
ֵּמַהֵסֶפר ַהָקדֹוׁש ּ 

ְמׁשֹון"""" ְמׁשֹוןֶזַרע ׁשִ ְמׁשֹוןֶזַרע ׁשִ ְמׁשֹוןֶזַרע ׁשִ     """"ֶזַרע ׁשִ
ְמׁשֹון ים  ְּלַרִבי ׁשִ  א"ַָנֲחָמִני ִזיעַחּיִ

ָמָרא  ְדסֹוָטה  פ ּכוָלם  ַלִמְלָחָמה  ָבאו,  ָּתָנא  "ק"ּּגְ ּ ּּ ּ ,

ל  ַיעקֹב ל  יֹוֵסף  ָתלוי  ַבֲארֹונֹו  ׁשֶ ָראו  ִכְתרֹו  ׁשֶ ֲֵכיָון  ׁשֶ ּ ּ ּ ּּ ּ ,

ָּנְטלו  כוָלם  ִכְתֵריֶהם ּ ּ ה.  'ְּוכו"  ּ ִּאם  ָהְיָתה  ַכָוָנָתם ,  ָקׁשֶ ּ

ָּלבֹוא  ַלִמְלָחָמה  ְכֵדי  ְלעֵכב   ַּ ל  ַיעקֹב ּ ְֲקבוָרתֹו  ׁשֶ ּ

ְָבאֹוָתה  ַהְמעָרה ּ ּ ְֵאיך ,  ש"  ְועייא"  ַמַהְרׁשָש"כמ,  ּ

ָהְיָתה  ַבְתִחָלה ִביל  ֶזה  ֶנֶהְפָכה  ַדעָתם  ִמַמה  ׁשֶ ִּבׁשְ ּ ּ ּּ ְּ ּ ?

ה  על  יֹוֵסף  ָלָמה  ֵהִניַח ה"ִּדבלא,  ְוֵיׁש  לֹוַמר ּ  ָקׁשֶ ַ
ל  ַיעקֹב ֲִכְתרֹו  ַבֲארֹונֹו  ׁשֶ ּ ְלטֹון ֵאי"ְּוָהא  ְכִתיב  ,  ּ ן  ׁשִ

ְּביֹום  ַהָמֶות ָרָצה  ְלָהִניַח  ִכְתרֹו  על  ֲארֹונֹו ל"ְוצ,  "ּ ַ  ׁשֶ ּ

ּיַעקֹב  ָאִבינו  לֹא  ֵמת ְּכֵדי  ִלְרמֹז  ׁשֶ ֲ ְּוֶזהו  ִסיָמן  ֻמְבָהק ,  ּ

ַדְוָקא  הוא  ָראוי  ְלִיָקֵבר  ִבְמעַרת  ַהַמְכֵפָלה  ְולֹא  ּׁשֶ ּ ּ ָּ ּ ּ ּ

ו אֹוָתם  ַהְמָלִכים  ָראו,  ֵעׂשָ ְּוֵכיָון  ׁשֶ ּ  ֶזה  ֵהִבינו ּ

ּיַעקֹב  עַדִין  הוא  ַחי  ְוִנְתָיְראו ְּבעְצָמם  ַהָדָבר  ַהֶזה  ׁשֶ ּ ֲ ֲ ַּ ּ ּ ,

ָהָיה  ִבְתִחָלה  ּוִמׁשום  ֲהִכי  ֶנֶהְפָכה  ַדעָתם  ִמַמה  ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ

ֵמת  ַיעקֹב ָהיו  ְסבוִרים  ׁשֶ ֲׁשֶ ּ ּ ְּוַהַטעם  הוא,  ּ ַ ֲהֵרי  ג,  ּ ' ׁשֶ

ה  ָאָדם   עׂשָ ָָאבֹות  ִתְקנו  ַהְפָגם  ׁשֶ ּ ּ ַָהִראׁשֹון  ְבעּ , ז"ּ

ָרה  ַמֲאָמרֹות  ַמֲאַמר  ח"ְּכמ,  ד"  ְושע"ג ֲש  ַבעׂשָ ד"ּ

ל  ָאבֹות  הוא  ַיעקֹב,  ש"  ְועייז"י'    פג"ח ְבָחן  ׁשֶ ְֲוׁשִ ּ ,

ִּכְדִאיָתא  ַבזַֹהר  ְבַכָמה  ְמקֹומֹות  ְולֹא  עֹוד  ֶאָלא  ּ ּ ּּ ּ

ָאָדם  ָהִראׁשֹון  ֵהִביא  ִאיָלָנא  ְדמוָתא  ְלעְלָמא  ָׁשֶ ּ ּ

יְֲוַיעקֹב   ָּתַפס  ְבִאיָלָנא  ְדַחּיֵ ּ ִּמׁשום  ֲהִכי  ִאיָתא  ַבזַֹהר ,  ּ ּ ּ ּ

ַלח  ַדף  קס ׁשְ ת  ַוּיִ ָּפָרׁשַ ָּמאן  ְדָחֵזי  ַיעקֹב  ְבֶחְלָמא ,  ח"ּ ֲ ּ

ין  ִמתֹוְסָפן  ֵליה  ְועיי ַּחּיִ ָהָאבֹות ,  ש"ּ ּוֵמעָתה  הֹוִאיל  ׁשֶ ַּ
ל  ָאָדם  ָהִראׁשֹון ִּתְקנו  ַהְפָגִמים  ׁשֶ ּ ִּמן  ָהָראוי  הוא ,  ּ ּ

ו ְהיו  ִנְקָבִרים  ֶאְצלֹו  ַבְמעָרה  ְולֹא  עׂשָ ּיִ ֵׁשֶ ָ ּ ּּ ַאְדַרָבא ,  ּ ּׁשֶ ּ

ִּקְלֵקל  ְולֹא  ִתֵקן  ְכלום ּּ ל  ַיעקֹב  ַהְינו .  ּ ַבח  ׁשֶ ְּועָקר  ַהׁשֶ ֲּ ִּ

לֹא  ָהָיה  ׂשום  דִֹפי  ֵלָמה  ׁשֶ ָהְיָתה  ִמָטתֹו  ׁשְ ְּלִפי  ׁשֶ ּ ּ ּ

ָאר  ָהָאבֹות  וִמׁשום  ֲהִכי   ְּבָבָניו  ְכמֹו  ׁשְ ּ ּ ּ ָּאְמרו  ְבֵפּ ק"ּ

ְֲדַתעִנית   ים"ּ ים  ַאף  הוא  ַבַחּיִ ַּמה  ַזְרעֹו  ַבַחּיִ , ְועֹוד,  "ּּ

ַמר  ַהִתקון הוא  ּגְ ְּלִפי  ׁשֶ ּ ְצָחק כ"משא,  ּּ   ַאְבָרָהם  ַוּיִ

ִפיכות  ָדִמים  ַועַדִין  לֹא  ִתְקנו  ֶאָלא  עבֹוָדה  ָזָרה  וׁשְ ֲׁשֶ ֲּ ּ ּ ּ ּּ ּ

לוי  עָריֹות ַאר  ְלַתֵקן  ּגִ ֲִנׁשְ ּ ּ י"  ָהעש"י  ִניָחא  מּוְבָהִכ,  ּ

ַהל ֵתי  ְפעִמים  ַחי  ַחי ו"ׁשֶ ָ  ְכָתִרים  ֵהם  ִלְרמֹז  ׁשְ ּ ּ ּ

ָּבעֹוָלם ַהֶזה וָבעֹוָלם ַהָבא ּּ ּ. 

