
ֵּמַהֵסֶפר ַהָקדֹוׁש  ּ 

ְמׁשֹון"""" ְמׁשֹוןֶזַרע ׁשִ ְמׁשֹוןֶזַרע ׁשִ ְמׁשֹוןֶזַרע ׁשִ      """"ֶזַרע ׁשִ
ְמׁשֹון ים ַנֲחָמִני ִז ְּלַרִבי ׁשִ  א"ָיעַחּיִ

עיָרם" ִקיָת  ֶאת  ָהעָדה  ְוֶאת  ּבְ ְִוִהׁשְ ִּפיֵרׁש   ,)ח,  כ(  "ֵ

ָחס  ַהָקָבי  "ַרׁשִ ְּמַלֵמד  ׁשֶ ּ ָרֵאלה  "ּ ל  ִיׂשְ . ַעל  ָממֹוָנם  ׁשֶ

ים  ְמָנא  ֵליה  ְלַרׁשִ ָחס  ְוכוי  "ַּמְקׁשִ ִּדיְלָמא 'ִּלְלמֹד  ׁשֶ

ִקיָת  ֶאת  ָהעָדה  ְוֶאת  ְבעיָרם"ְְלָכך  ֶנֱאַמר   ְִוִהׁשְ י ִּכ"  ֵּ

ָאְמרו   ָרֵאל  ׁשֶ ֵאַלת  ִיׂשְ ָּכך  ָהְיָתה  ׁשְ ְ ָּלָמה  ָנמות "ּ ּ

ֲּאַנְחנו  וְבעיֵרנו ּ ְּועֹוד  ֵיׁש  ְלַהְקׁשֹות  ְדִמיְלָתא ".  ִּ ּ

ַהָקָב יָטא  ִהיא  ׁשֶ ִּדְפׁשִ ּ ה  ֵדי ה  "ּ ּנֹוֵתן  ְלָכל  ְבִרּיָ ּ

ַּמְחסֹוָרה  ְוהוא  ְבַרֲחָמיו  ָזן  ִמַקְרֵני  ְרֵאִמים  עד  ֵביֵצי  ּ ַּ ּ ּ

 . )ב"ז ע"קַָ�ת ַ	� (ִּנים ִּכ

ֻהְצַרך  ַרׁשִל  "ְוי ְׁשֶ ָהָיה  ָמקֹום י  "ּ ְּלָפֵרׁש  ָכך  ִמׁשום  ׁשֶ ּ ְ ּ

ָרֵאל  לֹא  ָהיו  זֹוִכים  וָבא  ָלֶהם  ִּלְטעֹות  ְולֹוַמר  ְדִיׂשְ ּ ּ

ַּמִים  ִבְזכות  ַהְבֵהמֹות ָמִצינו  ְבעֹוָבָדא ,  ּּ ְּכמֹו  ׁשֶ ּ ּ ּ

ֲּאֶלְכַסְנְדרֹוס  מֹוְקדֹון  ְּד יכֹון  )'ז  א"כִ�ְקָרא  ַרָ�ה  ַו(ּ , ַחּיֵ

ְּבִגין  ְבעיָרא  ְדִקיק  ִמיְטָרא  ָנִחית   ִ ּ ם  יֹוֵרד (ּ ׁשֶ ַהּגֶ ׁשֶ

ְמִדיָנָתם  ְולֹא  ּבִ קֹות  ׁשֶ ֵהמֹות  ַהּדַ ְזכּות  ַהּבְ ָּלֶהם  ּבִ

ְזכּוָתם ִתים  ֶאת ,  ּבִ ִעים  ִוְהיּו  ְמַעּוְ ָהיּו  ְרׁשָ ִּמׁשּום  ׁשֶ

ּפָט ׁשְ ִמ,  ַהּמִ ם  ּבְ ֲעִתיק  –ְדַרׁש  ַּעֵין  ׁשָ ָאָדם ,  )ֶהָעַרת  ַהּמַ

ָּאָדם  ִבְזכות  ְבֵהָמה    –ּוְבֵהָמה   יע    –ּּ ְוָהִייִתי ',  הַתֹוׁשִ

ִמיענו  ַהָכתוב   ַאף  ָכאן  ִהׁשְ ּאֹוֵמר  ׁשֶ ּּ ְִוֶאת  ְבעיָרם"ָּ ּ "

