּאָנָחה ְוִדְמָעה ׁשֶ
ף'ְוֵג ָעֶלה  ִנּדָ א  וַמָתן ,  ק  עֹוֵמד  ּכֶ ּשָׂ ְּועֹוֵקב  ַאַחר  ַהּמַ ּ

ֵכנֹו ל  ַמְעָלה  ִעם  ׁשְ ין  ׁשֶ ֵבית  ּדִ ְתַנֵהל  ּבְ ִּהְרהוֵרי .  ַהּמִ
ל  ֵיׁשותֹו ַּחְלָחָלה  ְמַמְלִאים  ֶאת  ּכָ אֹוי  לֹו  ְואֹוי :  ּ

ֵאלֹות  ֵאלו,  ְלַנְפׁשֹו ָאלוהו  ׁשְ ִיׁשְ ׁשֶ ַּמה  ַיֲעֶנה  ּכְ ּ ּּ ּ ?
קומֹו ָרכֹות ,  ֵּמעֹוָלם  לֹא  ָנַטל  ָיַדִים  ּבְ לֹא  ָאַמר  ּבְ

ר  ַעל   ַחר  וִמי  ְמַדּבֵ ַ ִּתקון  ֲחצֹות"ַּהּשׁ , ֵאין  ָסֵפק".  ּּ
ָצב ָאבוד ַּהּמַ  . ֲאָבל ֵאין ְלָאן ִלְבֹרַח. ּ

רֹוז  ַמ ל ַהּכָ ְיַקּבֵ ָכר  ַהטֹוב  ׁשֶ יך  ְלָתֵאר  ֶאת  ַהּשָׂ ְּמׁשִ ּ ְ

ִמְקֶוה  ָטֳהָרה ַּיֲעֹקב  ֲעבור  ַהְטִביָלה  ּבְ עֹוֶלה .  ּ ּוְכׁשֶ
א  ַהְתִפָלה  ְוִלּמוד  ַהתֹוָרה ּנֹוׂשֵ ּ ִּמְתַמֵלא  ָהאוָלם ,  ּּ ּ

ַמְלָאִכים  ְלָבִנים ל  תֹוָרה  ּכֹוֶלֶלת ,  ּבְ ָקה  ׁשֶ ל  ּדַ ֲּהֵרי  ּכָ ּ
ַמְלָאִכים  טֹוִביםָּמאַתִים  ִמִלי ֻתְרָגִמים  ּבְ , ּם  ַהּמְ

ְצוֹות ֵוה  ֵעֶרך  ְלָכל  ַהּמִ הוא  ׁשְ ָכר  ָעצום  ׁשֶ ׂשָ ְּבְ ּ ּ !
ל  ך  ַמָצב  רוחֹו  ׁשֶ ל  ַיֲעֹקב  עֹוֶלה  ּכָ ָכרֹו  ׁשֶ ּשְׂ ּוְכָכל  ׁשֶ ּּ ְ

ב ְלִהְתמֹוֵטט! ַּהּכֹל ָאבוד: ק יֹוֵרד'ֵג ֵ  . ּהוא ִחּשׁ
ר ַעל ֲארוַח ּבֵ רֹוז ּדִ ל ַיֲעֹקבְּוָאז ַהּכָ  . ת ַהּבֶֹקר ׁשֶ

ָזכור ּּכַ ַיֲעֹקב  ִסֵים  ֶאת  ַהִלּמוד  ּבְ,  ּ ְּלַאַחר  ׁשֶ ּ ּ ֹחק "ּ
ָרֵאל ֲחִרית"ָּפָנה  ִלְסעֹד  ,  "ְלִיׂשְ ַּעָתה  ֹהֲעָלה ".  ַּפת  ׁשַ