 י"בעזה

 

  

 ּים ָהֹרֶעה ֹאִתי ֵמעֹוִדי ַעד ַהּיֹום ַהֶזהִק ָהֱאלֹ
ם  ַמֲהַלך  ֶאת  ַחָייו  לֹום  ְמַסּכֵ ָ ַּיֲעֹקב  ָאִבינו  ָעָליו  ַהּשׁ ְ ּ

ה  ְוֶאְפָרִים( ֶ ת  יֹוֵסף  וְמַנּשׁ ִבְרּכַ ִלים)  ּּבְ ּמִ ם יִקָהֱאלֹ",  ּּבַ
ָּהֹרֶעה  ֹאִתי  ֵמעֹוִדי  ַעד  ַהיֹום  ַהֶזה ינו ".  ּ ּוֵפֵרׁש  ַרּבֵ ּ

ּאֹור  ַהַחִיים  ַהָקדֹוׁש ים  ָהֹרֶעה ִקְוָאַמר  ָהֱאלֹ",  ּ
י  הוא  ַיֲעֹקב  ָהָיה  ִמְתַהֵלך  ִלְרצֹונֹו ...אֹוִתי ְ  ּכִ ּ ּ

ַרך ה ִלְפֵני רֹוֶעה ָהרֹוֶעה אֹוָתה, ְִיְתּבָ ׂשֶ  ".ּּכְ
ָבִרים ים  ֵלב  ַלּדְ ִבְטָחה   ,ָנׂשִ ה  ִמְתַהֵלך  ּבְ ַהּשֶׂ ם  ׁשֶ ׁשֵ ְּכְ ּ

דֹותֵאינֹוַאֲחֵרי  ָהרֹוֶעה  ְו ּשָׂ ּבַ ּ  ּדֹוֵאג  ֵמַחיֹות  ַהֶטֶרף  ׁשֶ ּ ,
ּבֹר  ֶאת  ַעְצמֹוָתיו ִּמְזֵאִבים  ַהְתֵאִבים  ִלׁשְ ֶרך,  ּ ּדֶ , ְְוֵכן  ּבַ

ַיִגיעו  ְלָמקֹום  ִמְרֶעה ַּעד  ׁשֶ ּ א ,  ּ ּמָ ה  ּדֹוֵאג  ׁשֶ ֵאין  ַהּשֶׂ
לֹו  ַעל  ָהרֹוֶעה לֹא  ִיְמָצ ך  ּכֻ ּא  ַמִים  ֶאָלא  ִמְסַתּמֵ ְּ ּ

ן ְרֶעה  טֹוב  ְוָדׁשֵ יֹוִביֵלהו  ַלּמִ ּׁשֶ ך  ַיֲעקֹב  ָאִבינו,  ּ ּּכָ ְ ,
ַען  ובֹוֵטַח  ַעל  ַהָקּבָ ָכל  ַמֲהַלך  ַחָייו  ָהָיה  ִנׁשְ ּּבְ ּ ּ , ה"ְ

ַחיות  ָאָדם ֲּהַגם  ׁשֶ ֲעֵלי  ַהַחִיים ,  ּ ִנים  ִמּבַ ְּגרוִעים  וְמֻסּכָ ּ ּ ּ
ָהרֹוֶעה  מֹוֵנַע  ֵמֶהם ,  ּהו  ִמּכֹל  ֵעֶברְּסָבבו יֹוְדעֹו  ׁשֶ ּבְ

ִוד  ֶמֶלך .  ְלִהְתָקֵרב  ֵאָליו ֶרך  ֶזה  ׁשֹוֵרר  ּדָ ְְוַעל  ּדֶ ְ

ָרֵאל   ְּתִהִלים  (ִיׂשְ ֵאיִני   –"    לֹא  ֶאְחָסר,רִֹעי'  ה  ")כגּ
לום ן  ֲאִני  ָסמוך  וָבטוַח  ׁשֶ,  ָּחֵסר  ּכְ ּכֵ ּׁשֶ ּ א "ְּ ׁשֶ ְנאֹות  ּדֶ ּבִ

יֵצ  .'ְּוכו"  ַעל ֵמי ְמֻנחֹות ְיַנֲהֵלִני,ִניַיְרּבִ
ָהרֹוֶעה  יֹוֵדַע  טֹוב  יֹוֵתר רור  ָלנו  ׁשֶ ּּבָ ל  ַהֹצאן  ַמה ּ ּ  ִמּכָ

ֱאֶמת  ֲעבוָרם ר .  ּטֹוב  ּבֶ ֻדּבָ ּמְ ׁשֶ ָבר  לֹא  ׁשֹוֶנה  ּכְ ַהּדָ
ְבֵני  ָאָדם ַּהֹצאן  ִמִטְבעֹו :  ְּלַמֵעט  ְפָרט  ֶאָחד,  ּבִ ּ

ְוך  ַעל  ָהרֹוֶעהָסמ ַעְצמֹו   ּ ְּוִאלו  ַעל  ֶהָהָאָדם  ַלֲעמֹל  ּבְ ּ
ָרה  זו ְּלַהִגיַע  ְלַהּכָ ִחיָרה  וְבָידֹו ,  ּ ַעל  ּבְ ר  הוא  ּבַ ֲאׁשֶ ּּבַ ּ

ְרֶעה  ֶרך  ַלּמִ ל  ַהּדֶ ְִלְבחֹר  וְלַהְחִליט  ִאם  ִלְסּבֹל  ּכָ ּ
יג  ֶלֶחם א  לֹא  ִיְמָצא  ַמִים  ְולֹא  ַיּשִׂ ּמָ אֹו ,  ְוַלֲחׁשֹׁש  ׁשֶ

ֱאֶמתִלְס ִיְצָטֵרך  ּבֶ ִיֵתן  לֹו  ַמה  ׁשֶ ְמֹך  ַעל  ָהרֹוֶעה  ׁשֶ ְּ ּּ ,
יֵקי  ֶלך  ְוָכל  ַצּדִ ַמך  ַיֲעֹקב  ָאִבינו  ְוָדִוד  ַהּמֶ ּסָ ֶ ִפי  ּשׁ ְּכְ ְּ

לֹום ָ ּיוָבא  עֹוד  ַעל י  "שבעזהּוְכִפי  (  ַהּדֹורֹות  ֲעֵליֶהם  ַהּשׁ

ת ָוֵאָרא ָפָרׁשַ ים ּבְ  .)ָּהָאבֹות ַהְקדֹוׁשִ
ְסִמיכות ַיֲעֹקב  ָאִבינ ָבִרים  ַהָללו  ּבִ ּו  אֹוֵמר  ֶאת  ַהּדְ ּ ּּ

ֲענו  ַעל  ַהָקּבָ ׁשְ ּנִ ים  ׁשֶ ַרת  ֲאבֹוֵתינו  ַהְקדֹוׁשִ ְּלַהְזּכָ ּּ , ה"ּ
ר  ִהְתַהְלכו  ֲאֹבַתי  ְלָפָניו  ַאְבָרָהם ִקָהֱאלֹ" ּים  ֲאׁשֶ ּ

ּים  ָהֹרֶעה  ֹאִתי  ֵמעֹוִדי  ַעד  ַהיֹום ִק  ָהֱאלֹ,ְוִיְצָחק
ֶזה".  ַּהֶזה ֵדנוְוֵיׁש  ּבָ ַרת  ְזכות ,  ּ  ְלַלּמְ ְלַצד  ַהְזּכָ ּׁשֶ ּ

ם   ֵ י  ַהּשׁ ָיִמים  ָהֵהםָאבֹות  ְוַחְסּדֵ ֶהם  ּבַ ֵּיׁש  ַגם ,  ִּעּמָ
ְזַמן  ַהֶזה ַרך  ּבַ ם  ִיְתּבָ ֵ ִּלְזּכֹר  ֶאת  ַחְסֵדי  ַהּשׁ ּ ה ,  ְ ָעׂשָ ׁשֶ

נו  ָתִדיר ה  ִעּמָ ה  ְוַיֲעׂשֶ ְּועֹוׂשֶ ר"ְרֵאה  (ְּמֻסָפר  .  ּ " קֹול  ְמַבּשֵׂ

ְּתִפלֹות  –'  בֵחֶלק   יְסָחה   )ּ י  ּבוָנם  ִמְפׁשִ י  ַרּבִ ַּעל  ָהַרּבִ ּ
ֵעת  ֲאִמיַרת  ,  א"ִזיָע ּבְ ָעָנה  ְלַאְבָרָהם  ָאִבינו "ׁשֶ ִּמי  ׁשֶ
ּהוא  ַיֲעֵננו'  ְּוכו ים  ('  ְּוכו"  ּ ָפַרּדִ ָעֵני  ְלַאְבָרָהם "ּוְבנַֹסח  ַהּסְ ּדְ

ָע"ָהָיה  מֹוִסיף  ְואֹוֵמר  ,  )'ְּוכו"  ֲעֵניָנן'  ְּוכו ָנה ִמי  ׁשֶ
ָכל ֵעת ן, ְּלּבוָנם ּבְ יו ַגם ּכֵ ּהוא ַיֲעֵננו ַעְכׁשָ ּ ּ." 