ָרֵאל ִבְזכות  ַהְבֵהמֹות  ָהיו  ַהַמִים  ְלִיׂשְ ּלֹוַמר  ׁשֶ ּ ּּ ּ ,

ִּמׁשום  ֲהִכי  ָכַתב  ֵרׁש ּ ַּלֵמד  ְוכוְמי  "ּ ְּדִמְדָכַתב  ְוֶאת 'ּ ּ

ְִבעיָרם ַהְבֵהמֹות  ָהיו  ְטֵפִלים  ָלֶהם,  ּ ּמוָכח  ׁשֶ ְּדִאי ,  ּּ

ִקיָת  ֶאת  ָהעָדה  ֵָלאו  ֲהִכי  ָהָיה  לֹו  לֹוַמר  ְוִהׁשְ

ִוְבעיָרם ָרֵאל  ,  ּ ָאְמרו  ִיׂשְ ְּכמֹו  ׁשֶ ם  ֲאַנְחנו "ּ ָּלמות  ׁשָ ּ

ּוְבעיֵרנו  . ְּבלֹא ֶאת" ִּ

ָרֵאל  ָהְיָתה ְוֵאין  ֲהִכי  ַנ ַכָוַנת  ִיׂשְ ר  לֹוַמר  ׁשֶ ִּמי  ֶאְפׁשָ ּּ

ְָכך יענו ,  ּ ַּאף  ִאם  ֵאין  ָלנו  ְזכות  ָהָיה  לֹו  ְלהֹוׁשִ ּ ֵּ
ִּבְזכות  ַהְבֵהמֹות ַהָקָב,  ּּ ְּוָהָיה  ַדי  ׁשֶ ּ יב ה  "ּ ָיׁשִ

ִקיָת  ֶאת  ָהעָדה" תו ,  ְּותו  לֹא"  ְֵוִהׁשְ ּוִמֵמיָלא  ִיׁשְ ּ ּ ּ
ַּהְבֵהמֹות  ַנִמי  ְוָלָמה ּ ְִוֶאת  ְבעיָרם"  ָחַזר  לֹוַמר  ּ ּ "

ָחס ַהָקָב ֶּאָלא ַוַדאי ְלַלְמֵדנו ׁשֶ ּ ּ ּ ּ  .'ְּוכוה "ּ
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דוַע ְוַגם ַעל ַהלֹא ָידוַע  ְלהֹודֹות ַּעל ַהּיָ ּּ

ִית אֹותֹו  ּבַ ך  ְזַמן  ַרב  ִהְתגֹוֵרר  ְפלֹוִני  ַאְלמֹוִני  ּבְ ֶמׁשֶ ּּבְ ּ ְ 
ן ְנָין  ַהָיׁשָ ּבִ ִנָיה  ּבַ ְ קֹוָמה  ַהּשׁ ּבְ ּׁשֶ כוָנה ,  ּ ֵלב  אֹוָתה  ׁשְ ּּבְ ּ

ְמָרִנית  . ָוִתיָקה ְוׁשַ
ַמֲהַלך  ַהַחִיים ּּבְ ּ  ְפָקדוהו  ְמאָֹרעֹות  ׁשֹונֹותְ ּ ַּפַעם ,  ּ

ה  ְוָהרֹוְפִאים  ִהְתָיֲאׁשו  ֵמַחָייו חִֹלי  ָקׁשֶ ֶּנֱחָלה  ּבְ ְַאך .  ּ

ן  ְלַמֲאִמיִנים יהוִדי  ַמֲאִמין  ּבֶ ַהחֹוֵתך ,  ּּכִ ְָיַדע  ׁשֶ

מֹו ח  ׁשְ ַתּבַ ַּחִיים  ְלָכל  ַחי  הוא  ַרק  ּבֹוֵרא  עֹוָלם  ִיׁשְ ּ ּ ,
ְּוָלרֹוְפִאים  ִנְתָנה  ַהְז ִליִחים  ַאך  לֹא ּ ְכות  ִלְהיֹות  ׁשְ ּ

ר  ַלֲעִתידֹו ֲאׁשֶ ם ,  ְלַהְחִליט  ּבַ ֵיאוׁשָ ְּוָלֵכן  לֹא  נֹוָאׁש  ּבְ
ל  יך  ְלִהְתַפֵלל  ְלבֹוֵרא  ּכָ ל  רֹוְפָאיו  ְוִהְמׁשִ ּׁשֶ ּ ְ

ְיִקיֵמהו  ֵמָחְליֹו ָּהעֹוָלמֹות  ׁשֶ ָלה .  ּ ְּתִפָלתֹו  ִהְתַקּבְ ּ
ְלִתי  ָצפוי  ִנְמְצָא ּוְבאַֹרח  ּבִ ּ ְיָעה  לֹו ּ ּסִ ּה  ְתרוָפה  ׁשֶ ּ ּ