ל  ַמְעָלהְּפָרט  ֶזה  ִלְפֵני   ין  ׁשֶ ית  ּדִ ַמְנִגיָנה  ֲעֵרָבה ,  ּבֵ ּכְ
רֹוז ְבֵרי  ַהּכָ ְמעו  ּדִ ׁשְ:  ִּנׁשְ ִּביל  ְפרוסֹות  ַהֶלֶחם  ְתנו ּבִ ּ ּּ ּ

ך  ְוָכך   ְְלַיֲעקֹב  ּכָ ַבׁש ,  "ַּגן  ֵעֶדן"ְ ִביל  ַהֶחְמָאה  ְוַהּדְ ׁשְ ּבִ
ָכר  ִנְצִחי ַרח  ַעל  ַהְפרוסֹות  ְתנו  לֹו  עֹוד  ְועֹוד  ׂשָ ּמָ ּׁשֶ ּ ּ ּ ,

ָרא   ִביל  ַמה  ּבָ ׁשְ ֲהֵרי  ּבִ ל  ַהטוב '  הׁשֶ ַרך  ֶאת  ּכָ ִּיְתּבָ ּ ְ

עֹוָלמֹו  ׁשְִאםּבְ ּנו לֹא ּבִ רוָאיו ֶיֱהנו ִמּמֶ ּבְ ִּביל ׁשֶ ּ ּ? ! 
ֵעת  ֵיַדע  ַמה  ַלֲענֹות.  ק  ָחׁש  ֲהָקָלה'ֵג ָאְמָנם .  ּכָ

נֹוֵגַע  ְלִמְצוֹות ְּתִפלֹות,  ּבְ ּתֹוָרה  ְוַכּדֹוֶמה  ֵאין  לֹו ,  ּ
ה  ַמה  ְלַהִציַע ָכל  ַהּנֹוֵגַע  ְלאֶֹכל.ַּהְרּבֵ  .ֵיׁש,    ֲאָבל  ּבְ

ה  . ְוֵיׁש ְוַהְרּבֵ
י ֹתם  ַהּדִ ַגן  ֵעֶדן  ּוןּּבְ ל  ַיֲעֹקב  ּבְ ע  ְמקֹומֹו  ׁשֶ , ִנְקּבַ

ּבֹון ֶחׁשְ ַגם  ֲחָטָאיו  ַהּמוָעִטים  ִנְלְקחו  ּבְ ּמוָבן  ׁשֶ ּּכַ ּ ּּ ,
ְפרו ַּאך  ֵאלו  ִהְתּכַ ּּ ּ ְתׁשוָבתֹו    ְ ָעַבר ּוּּבִ ַּבִיּסוִרים  ׁשֶ ּ

ַמֲהַלך  ַחָייו ּּבְ ּ  ִנְפְרסו  ֻחפֹות  ְיָקרֹות  ְוַיֲעֹקב  הוַבל .ְ ּּ
ָכבֹוד ג  ַעל  ּבְ ָיֶאה '  הּ  ָגדֹול  ְלִהְתַעּנֵ ַרך  ּכַ ִּיְתּבָ ְ

עֹוָלם ַהֶזה יו ַהטֹוִבים ּבָ ְּלַמֲעׂשָ ּ . 
ל  ֵג ַּעָתה  ִהִגיַע  תֹורֹו  ׁשֶ ֹראׁש  מוָרם  ָפַסע  ְלמול .  ק'ּּ ּּבְ ּּ

ל  ַמְעָלה  ְועֹוד  ֶטֶרם   ין  ׁשֶ ית  ּדִ ֵאל  ַעל  ַמָצבֹו ִּיּבֵ ָ ּּשׁ
יו ָּפַתח  ְוִסֵפר  ַעל  ַעְצ,  ּוַמֲעׂשָ ָאֵכן  תֹוָרה  לֹא ּ ּמֹו  ׁשֶ

ּוְתִפלֹות  לֹא  ִהְתַפֵלל  ָלַמד ּ ּ ָרֵאל"ַּמהו  ,  ּ " ֹחק  ְלִיׂשְ
יר  ַרק  ֶאת  ,  ֵאינֹו  יֹוֵדַע קֹול "ְּלַצֲערֹו  הוא  ַמּכִ