לֹא ַנֲענו ל ְתִפלֹות ׁשֶ ּגֹוָרָלם ׁשֶ ּּ ּ ּ 
ְרנו ִהְזּכַ ִפי  ׁשֶ ָּהרֹוֶעה  יֹוֵדַע טֹוב יֹוֵתר ֵמַהֹצאן ַמה ,  ּּכְ

ֱאֶמת ְּיִדיָעה  זֹו  ְמַסַיַעת  ָלָאָדם .  ֵהם  ְצִריִכים  ּבֶ
ַחָייו ְלִהְתמֹוֵדד  ִעם  ַהְמאָֹרעֹו ּת  ַהפֹוְקדֹות  אֹותֹו  ּבְ ּ

ִיְבַחר  ָלֵתת  ַלָקּבָ ּוְכׁשֶ ּ ַגם ,  ְּלַנֵהל  ֶאת  ַחָייוה  "ּ ָּיִבין  ׁשֶ

ה  ְלטֹוָבתֹו ֵאינֹו  ֵמִבין  ַנֲעׂשָ ַּגם  ִאם ,  ְוָלֵכן.  ַמה  ׁשֶ
ַית  ְתׁשוָבה  ,  ִלְפָעִמים ְּלַאַחר  ֲעׂשִ ּ ּבֹון  ֶנֶפׁש ּ ֶחׁשְ ּבְ
ּוְתִפלֹות,  ֲּאִמִתי י ,  ּ ִּמְתַמְהַמַהת  ַהְיׁשוָעה  ְוִנְדֶמה  לֹו  ּכִ

ם  ָעַמל ִאים  ֶפִרי  וְלִחּנָ ְּפֻעלֹוָתיו  לֹא  נֹוׂשְ ּ ּ ֶּאָלא .  ּ
ָבה  ֵריָקם ום  ְתִפָלה  לֹא  ׁשְ ּשׁ יִקים  ׁשֶ ָלנו  ִמַצּדִ ֻקּבְ ּמְ ּׁשֶ ּ ּ ּּ .

ָמה  ִהְתַפַלְלנו  לֹא  ִהְת ִלׁשְ ָבר  ׁשֶ ַּגם  ִאם  ַהּדָ ּ ּ ּ ַצעּּ , ּּבַ
ַּהְתִפָלה  תֹוִעיל  ְלִעְנָיִנים  ֲאֵחִרים ירו  זֹאת .  ּּ ְּוִהְגּדִ

ּבֹו ֶנֱאָגִרים ַהְתִפלֹות ְלִעתֹות ִנְצָרכֹות'ַבְנק'ּכְ ּ ׁשֶ ּּ. 
ֲּהֵרי  ֲאִני  ִהְתַפַלְלִתי  ְלַמָטָרה ,  ְּוִאם  ֹיאַמר  ָהָאָדם ּ ּ ּ

ּוְברוָרה ְולֹא ֲעבור ִעְנָיִנים ֲאֵחִרים ְּמֻסֶיֶמת ּ ּ... 
ֶזה ִרים  ׁשֹוִנים  ֶנֶאְמרו  ּבָ ית,  ֶּהְסּבֵ ה "ַּהָקּבָ,  ֵראׁשִ

ך  ֵאינֹו  ֵמִחיׁש  לֹו  ּכָ ְיֹוֵדַע  ַמה  טֹוב  ְלָאָדם  ְוֵכיָון  ׁשֶ

ֵעת ,  ֶּאת  ַהְיׁשוָעה  ַהְמֻיֶחֶלת ֵאיָנה  טֹוָבה  ֲעבורֹו  ּבָ ּׁשֶ
ַּהְתִפָלה  לֹא  ָתׁשוב  ֵריָקם ,  ְַאך  ִעם  ֹזאת.  ַּהֹזאת ּ ּּ

ּוְזכות  זֹו  ׁשְ ּמוָרה  לֹו  ְלַמָצִבים  ֶהְכֵרִחִיים  יֹוֵתרּ ּ ּ ,
ֵעת ֵאינֹו  מוָדע  ָלֶהם  ּכָ ָצב .  ּׁשֶ ַהּמַ ֵעת  ׁשֶ ּבְ ְּוִיָתֵכן  ׁשֶ ּ

ָידֹו ,  ַּהֶבֱאֶמת  ֶהְכֵרִחי  ַההוא  ָיבֹוא ּלֹא  ִיְהֶיה  ִסֵפק  ּבְ
ְּלִהְתַפֵלל ִּוידועֹות  ֻעְבּדֹות  ׁשֹונֹות  ַעל  ְיהוִדים .  ּ ּ

ת ַבָקׁשַ או  ּבְ ּבָ ּׁשֶ יק  ְלִעְנָין  ְמֻסָיםּ ָרָכה  ִלְפֵני  ַהַצּדִ ּ  ּבְ ּ ,
ִעְנָין  ַאֵחר יף  ְלָבְרָכם  ּבָ יק  ֶהְעּדִ ַּאך  ַהַצּדִ ִלְכאֹוָרה ,  ְ ּׁשֶ

ָעה  זֹו ׁשָ ּלֹא  ָהיו  ְזקוִקים  לֹו  ּבְ ְ  ַאך  ְלַאַחר  ְזַמן ,ּ

ָרָכה  ָהְיָתה  ִנְצֶרֶכת  יֹוֵתר  ֵמָהִעְנָין  ַהּבְ ֵרר  ׁשֶ ִהְתּבָ
או מֹו  ּבָ ֵפר ,  ַּצֵין  ַאַחת  ִמיִני  ַרּבֹותְנ.  ִּלׁשְ ּסִ ה  ׁשֶ ַּמֲעׂשֶ

ַבְדרֹון  ַזַצ לֹום  ׁשְ י  ׁשָ ִגיד  ַרּבִ ֵסֶפר (ל  "ַּהּמַ ּהוָבא  ּבְ

ַמְנֶצ,  )199'  עמ"  ַּהָלֵמד  ָוו" ְהיֹותֹו  ּבְ ּבִ ְסֶטר 'ׁשֶ
ַאְנְגִלָיה ּבְ ל ג  ְרּבְֶנְזר  רֹוֶטיְסִמִּסֵפר  לֹו  ,  ׁשֶ אי  ׁשֶ ַּהַגּבַ

יַבת  ַמְנֶצ ִלְפֵני  ִמְלֶחֶמת  ָהעֹוָלם ,  ֶטרְס'ְיׁשִ ּׁשֶ
ֵקר   ם  ָּהִראׁשֹוָנה  ּבִ י  ֶאְלָחָנן ׁשָ ַּהָגאֹון  ַהָקדֹוׁש  ַרּבִ ּ

ה,  א"ַוֶסְרָמן  ִזיָע ֲעׂשֶ ִּסֵיַע ,  גְרּבְֶנְזרֹוַמר  ,  ּוַבַעל  ַהּמַ
יָבתֹו   ָסִפים  ִליׁשִ ִאּסוף  ַהּכְ י ִלְפֵנ.  'יץִבנֹוַרּבְּבֶּלֹו  ּבְ

י  ֶאְלָחָנן  ָלֳאִנָיה ָעָלה  ַרּבִ יַבת ,  ּׁשֶ ָּפָנה  ֵאָליו  ֹראׁש  ְיׁשִ
ר  'ַמְנֶצ ּמַ ָפָניו  ׁשֶ ח  ּבְ ית ג  ְרּבְֶנְזרֹוְסֶטר  ְוׂשָ ֶּזה  ָפַתח  ּבֵ

ִהְתַחְיבויֹות  ׁשֹונֹות ִּמְסָחר  ַלֲאִריִגים  ְוִנְכַנס  ּבַ ְוָלֵכן ,  ּ
ַפְרָנָסה  ט ְיָבְרֵכהו  ּבְ ְּמַבֵקׁש  ֵמָהַרב  ׁשֶ ּ ַמר ,  ֹוָבהּ