ֲעבֹור  ְתקוָפה  ֲארוָכה.ַלְחזֹר  ְלֵאיָתנֹו ּ  ּכַ ּ ַמֲהָלָכה ,  ּ ּּבְ
ָטה ָּהָיה  ָרתוק  ַלּמִ ִבים  ֵאָליו ,  ּ ּכֹחֹוָתיו  ׁשָ ָחׁש  ׁשֶ

חוץ ְּוהוא  ְמֻסָגל  ָלקום  וְלִהְסתֹוֵבב  ּבַ ּ ּ ּ ּמוָבן .  ּּ ּּכַ
ְפלֹוִני  ַאְלמֹוִני  ָחׁש  חֹוָבה  ְנִעיָמה  ְל הֹודֹות ּׁשֶ

ר  וַמְפִליא  ַלֲעׂשֹותש  "יתַלּבֹוֵרא   ׂשָ ל  ּבָ , ּרֹוֵפא  ּכָ
ְסָתרֹות  ֵהִביא  לֹו  ְרפוָאה  ַעל  ְיֵדי  ּוִבְדָרָכיו  ַהּנִ ּ ּ

ִליָחיו  ָבר נֹוֲאׁשו ֵמְרפוָאתֹו(ׁשְ ֵהם ַעְצָמם ּכְ ּׁשֶ ָזכור, ּ ּּכַ ּ( . 
חוצֹות עֹודֹו  ְמַהֵלך  ּבַ ּּבְ ְ ַעט  ְלֶעְברֹו  ֶרֶכב  ִמְסָח,  ּ . ִריׁשָ

ֶרַגע  ָהַאֲחרֹון ל ,  ּבָ ִּהְצִליַח  ָלׁשוב  ְלָאחֹור  ְוׁשוב  ִקּבֵ ּ
ַמָתָנה ֶּאת  ַחָייו  ּבְ ַרת  ַהטֹוב .  ּ חֹוַבת  ַהּכָ ּמוָבן  ׁשֶ ּּכַ ּ

ֵאתש "יתַלּבֹוֵרא  ֶיֶתר ׂשְ  . ָּגְבָרה ּבְ
ָעה  ֲארוָכה,  ִמיֵדי  יֹום ך  ׁשָ ֶמׁשֶ ּּבְ ם ,  ְ ֵ ָהָיה  מֹוֶדה  ְלַהּשׁ

הוא  ַמֲעֶלה ,  ָּגָחתֹוִּיְתַעֶלה  ַעל  ַהׁשְ ֵדי  ׁשֶ ּתֹוך  ּכְ ְּ

ָחָוה ֵמָאז ָעְמדֹו  ל  ְמאָֹרעֹות  ֶהָעָבר  ׁשֶ ִזְכרֹונֹו  ֶאת  ּכָ ּבְ
ְעתֹו ְפָקדוהו ,  ֵּמַהָיִמים,  ַּעל  ּדַ ים  ׁשֶ ָּהִעִתים  ְוַהְזַמּנִ ּ ּ ּּ

גוף ֲּאסֹונֹות  וִבְכָלָלם  ְנָזִקים  ּבְ ְרכוׁש ,  ּ ֶנֶפׁש  אֹו  ּבִ ּּבְ
ֵאָלתֹוְוָהְיָתה  ַנְפׁש ׁשְ , ָאז"  ֵמַאִין  ָיֹבא  ֶעְזִרי:  "ֹו  ּבִ

אֹוָתם  ָיִמים  ְוַתֲאִריִכים י  ָאְפָסה  ִתְקָוה,  ּבְ ב  ּכִ , ָּחׁשַ
ֵרר  ׁשֶ ֲחלֹף  ַהְזַמן  ִהְתּבָ ַּאך  ּבַ ה '  הֶעְזִרי  ֵמִעם  "ְ עֹׂשֵ

ַמִים  ָוָאֶרץ ְּתִהִלים  ("  ׁשָ ִיים  לֹא ,  )קכאּ ְּוַעל  ַאף  ַהְקׁשָ
ִמיָרה  ֵמָעָליו  ָּמטו  ַרְגָליו  ְולֹא  ה ְ ַאל "  –ּוְסָרה  ַהּשׁ

ִָיֵתן  ַלּמֹוט  ַרְגֶלך  ַאל  ָינום  ׁשְֹמֶרך ָּ ה  לֹא  ָינום .  ּ ִּהּנֵ
ָרֵאל ן  ׁשֹוֵמר  ִיׂשְ ָ  ִצְלך  ַעל  ַיד 'ה  ,ָ  ׁשְֹמֶרך'ה.  ְולֹא  ִייׁשָ ּ