ָרֵאל ך"...  ִיׂשְ ל  ּכָ ְַגם  ִמְצוֹות  לֹא  ִקֵים  ּכָ ּ ְוָכאן ,  ֲאָבל.  ּ
ין  ְיָקִרים:  ֵהִרים  ֶאת  קֹולֹו ית  ּדִ ֶּתם ַא,  ַחְבֵרי  ּבֵ

ִרים  וְרָטִבים  ,  אּבּבַּכַ,  יקִלׁשְׁשִ?  יֹוְדִעים  ַמה ׂשָ  –ּּבְ

ִקּנוַח  ְסעוָדה ל  ֶזה  ָאַכְלִתי  ַרק  ּבְ ּּכָ ּ י !  ּ מוִרים  ִעּמִ ּׁשְ
ֶקר  ְתעודֹות  וְגִביֵעי  ָזָהב  ַעל  ַתֲחרויֹות  ֶ עֹוָלם  ַהּשׁ ּּבְ ּ ּ ּ ּ

ֶהם  ָזִכיִתי ר,  אֶֹכל  ּבָ יֹׁשֶ ּנוי(  ּבְ ם  ׁשִ ָמק...)ְּלׁשֵ ֹום   ּבְ
ה  ְפרוסֹות  !  ִראׁשֹון ַכּמָ ר  ּבְ אן  לֹא  ְמֻדּבָ ּּכָ נֹות'ּ ' ִמְסּכֵ

ן ּמָ ַלת  ׁשֻ ֶחְמָאה  וְגִביָנה  ּדַ ֵּמֻרחֹות  ּבְ ר  ַעל ,  ּ ֲאִני  ְמַדּבֵ
ׁש ל ַמּמָ יִני. אֶֹכל ׁשֶ ּּדונו ּדִ ּ! 

ִהְמִתינו  חֹוִרים  ׁשֶ ם  הֹוִפיעו  ַמְלָאִכים  ׁשְ ֵּמֵאי  ׁשָ ּ ּ
ֵתן  ָלֶהם   ִתּנָ ַטְרָפםְּלאֹות  ׁשֶ רֹוז ...  ְּלַהֲחִזיק  ּבְ ַהּכָ
קֹול  ַמְחִריד ִביל  :  ָהַלם  ּבְ ׁשְ ימו יק  ִלׁשְׁשִַהּבִ ָּתׂשִ ּ

ַבע'אֹותֹו  ּבְ ִביל  ',  ַּתּנור  ׁשֶ ׁשְ ַּמִגיַע  לֹו   אּבּבַּכַַהּבִ
מֹוֶנה' אֹול, ֵּגיִהּנֹום. 'ַּתּנור ׁשְ ְ  . ָצרֹות, ּשׁ
ְלָתה  ֵאָליו  ָהָרָעה  ְוֵה'ֵג י  ּכָ קֹול ק  ֵהִבין  ּכִ ֵחל  ִלְזֹעק  ּבְ

אן  ֶזה  עֹוָלם  ָהֱאֶמת,  ֶרַגע:  ּנֹוָרא ך  ָאְמרו  ִלי,  ּכָ ּּכָ ְ !
ן ָהָיה 'דֹוס'ַּמּדוַע  ַה?  ֵּהיָכן  ַהֶצֶדק,  ְוִאם  ּכֵ ּ  ַהֶזה  ׁשֶ

לֹו  ָנה  ׁשֶ ְסּכֵ ָכר  ַעל  ַהְגִביָנה  ַהּמִ ל  ׂשָ אן  קֶֹדם  ִקּבֵ ּּכָ ּ
ֲאָכִלים  ַהּמְ ל  ֹעֶנׁש  ַעל  ַהּמַ ִליַוֲאִני  ְמַקּבֵ ִחים  ׁשֶ ּבָ ? ּׁשֻ
י  ֵאיָפה  ְוֵאיָפה ּנֹוֲהִגים  ּבִ ֲאִני  ּדֹוֵרׁש ?  ִּיָתֵכן  ׁשֶ