רֹוץג  ְרּבְֶנְזרֹו ל  סוֵסי  ַהּמֵ ְרִטיס  גֹוָרל  ׁשֶ ָּרַכׁש  ּכַ ּ ,
ה ְרִטיסֹו  ִיְזּכֶ ּכַ ְּיָבְרֵכהו  ָהַרב  ׁשֶ י  ֶאְלָחָנן .  ּ ֵקׁש  ַרּבִ ּּבִ

ל  ַמר   ם  ִאּמֹו  ׁשֶ מֹו  ְוֶאת  ׁשֵ ָתן ,  גְרּבְֶנְזרֹוֶאת  ׁשְ ּנִ ֶ ִּמּשׁ
ַרך  ְלִיְצָחק  ּבֶ'  הִּיֵתן  ,  ָאַמר,  לֹו ִריאות ְִיְתּבָ ּן  ְפִניָנה  ּבְ ּ

י .  ְּוַחִיים ת  ַרּבִ ְרּכַ ַמע  ּבִ יָבה  ְלִמׁשְ ָּתַמה  ֹראׁש  ַהְיׁשִ ּ ּ
ֵאר  ֵהיֵטב  ֶאת  א  לֹא  ֵפֵרׁש  ּבַ ּמָ ׁש  ׁשֶ ֶּאְלָחָנן  ְוָחׁשַ

ָהַרב  ְיָבֵרך   ב  וִבֵקׁש  ׁשֶ ָבָריו  ָלֵכן  ׁשָ ְּדְ ּ ַפְרָנָסהּ ְַאך .  ּבְ

י  ֶאְלָחָנן  ׁשָ ָבִראׁשֹוָנהַרּבִ תֹו  ּכְ ְרּכָ ה,  ב  ַעל  ּבִ ' ׁשֶ
ֵלָמה  וְמִהיָרה  ְוַחִיים  ְלִיְצָחק  ַרך  ִיֵתן  ְרפוָאה  ׁשְ ִּיְתּבָ ּ ּ ּ ְ

ן  ְפִניָנה אֹוָתם  ָיִמים  ָהָיה  ַמר  .  ּּבֶ ָחָזק ג  ְרּבְֶנְזרֹוּבְ
ׁשֹור ר  ּבֹו  ּוָבִריא  ּכְ ל  חִֹלי  לֹא  ִנּכָ ְַאך .  ְוַאף  ִסיָמן  ׁשֶ

בוַע ֲעבֹור  ׁשָ ָחֵזהו,    ָיִמיםּּכַ ֵאב  ּבְ לֹא  ָעַבר .  ָּחׁש  ּכְ
ָרתֹו ד  ֶאת  ַהּכָ ְּזַמן  מוָעט  ְוהוא  ִאּבֵ י .  ּ ֵרר  ּכִ ִהְתּבָ

יֹוֵתר ן  ּבְ . ָּהְיָתה  לֹו  ַהְתָקַפת  ֵלב  ֵמַהּסוג  ַהְמֻסּכָ
ן  ֶהְחִלים  ה  וְלַאַחר  ִמּכֵ ּנָ ִהְתעֹוֵרר  ִמּמֶ ה  ׁשֶ ְּוָהֻעְבּדָ

ֶאָחד  ָהָאָדם ב  ִלְהיֹות  ּכְ לֹא  ִנַתן   ,ְוׁשָ ֶ ֵנס  ּשׁ ָרה  ּכְ ֻּהְגּדְ ּ
ר  ְרפוִאי  ַאֵחר גו  ֲעָסָקיו .  ּלֹו  ֶהְסּבֵ ְגׂשְ ִּעם  ַהְזַמן  ׂשִ ּ

ָאה  ְלִפְתרֹוָנה ָעַית  ַהַפְרָנָסה  ּבָ ְּוַגם  ּבְ ְגָמה .  ּ ְוזֹו  ּדֻ
י ַרּבֹות יִקים, ַאַחת ִמּנִ תֹוְלדֹות ַהַצּדִ ֻפָזר ּבְ ּמְ ִפי ׁשֶ ּּכְ ּ.  

ִעים ָהִר  ּאׁשֹוִנים הֹוִעילוַּגם ָהַאְרּבָ
ר  נֹוָסף  ָלֶזה לות ,  ֶהְסּבֵ ַתּדְ ָאֵכן  ַהְתִפָלה  ְוַהִהׁשְ ּׁשֶ ּ ּּ

ֵקׁש ּבִ ה  ׁשֶ ָקׁשָ ָּפֲעלו  ְלאֹוָתה  ּבַ ּ ּ ָנם ,  ּ ֶיׁשְ ֶּאָלא  ׁשֶ ּ
ֵאלו  לֹא   ְתמוָנה  ְוַעד  ׁשֶ ּגֹוְרִמים  נֹוָסִפים  ּבַ ּ ּּ ְּיֻתְקנו ּ ּ

ֶבת  ַהְיׁשוָעה םֵּיׁש  ְלַקו,  ָלֵכן.  ִּמְתַעּכֶ ֵ , ֹות  ְלַהּשׁ
ְּלִהְתַפֵלל  ֵאָליו   ם  "–ּ ֵ ך, ַּקֵוה ֶאל ַהּשׁ ץ ִלּבֶ , ָָחָזק ְוַאּמֵ
ם ֵ ַּעל  ָהָאָדם  ְלִהְתַחֵזק  וְלַקוֹות  ׁשוב ,  "ְּוַקֵוה  ֶאל  ַהּשׁ ּ ּ ּ

ית ַהִמְדָרׁש  יֹוֵצא ָלאֹור לֹום"ַּעל ְיֵדי ּבֵ ים ְוַהׁשָ ת .יֹוְרק־ְּניו "ַּהַחּיִ תָפָרׁשַ תָפָרׁשַ תָפָרׁשַ ָליֹון   •ַוְיִחי ַוְיִחי ַוְיִחי ַוְיִחי     ָּּּּפָרׁשַ      פ"תש'ה  • 44  ּּגִ

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

ּבֹוןְוִלּמּוד ּתֹוָרה ְוַעל ֶח ֲעבֹוָדה ׁשְ ֲעִסיק ּבַ  ַהּמַ

 י"בעזה



ֶלג ָלָבן ה ַהׁשֶ  שששש""""יתיתיתית    ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵראִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵראִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵראִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ?ָּלּמָ
ִביִלים  ְוַהְד ֶסה  ָהֲאָדָמה  וְמֻכִסים  ַהׁשְ ֶלג  ִמְתּכַ יֹוֵרד  ׁשֶ ׁשֶ ּּכְ ּ ּּ ּ ְכׁשֹול  אֹו  ִלּפֹול  ְלבֹור  ְוַכדֹוֶמה .  ָרִכיםּ ּמִ ֵקל  ּבְ ְמִהירות  ָעלול  ְלִהּתָ ְיַהֵלך  ּבִ ָאָדם  ׁשֶ ָנה  ׁשֶ ֶזה  ֵיׁש  ַסּכָ ַמָצב  ּכָ ּּבְ ּ ּ ְּ ּ ּ

ֶלג ַחת  ַהׁשֶ ּתַ ּמִ ה  ַהּבֹוֵרא  .  ּׁשֶ יד  ֶאת  ֲהִליָכתֹוש  "יתָעׂשָ ֶלג  ַיְכּבִ ַהׁשֶ ֶלגּ  ִיְגְמרו  לֹו  ְלָהֵאט  ֶאת  ְצָעָדי,ּׁשֶ ׁשֶ ֶלְכּתֹו  ּבַ ִסיָעה  ּבְ ים  ֵלב  ְלָכל  ּפְ ּו  ְוָכך  ָיׂשִ ה  ַהּבֹוֵרא   .ְ עֹוד  ָעׂשָ
ֶלג ּבֹוֵהק, ש"ית ַהׁשֶ ְְוָכך ֵמִאיר ָלָאָדם ַהֶדֶרך, ּׁשֶ ְּ. 

ַטח.  ְּוׁשוב ֶ ּשׁ לֹא  ִנְרִאים  תֹוָצאֹות  ּבַ ׁשֶ ְּוַגם  ּכְ ֵיׁש ,  ּ
יך  ּבִ ִבָטחֹון  וְלַהְמׁשִ ְְלִהְתַחֵזק  ּבְ ּ ל ּּ י  ּכָ ְּתִפָלה  ּכִ

ה ָקׁשָ ֶרת  ֲחָלִקים  ׁשֹוִנים  ַהְקׁשוִרים  ַלּבַ ְּתִפָלה  ְמַסּדֶ ּּ ּּ .
ָנם  תֹוָצאֹות  ַוֲאִפילו  ִמָיִדיֹות ֶיׁשְ ַּוֲהַגם  ׁשֶ ּ ּּ ּלֹא  ָתִמיד ,  ּ

אֹותֹו  ֶפֶרק ֵּיׁש  ָלנו  ֶאת  ָהְרׁשות  ִלְראֹוָתם  ּבְ ּ ּוְכִפי .  ּ
ת  ִמֵקץ ָפָרׁשַ ֵהַעְרנו  ּבְ ּׁשֶ ּבְ,  ּ ים ַהְיׁשוָעה ׁשֶ ַּמָצִבים  ַרּבִ ּ

ְהֶיה  מוָדִעים  ּנִ ִלי  ׁשֶ ינו  ִמּבְ ִּמְתַרֶקֶמת  ֵמֲאחֹוֵרי  ַגּבֵ ּ ּ ּ
ְִאם  ִתְהֶיה  לֹו  ֶאת  ַהְזכות  ְלָכך(  ִלְפָעִמים,  ָאְמָנם.  ְְלָכך ּ ּּ( ,

ִמיׁשֹוִרים  ה  ִלְראֹות  ֵאיך  ְתִפָלתֹו  ָפֲעָלה  ּבַ ִּיְזּכֶ ּ ּ ְ ּ
ִביָבִתִיים ֹוִנים  ַהּסְ ַּעד  ַלְיׁשוָעה  ַעְצָמה  ,ַּהּשׁ ּ ּ .

ָהָיה ה  ׁשֶ ָהָיהוַמֲעׂשֶ ה  ׁשֶ ָהָיהוַמֲעׂשֶ ה  ׁשֶ ָהָיהוַמֲעׂשֶ ה  ׁשֶ ַלח  ֵאֵלינו  ֵמִטיב  ְלַהְמִחיׁש   ,,,,ּּּּוַמֲעׂשֶ ׁשְ ּנִ ֶ ּּשׁ
ָבר ִזווגֹו     :ֶאת  ַהּדָ ָבחור ְמֻבָגר ׁשֶ ִּלְפֵני  ְזַמן  לֹא  ַרב  ּבְ ּ ּ ּּ
דוָקה ...  ִהְתַמְהֵמַה ְמָעה  ִאּמֹו  ַעל  ְסגוָלה  ּבְ ּׁשָ ּ
ּוְמנוָסה ְּלִפיָה  ִאם  ְתַאְרֵגן  ִמְס,  ּ ל  זוגֹות ּ ַּפר  ְמֻסָים  ׁשֶ ּ ּ

ֵסֶפר   ִיְלְמדו  ַיַחד  ּבְ ּׁשֶ ִמיַרת  ַהָלׁשֹון"ּ ל "  ּׁשְ ׁשֶ
ִעים  יֹום  וְבֹתם  ַהִלּמוד "  ָּחֵפץ  ַחִיים"ֶה ך  ַאְרּבָ ְּלֶמׁשֶ ּּ ְ

ָתם ָקׁשָ ם  ִיְתַעֶלה  ֶאת  ּבַ ֵ ְּיַבְקׁשו  ֵמַהּשׁ ּ ִּיְזּכו ,  ּ
ָאָלה  ְתֻק ׁשְ רו  ְוַהּמִ ָבִרים  ִיְסַתּדְ ַהּדְ ּׁשֶ ּ ה .  ָּיםּ ָ ָהִאּשׁ

ַיֲעׂשו  ְלַמֲעָנה  ה  ֵמֶהם  ׁשֶ ָּפְנָתה  ְלַחְברֹוֶתיָה  וִבְקׁשָ ּ ּּ ּ ּ
ָבר  ַהֶזה ְוַאף ,  ַּהֲחֵברֹות  ִהְתַלֲהבו  ֵמָהַרְעיֹון.  ֶּאת  ַהּדָ

ִעים  ִהְבִטיחו  ִלְלמֹוד  ַאְרּבָ ֶ ֵּצְרפו  זוגֹות  נֹוָסִפים  ּשׁ ּ ּ
ר ְזּכָ ּנִ ַּאך  ְלמֹוַרת  רוָחם.  יֹום  ּכַ ִעים ָּחְלפו,  ְ   ַאְרּבָ

חור  ל  ַהּבָ ַמָצבֹו  ׁשֶ ּנוי  לֹא  ִנְרָאה  ּבְ ַּהָיִמים  ְוָכל  ׁשִ ּּ ּ
ר  ּבֶ.  ָּהַרָוק ְרֶאה  ְמֻדּבָ ּנִ ּכַ ה  ׁשֶ ָ ֱאגֹוז 'ֶהְחִליָטה  ָהִאּשׁ
ה ִעים  יֹום '  ָקׁשֶ ֻגָלה  ַאְרּבָ ְּוֵיׁש  ָלׁשוב  ַעל  ַהּסְ ּ

ה  יֹו.  נֹוָסִפים ַּהַפַעם  ִאְרגון  ַהזוגֹות  ָהָיה  ָקׁשֶ ּ ּ ּ ֵתר ּ
ֻגָלה  ְרֶאה  לֹא  זו  ַהּסְ ּנִ ּכַ ִנּמוק  ׁשֶ קו  ּבְ ֶּחְלָקם  ִהְתַחּמְ ּ ּ ּ
ָצב  ַהּנֹוְכִחי  ְוֵיׁש  ְלַחֵפׂש  ְסגולֹות  ּמַ ְתִאיָמה  ּבַ ַּהּמַ ּ ּ

ל ...  ֲאֵחרֹות ּדֵ ה  ְלׁשַ ָ ָבר  ִהְצִליָחה  ָהִאּשׁ ל  ּדָ סֹופֹו  ׁשֶ ּבְ
ה  ֵמַחְברֹוֶתיָה  ְוִלְמֹצא  ַגם  זוגֹות  ֲאֵחִרים  ּמָ ּּכַ ּ

ֻבָקׁש ְסָפר  ַהּמְ ִלימו  ַלּמִ ַיׁשְ ּׁשֶ ּ ּ ֲחלֹף .ּ ַגם  ּבַ ּ  ֶאָלא  ׁשֶ ּ
ִנִיים ְ ִעים  ַהָיִמים  ַהּשׁ ַּאְרּבָ ַרָוקותֹו,  ּ חור  ּבְ ּנֹוַתר  ַהּבָ ּ ּ .