ָפט הֹוֵגן  !ִּמׁשְ
ין  –ֲּהלֹא  ָתִבין   ית  ַהּדִ ַיֲעֹקב ,  ָרַעם  ָעָליו  ָאב  ּבֵ

ִיְהֶיה  לֹו  ּכַֹח  ַלֲעבֹד  ֶאת   ֵדי  ׁשֶ יק  ָאַכל  ּכְ ַּהַצּדִ ' הּ
ַרך תֹו  ַמֲאָכִלים ִּאלו  ָהָיה  מֹוִסיף  ַלֲאִכיָל,  ְִיְתּבָ

ָהיו  ְמַחְזִקים  יֹוֵתר  ֶאת  גופֹו  ְוֹכחֹו  ּנֹוָסִפים  ׁשֶ ּ ּּ
ֲעבֹוַדת   אי ְליֹוֵתר ְויֹוֵתר ' הּבַ ". ַּגן ֵעֶדן"ְוַאף ָהָיה ַזּכַ

ֶבת  ְלֵחֶלק  ֵמֲעבֹוַדת   לֹו'  הֲאִכיָלתֹו  ֶנְחׁשֶ ַּהֶלֶחם .  ּׁשֶ
ִל ֹוִנים  ִהׁשְ ְמָרִחים  ַהּשׁ ִּחֵזק  ֶאת  גופֹו  ְוַהּמִ ּימו  ֶאת ּּ

זֹון" יבו  ֶאת "ַּהִויָטִמיִנים  ַוֲאבֹות  ַהּמָ גופֹו  ְוֵהׁשִ ּ  ּבְ ּ
יׁש  ֶאת ְעתֹו  ְוָכך  ָיַכל  ְלַהְקּדִ ְּדַ ַּעְצמֹו  וְזַמּנֹו  ַלֲעׂשֹות   ּ

ַמִים ָ ּשׁ ּבַ ְּוִאלו  ַאָתה.  ְּרצֹון  ָאִבינו  ׁשֶ ּ ֲָאִכיָלְתך ,  ּ

ן  ֶאת  גוְפך ֵ ָנֹוֲעָדה  ַעל  ְמָנת  ְלַדּשׁ ּ ֵדי ִלְצּבֹר  ,  ּ ּכַֹח  ּכְ
, ּוִבְכָלל.  ַרֲחָמָנא  ִליְצָלן,  ַלֲעבֹר  ַעל  ְרצֹון  ַהּבֹוֵרא

י  ָהעֹוָלם  ַהֶזה  ְנַעּמֵ ִּמי  ִהִתיר  ְלך  ֶלֱהנֹות  ִמּמַ ָּ

ָטל ָעֶליך ֵאיְנך ְמַקֵים ֶאת ַהּמֻ ׁשֶ ָּכְ ָּ ּ? 
ָבר  ְלִעְנָיֵננו ן  הוא  ַהּדָ ּּכֵ ְטַרת  ַהֲהָנָאה .  ּ ּמַ ׁשֶ ַּאך  ּכְ ְ

ַוֲהָנאֹוָתיו  ֵהם  ֵחֶלק  ֵמֲעבֹוַדת '  הצֹון  ַלֲעׂשֹות  ֶאת  ְר
ַרך  '  ה עֹוָלם  ָהֱאֶמת '  יתְִיְתּבָ ָכר  ּבְ מור  לֹו  עֹוד  ׂשָ ּׁשָ

ָוָנתֹו  ַהטֹוָבה ֲעבור  ּכַ ּּבַ ּ תֹוְצאֹוֶתיָה  ִחזוק  ַהגוף ,  ּ ּׁשֶ ּ ּ ּּ
ם  ֵ ֶפׁש ַלֲעבֹוַדת ַהּשׁ  . 'יתְוַהּנֶ
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