ַפַעם ,  ָהֵאם  לֹא  ָאְמָרה  נֹוָאׁש  ְוֶהְחִליָטה ּּבַ
ית ִליׁשִ ְ ֵסֶפר  ,  ַהּשׁ ְּלַאְרֵגן  זוגֹות  ְלִלּמוד  ּבְ ּ ִמיַרת "ּ ׁשְ

ָנה"  ׁשֹוןַּהָל ִיְמָצא  ֶאת  ִזיווגֹו  ָהָראוי ,  ְּלַהְצָלַחת  ּבְ ּׁשֶ ּ ּ
ָמתֹו ַהַפַעם .  לֹו  ְלִפי  ׁשֶֹרׁש  ִנׁשְ ְּלמֹוָתר  ְלַצֵין  ׁשֶ ּ

ִבים  ְלַמְטַרת  ָתה  יֹוֵתר  ִלְמצֹוא  ִמְתַנּדְ ְ ִּהְתַקּשׁ
ֻגָלה ָבר  ִנְמְצאו  ֲחֵברֹות .  ַּהּסְ ל  ּדָ סֹופֹו  ׁשֶ ֲּאָבל  ּבְ

ֵד ּכְ ַח  ֵאת  ָהֵאם  ָנְטלו  ֶאת ֶּנֱאָמנות  ׁשֶ ּמֵ ּי  ְלׂשַ
יָמה  ַעל  ַעְצָמם ּׁשוב  ִהְתַאְרְגנו  ִמְסַפר  זוגֹות .  ַהְמׂשִ ּ ּּ ּ

ַפַעם  ִעים  יֹום  ּבַ ַאְרּבָ ֵקׁש  ְוִהְתִחילו  ּבְ ְתּבַ ּמִ ּּכַ ּ ּ
ית ִליׁשִ ְ ה  ַהַפַעם.  ַהּשׁ ִעים ,  ְּוִהּנֵ ִּלְקַראת  ֹתם  ַאְרּבָ

חור  ֶאת  ִזיוו,  ַּהָיִמים ָּמָצא  ַהּבָ ַּהְיִדיָעה .  גֹוּ
ה ְמָחה  ַרּבָ ׂשִ ּמוָבן  ּבְ ָלה  ּכַ ר .  ִּהְתַקּבְ ֲאׁשֶ ִעם  ֹזאת  ּבַ

ֵהִביא  ְלָכך ְַלגֹוֵרם  ׁשֶ ין ;  ָּהיו  ָהְרָגׁשֹות  ְמעָֹרִבים,  ּ ִמּבֵ
ָתלו  ֶאת  ַהְיׁשוָעה  ֶ ֵאלו  ּשׁ בֹות  ָהיו  ּכָ ְתַנּדְ ים  ַהּמִ ׁשִ ַּהּנָ ּ ּ ּ ּּ

ִמיַרת  ַהָלׁשֹון ִלּמוד  ׁשְ ּּבְ ַלַחׁשֶּאָל,  ּ הֹוִסיפו  ּבְ ֶ  ,ּא  ּשׁ
ָלאט  וְבַלַהט ּּבַ ִמי  יֹוֵדַע  ֵאיֶזה  ,ּ ים'  ׁשְ יִנים  ָקׁשִ ' ּדִ

ה   חור  ְוַכּמָ ל  ַהּבָ ַעד  ַמָזלֹו  ׁשֶ ָּסְגרו  ּבְ ּ ִטיִנים 'ּ ַמׂשְ
ֵדי  ְלָהִסיָרם '  ּוְמַקְטְרִגים ּכְ ִּרֲחפו  ַעל  ֹראׁשֹו  ׁשֶ

ְוְלַהְכִניסֹו  ִמַתַחת  ַלֻחָפה  ָהָיה  ָצִריך  ָל ּ ּ ּׁשוב  ַעל ּ
לֹוׁש  ְפָעִמים   ֻגָלה  ׁשָ ַּהּסְ ֲּאֵחרֹות  לֹא  ִהְתַפֲעלו (!)  ּ ּ

ך ל  ּכָ ּאוַלי  ָפׁשוט  ִהִגיַע  ְזַמּנֹו,  ְּכָ ּּ ָתלו ...  ּ ֶ ָנם  ּשׁ ְּוֶיׁשְ ּ

ְסֻגלֹות  ֲאֵחרֹות ִהְצָטֵרף  ְסגוָלה ,  ֹּזאת  ּבִ א  ּבְ ּמָ ּאֹו  ׁשֶ
ָאה  ַהְיׁשוָעה  ְוכו,  ּזֹו  ִלְסֻגלֹות  ֲאֵחרֹות ּּבָ ֶּּאָלא ֶאָלא ֶאָלא ֶאָלא  . 'ְּוכו'  ּ ּּ

ה  ָיִמים ּמָ ֲעבֹור  ּכַ ּכַ ה  ָיִמיםׁשֶ ּמָ ֲעבֹור  ּכַ ּכַ ה  ָיִמיםׁשֶ ּמָ ֲעבֹור  ּכַ ּכַ ה  ָיִמיםׁשֶ ּמָ ֲעבֹור  ּכַ ּכַ ָפחֹות   ,,,,ׁשֶ ׁשְ ֵני  ַהּמִ ְפְגׁשו  ּבְ ּנִ ׁשֶ ּּכְ ּּ
יו ת  ָהֵארוִסין,  ַיְחּדָ ּבַ ָבר ,  ִּלְקַראת  ִמּסִ ֵרר  ּדָ ִהְתּבָ
ה:  ְמַעְנֵין ּנָ ֵני  ַאִחים  ּבֹוְגִרים  ִמּמֶ ָלה  ֵיׁש  ׁשְ לֹא ,  ַּלּכַ ּׁשֶ

ִּזווָגםָּמְצאו  ֶאת   ִהיא  לֹא  ִתַגׁש ֶהְחִליָטה  ַהּכַ.  ּ ָּלה  ׁשֶ ּּ
ָלל ּדוִכין,  ְּלַהָצעֹות  ּכְ ֵרי  ׁשִ ִקׁשְ ַאֶחיָה  ָיבֹואו  ּבְ ַּעד  ׁשֶ ּ .

ֶכר'ּיֹום  ֶאָחד  ִנְפַתח  ַה יֹום  ְפלֹוִני  ִנְפָגׁש '  ּסֶ ר  ּבְ ֲאׁשֶ ּּכַ ּ
ת  ָּהָאח  ָהִראׁשֹון  וְביֹום  ַאְלמֹוִני  ִהְתַקְיָמה  ְמִסּבַ ּ

ןְזַמן  ָקָצר  ְלַאַח.  'ֵּארוִסים'ָה  ,ּחֶֹדׁש  וְקָצת,  ר  ִמּכֵ
ת  ָה ּבַ ִני  ֶאת  ִזיווגֹו  וִמּסִ ֵ ָּמָצא  ַגם  ָהָאח  ַהּשׁ ּ ' ֵּארוִסים'ּ

יֹום  ַאְלמֹוִני ָכִניםַרק  ָאז  הֹוֶריָה  .  ִּהְתַקֵים  ּבְ ּדְ ָּפנו  ְלׁשַ ּ ,
ֻהַצע  ָלה ּדוך  ָהִראׁשֹון  ְוָהַאֲחרֹון  ׁשֶ ִ ְּוֶזה  ַהּשׁ ּ ְ ֵני .  ּ ּבְ

ל   ַפְחָתה  ׁשֶ ִּמׁשְ ּ חו  ָּלה  ַהּכַּ םּׂשָ ְוָלֵכן  לֹא ,  ְּלִפי  ֻתּמָ
ֵני  ֶקֶרב  ּבְ ְבֵריֶהם  עֹוְררו  ִהְתַפֲעלות  ּבְ ֵּהִבינו  ַמּדוַע  ּדִ ּ ּ ּּ

ַפַחת ֵגׁש  ַעל  ַהַתֲאִריֵכי ,    ֶהָחָתןִּמׁשְ מו  ּדָ ּשָׂ ֶ ּּשׁ ּ
ל  ָהַאִחים'  ֵּארוִסים'ָה ֵרר.  ׁשֶ תֹם ,  ִהְתּבָ ִדיוק  ּבְ ּבְ ּׁשֶ ּ

ִע ל  ַהִלּמוד  ּבִַאְרּבָ ּים  ַהָיִמים  ָהִראׁשֹוִנים  ׁשֶ ּ ִמיַרת "ּ ׁשְ
ָּמָצא  ָהָאח  ָהִראׁשֹון  ֶאת  ִזיווגֹו  וִמָיד "  ַּהָלׁשֹון ּ ּ

ל  ַהִלּמוד  ִנִיים  ׁשֶ ְ ִעים  ַהָיִמים  ַהּשׁ ִהְסַתְימו  ַאְרּבָ ׁשֶ ּּכְ ּ ּּ ּ ּ ּ
ִמיַרת ַהָלׁשֹון"ּבִ ִני ֶאת ִזיווגֹו" ּׁשְ ֵ ָּמָצא ַגם ָהָאח ַהּשׁ ּ . 

ֵהִביָאה ְלַהְצָלָחה ִחָיה ׁשֶ  ַּהּדְ
מֹות ׁש  ׁשְ ה  ְוסֹוף  ֻחּמָ ּמוָבא ,  ְּוִלְקַראת  סֹוף  ַהָפָרׁשָ

ים  ֶאת  ְפֵני  יֹוֵסף  וְמַבְקׁשִ ָהַאִחים  ִמְתַנְצִלים  ּבִ ּׁשֶ ּ ּ
ִכיָרה ה  ַהּמְ יֹוֵסף .  ִּקְרָבתֹו  וְסִליָחתֹו  ַעל  ַמֲעׂשֶ

יָבם יק  ְמׁשִ י  ֲהַתַחת ,ּאוַּאל  ִתיָר")  כ-יט,  נ(:  ַּהַצּדִ   ּכִ
ְבֶתם  ָעַלי  ָרָעה?ים  ָאִניִקֱאלֹ ּ  ְוַאֶתם  ֲחׁשַ ים ִק  ֱאלֹ,ּ

ָבה  ְלֹטָבה י  ֲהַתַחת   "–י  "ּוֵפֵרׁש  ַרׁשִ.  'ְוגֹו"  ֲּחׁשָ   ּכִ
ְמקֹומֹו  ֲאִני–ים  ָאִני  ִקֱאלֹ א  ּבִ ּמָ ְתִמָיה?  ׁשֶ   ִאם ,ּ  ּבִ

לום  ֲאִני  ָיכֹול א ּ  ְוַהלֹ?ָּהִייִתי  רֹוֶצה  ְלָהַרע  ָלֶכם  ּכְ
ְבֶתם  ָעַלי  ָרָעה  ְוַהָקּבָ ְלֶכם  ֲחׁשַ ַּאֶתם  ּכֻ ּ ָבה "ּּ ה  ָחׁשְ

י  ָיכֹול  ְלָהַרע  ָלֶכם!ְלטֹוָבה –"  ?ְ  ְוֵהיַאך  ֲאִני  ְלַבּדִ
ְּּמֻסָפר  ְמֻסָפר  ְמֻסָפר  ְמֻסָפר   ַאְרצֹות ּּ יִרים  ַהְגדֹוִלים  ּבְ ַּעל  ֶאָחד  ָהֲעׁשִ
ִרית ַאַחת  ,  ַהּבְ ה ׁשֶ ְקׁשָ ַּהֲחָברֹות  ַהְגדֹולֹות  ּבִ

ים.  ַלֲעׂשֹות  ִעּמֹו  ֲעָסִקים יוִנים  ֲאֻרּכִ ְּלַאַחר  ּדִ מו   ,ּ ִּסּכְ
יֵניֶהם  ֶאת  ְפָרֵטי  ָהִעְסָקה ם .  ּּבֵ יר  ַהֶחְבָרה  ָרׁשַ ַמְזּכִ

יר  ַלְחֹתם  ַעל  ֵקׁש  ֶהָעׁשִ ר  ִהְתּבַ ּכוִמים  ְוַכֲאׁשֶ ֶּאת  ַהּסִ ּּ
ָבִרים ַיְקִריא  לֹו ,  ִזְכרֹון  ַהּדְ ירֹו  וִבֵקׁש  ׁשֶ ָּקָרא  ְלַמְזּכִ ּ ּ

תוב ן  ְלַאַחר.  ֶּאת  ַהּכָ יר  ִמְמֵגַרת ,  ִמּכֵ הֹוִציא  ֶהָעׁשִ
ְלָחנֹו  ְס ְדיֹוית  ִגפֹוׁשֻ ה  ּבִ ָעֶליָה  ֶאת   ֵהִניַח,  ְרֻטּבָ

ָטר ְ לֹו  ְוׁשוב  ַעל  ַהּשׁ ָמקֹום  ַהֲחִתיָמה,  ֲּאֻגּדָ . ּבְ
י  ָהֲעָסִקיםְלַמְרֶאה   ל  ַאְנׁשֵ ֵטי  ַהְפִליָאה  ׁשֶ ָאַמר ,  ַּמּבָ
יר ִמי  לֹא ֵאיִני  :  "ֶהָעׁשִ ּיֹוֵדַע  ְקֹרא  וְכתֹוב  ְוַגם  ֶאת  ׁשְ ּ

ָכה  ֲאִני  נֹוֵהג  ִמָיִמים  .  ֵּאַדע  ַלְחֹתם ְנק ָיִמיָמהּּכָ   ְוַהּבַ
ִלי ָחאֹות  ׁשֶ ל  ַהַהּמְ ד  ֶאת  ּכָ ְּפִליָאָתם  ָגְבָרה".  ְּמַכּבֵ ּ 

ר  ִהַגְעָת  ְללֹא  ְיִדיַעת  ַהְקִריָאה " ִּאם  ְלָכֶזה  עֹׁשֶ ּ ּ
ִתיָבה יר  ָהִייָת  ִאילו  ַגם ,  ְוַהּכְ ה  ָעׁשִ ּמָ ִּמי  יֹוֵדַע  ּכַ ּּ

ָּיַדְעָת  ְקֹרא  וְכתֹוב יר  ..."ּ ְִחֵיך  ֶהָעׁשִ ִּאילו  ָיַדְעִתי :  "ּ ּ ּ
ּמָ, ּוְכתֹובְקֹרא  ַאר ׁשַ ֶנֶסתָהִייִתי ִנׁשְ ית ּכְ  ". ׁש ּבֵ

ׁש" ּמָ ָּתְמהו  –"  ?ׁשַ ר  וַמּדוַע",  ּ ַּמה  ַהֶקׁשֶ ּ ִּסֵפר "  ?ּ
יר   ַיְלדותֹו  ֶהָעׁשִ ּבְ רוְסָיהּׁשֶ . ִּהְתַיֵתם  ֵמהֹוָריו  ּּבְ

ְלִתי " ֻריֹות  ַהּבִ ֲעַלת  ָהֶאְפׁשָ ל  ָהָאֶרץ  ּבַ ְמָעה  ׁשֶ ּׁשִ ּ
לֹות ר  ֵעִצים  ,  ֻמְגּבָ ִאים  ַעל  ֲעֵליֶהם   ְּגבֹוִהיםֲאׁשֶ נֹוׂשְ

ל  ּדֹוָלִרים  ְירוִקים ַפע  ׁשֶ ְמיֹוִני...  ּׁשֶ ִּהִציתו  ֶאת  ּדִ ּ .
ָכל ְלֵאל  ָיִדי  ְלַהִגיַע  ֵאֶליָהֶּהְחַלְטִתי  ַלֲעׂשֹות  ּכְ ּ  ׁשֶ ּ .
ָבר   ל  ּדָ סֹופֹו  ׁשֶ ָיִדיּבְ ב  ָלֳאִנָיה ָעָלה  ּבְ ּ  ְלִהְתַגּנֵ ּ

ִרית ה  ְלַאְרצֹות  ַהּבְ ְרּכָ ָתה  ֶאת  ּדַ ָעׂשְ ָאז .  ּׁשֶ ֶּאָלא  ׁשֶ
ה  ה  ְוַכּמָ ּמָ ים  ִפי  ּכַ אן  ָקׁשִ ַהַחִיים  ּכָ ֵרר  ׁשֶ ִּהְתּבָ ּ

רוְסָיה ֵּמַהַחִיים  ּבְ ם  .  ּ ָּיכְֹלִתי  ִלְמצֹוא  ַתֲעסוָקה ׁשָ ּ ּ
ֲחנות   ׁשוְלָיּּבַ ַעל  ְמָלאָכה  ְלָיִמים  אֹו ה  ּאֹו  ּכְ ֵאֶצל  ּבַ

בועֹות ְּוִאלו  ,  ְּלׁשָ אןּ ִרית,  ּכָ ַאְרצֹות  ַהּבְ י ,  ּבְ ֵאיֶנּנִ
ָפה  ְוַאף  ֶאָחד  לֹא  מוָכן  ְלַהֲעִסיק  יר  ֶאת  ַהּשָׂ ַּמּכִ

ל ָהִייִתי  ְמׁשֹוֵטט  .  אֹוִתי ְרחֹובֹוֶתיָה  ָהֲעָנִקִיים  ׁשֶ ּּבִ
ִרית אִתי  ,  ַאְרצֹות  ַהּבְ ּבָ ֶ ֶנֶסתְלֵבית  ַעד  ּשׁ . ַהּכְ

ׁשַ יֵרי  ָמזֹון ֵמַהִקּדוׁש ּבְ ם  ׁשִ ְמָחִתי  ָמָצאִתי  ׁשָ ְּלׂשִ ת ּ ּבָ
ַרַעְבָתנות.  קֹוֶדׁש ּוְבעֹוִדי  אֹוֵכל  ּבְ ּ אי,  ּ ִני  ַהַגּבַ ְּפָגׁשַ ּ ,

ֶחֶדר  ַהְצָדִדי  ֵלילֹות  ּבַ ִּרֵחם  ָעַלי  ְוִהִציַע  ִלי  ָללון  ּבַ ּּ ּ
ֶנֶסת  ְוָדַאג  ִלי  ִלְמַעט  אֶֹכל ית  ַהּכְ ֲחַצר  ּבֵ ּבַ ֲעבֹור .  ׁשֶ ּכַ
ַאְלִתי  אֹותֹו  ִאם  ִנְצַרך  הו ה  ָיִמים  ׁשָ ּמָ ּּכַ א  ַלֲעבֹוָדה ְּ

ֶנֶסת ֵבית  ַהּכְ אי.  ּבְ ׁש ,  ָּאַמר  ַהַגּבַ ּמָ ַ ַרת  ַהּשׁ ׂשְ ּמִ ׁשֶ
ְּפנוָיה ַאְלִתי.  ּ ֵדי  ְלִהָקֵרא :  "ּׁשָ ּוַמה  מוָטל  ָעַלי  ּכְ ּ ּ
ׁש ּמָ אי"  ?ׁשַ יב  ַהַגּבַ ָָעֶליך  ֶלֱאסֹוף  ֶאת :  "ֵּהׁשִ

ּדוִרים ֶנֶסתִלְדֹאג  ִל,  ַּהּסִ ית  ַהּכְ ְּנִקיות  ּבֵ ֵרת  ֶאת ,  ּ ּוְלׁשָ
ְתַפְלִלים ַּהּמִ בוַע.  ּ ל  ּדֹוָלר  ָוֵחִצי  ְלׁשָ ַעד  ֶזה  ְתַקּבֵ ּּבְ ּ ."

ַמְחִתי ר  ְלַהְתִחיל:  "ּׂשָ אי  "?ָמַתי  ֶאְפׁשָ יב  ַהַגּבַ : ֵּהׁשִ
ִחיָנִתי  ַאָתה  ָיכֹול  ְלַהְתִחיל  " יוִּמּבְ ם ַּהיֹום  יֹו.  ַעְכׁשָ

י ִליׁשִ ל  ַרק  ּדֹוָלר,  ׁשְ בוַע  ַהֶזה  ְתַקּבֵ ָ סֹוף  ַהּשׁ ָּאז  ּבְ ּ ּ." 
ִנָקיֹון ִּהְתַחְלִתי  ּבְ תֹם  ְתִפיַלת  ָהֶעֶרב  ָאַסְפִתי  ֶאת .  ּ ּּבְ ּ

ּדוִרים ֲחַדר  ַהָקָטן .  ַּהּסִ ְמִתי  ּבַ אֹותֹו  ַלְיָלה  ִנְרּדַ ּּבְ ּ
ל  ִספוק  ְמַרֵחף  ַע ִחיוך  ׁשֶ ׁשֶ ּּכְ ּּ ְ תֹם  אֹוָתה .  ּל  ָפַניּ ּּבְ

ְלִתי  ּדֹוָלר בוַע  ִקּבַ ּׁשָ ת.  ּ ּבָ מֹוָצֵאי  ׁשַ ּבְ ֵקׁש ,  ֶּאָלא  ׁשֶ ּּבִ
ָקנו  לֹות  ֲעבור  ַהּנֹוְדִבים  ׁשֶ ֶאְרׁשֹם  ַקּבָ אי  ׁשֶ ַּהַגּבַ ּּ ּ

תֲּעִליֹות   ּבָ ׁשַ ֲהֵרי  ָסִעיף  ֶזה  ִנְכַלל ,  ּוְנָדִרים  ּבְ ׁשֶ
ַתְפִקיד   ׁשּבְ ּמָ ַ ֵרת  ֶאת:  ַהּשׁ ְתַפְלִליםְלׁשָ ּ  ַהּמִ : ָּאַמְרִתי.  ּ

אי".  ֵּאיִני  יֹוֵדַע  ִלְכתֹב" ן:  "ָּאַמר  ַהַגּבַ ּלֹא  תוַכל ,  ִאם  ּכֵ
ׁש ּמָ ַּתְפִקיד  ֶזה  ּדֹוֵרׁש  ַגם  ְקרֹא  וְכתֹוב .  ִלְהיֹות  ׁשַ ּּ

ְּוִאם ֵאין ְלך ִיָתרֹון ֶזה ֲעבֹוָדְתך, ָ ֵָאין ָלנו ֵחֶפץ ּבַ ּ." 
אֹותֹו  ַלְיָל יִתי  ְלֵהָרֵדםּבְ ֵ ֲאָבל  ָאז  ָעָלה  ִלי .  ה  ִהְתַקּשׁ

ֹראׁש וק .  ַרְעיֹון  ּבָ ּבֶֹקר  ָיָצאִתי  ַלּשׁ ְּלָמֳחָרת  ּבַ
ה  ַתפוֵחי  ֵעץ  ְגדֹוִלים לֹוׁשָ ַעד  ַהּדֹוָלר  ׁשְ ִתי  ּבְ ְּוָרַכׁשְ ּּ ּ ּ .

ִהְבִריקו ָיָפה ִּנֵקיִתי  אֹוָתם  ֵהיֵטב  ַעד  ׁשֶ ֵעת ָפִניִתי . ּ ּּכָ
ִיְקנו  ֶאת ָלעֹוְבִרים  ְוׁשָ ִתי  ֵמֶהם  ׁשֶ ִּבים  וִבַקׁשְ ּ ּּ ּ

ַעד  ּדֹוָלר  ֶאָחד ַּהַתפוַח  ּבְ ָיִדי .  ּּ אֹותֹו  יֹום  ָהיו  ּבְ ּּבְ
לֹוׁש  ּדֹוָלִרים ָעה  ַתפוִחים .  ׁשָ ִתי  ִתׁשְ ְּלָמֳחָרת  ָרַכׁשְ ּ ּ ּּ

ָיִדי  ַח ּוְלֵעת  ֶעֶרב  ָהיו  ּבְ ְּדֹוָלִרים  ְוָכך  ָהִייִתי  נֹוֵהג י  "ּ

יֹומֹו ָנה  ָפַתְחִתי  ּדוָכן ,  יֹום  ּבְ ֲעבֹור  ֲחִצי  ׁשָ ּכַ ַּעד  ׁשֶ ּ ּ
ל  ַתפוִחים  ְממָֹרִקים  וַמְבִריִקים ּׁשֶ ּ ִּעם  ַהְזַמן .  ּּ

ֲעָסִקים  ְוַהָקּבָ ַלְחִתי  ָיִדי  ּבַ ּׁשָ ָּעַזר  ִלי  ְוִהַגְעִתי ה  "ּ ּ
ר  ַהֶזה ו.  ָּלעֹׁשֶ ַּתֲארו  ָלֶכם  ַמה  ָהָיה  קֹוֶרה ,  ַעְכׁשָ ּ ּ

ִּאילו  ָיַדְעִתי  ְקֹר ּ ׁש .  ּא  וְכתֹובּ ּמָ ַאר  ׁשַ ֲהֵרי  ָהִייִתי  ִנׁשְ
ֶנֶסת ֵבית  ַהּכְ ְוָקא   ...ּבְ ָאה  ּדַ לֹו  ּבָ ַּהּמֹוִטיַבְצָיה  ׁשֶ

ום  ׁשֶ ָרִכיםִּמּשׁ ל  ַהּדְ ָפָניו    תמֹוֲּחסוָּהיו    ּכָ ָהָיה ּבְ
ַדְעתֹו  ָּנחוׁש ּבְ    .ְלַהְצָלָחה ַּלְחתֹרּ
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