ך'ה  ...  ְָיִמיֶנך מֹר  ֶאת  ַנְפׁשֶ ל  ָרע  ִיׁשְ ָמְרך  ִמּכָ ָ  ִיׁשְ ָ "
ֱעָלִמ ֵני  ָאָדםּוִבְדָרָכיו  ַהּנֶ ֵהִביא  לֹו  ַהּבֹוֵרא ,  ים  ִמּבְ

ְלִתי  ְצפוִייםש  "ית קֹורֹות  ּבִ ַּהָצָלה  וָמזֹור  ִמּמְ ּ ּ ְְוָכך .  ּ

ִהְתַרֲחׁשו  ָּהָיה  מֹוֶנה  ֶאת  ָהֵארוִעים  ָהֵאלו  ְוָהֵאלו  ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ
ַתֲאִריִכים  ֵאלו  ְוֵאלו ּּבַ ּ ּּ ח  וְמָפֵאר,  מֹוֶדה,  ּ ּבַ . ְּמׁשַ
ֶפר  ַהְת ַּהְפסוִקים  ִמּסֵ ּ ָכל  ַפַעם ּ לֹו  ּבְ ִּהִלים  ִקּבְ ּ

ים  ּסִ ֶהְתֵאם  ַלּנִ ת  ּבְ ׁשֶ ָמעות  ֵאיָתָנה  וְמֻחּדֶ ַּמׁשְ
ְּוֵהִפיחו  ּבֹו  ֶאת  ַהִתְקָוה  ְלָעִתיד  ְּוַהַהָצָלה ְּוָנְתנו  לֹו ,  ּ

ך  ִיְהֶיה  ַגם  ָהְלָאה ּכָ ָטחֹון  ֵאיָתן  ׁשֶ ּּבִ ְ ָמר '  ה:  "ּ ִיׁשְ
ֵּצאְתך ובֹוֶאך ֵמַעָתה ְוַעד עֹוָל ָּ  ".םָ

י יהוִדי  ֶעְרּכִ ר  ּבִ ֻדּבָ ּמְ רור  ָלנו  ׁשֶ ּּבָ ּ פוי ,  ּ ֵאינֹו  ּכְ ּׁשֶ

ְזכות ַההֹוָדָיה ש "יתטֹוָבה  ְלַחְסֵדי  ַהּבֹוֵרא  ר ּבִ ַּוֲאׁשֶ
ֵאינֹו  ּכֹוֵפר  ָראוי  ְלָאָדם  ׁשֶ ִמיָרה  ְמֻעָלה  ּכָ ה  ִלׁשְ ִּיְזּכֶ ּ ּ

ל  ָמקֹום טֹוָבתֹו  ׁשֶ יך,  ִעם  ֹזאת,  ּבְ ְמׁשִ ּנַ  ְִלְפֵני  ׁשֶ
ִספורֹו ּּבְ יׁש ,  ּ ְקּדִ ּמַ עֹות  ׁשֶ ל  אֹוָתם  ׁשָ ּכָ ֵיׁש  ָלַדַעת  ׁשֶ

ה  ָעׂשָ ם  ַעל  ַהִנְפָלאֹות  ׁשֶ ֵ ַּהְיהוִדי  ְלהֹודֹות  ְלַהּשׁ ּ
ּמות  ַהִנְפָלאֹות ,  ִעּמֹו ֵּאיָנם  ַמִגיִעים  ַלֲאחוז  ָקָטן  ִמּכַ ּ ּ

ָכל  ֶרַגע  ָוֶרַגע ְפָרִטיות  ּבְ ה  ִעּמֹו  ּבִ ֲעׂשָ ּנַ ֶ ּּשׁ ְוֹזאת .  ּ
ום ים  ִעם ,  ִּמּשׁ ֲעׂשִ ים  ְוִנְפָלאֹות  ַהּנַ י  ִנּסִ ֹרב  ִרּבֵ ׁשֶ
תֹוַדְעתֹו,  ָהָאָדם ֵּאיָנם  ְידוִעים  ּבְ ל  ְיֵמי .  ּ ּכָ ְּוִיָתֵכן  ׁשֶ

 .ַּחָייו לֹא ֵיַדע ֲעֵליֶהם
ְּוָכך  ָהָיה  ִעם  אֹותֹו  ְפלֹוִני  ַאְלמֹוִני ָזכור ,  ְ ּכַ ּׁשֶ ּ

ל  ְיֵמ ִית  ּכָ אֹותֹו  ּבַ ִּהְתגֹוֵרר  ּבְ יֹום .  ּי  ַחָייוּ ֶּאָלא  ׁשֶ ּ
נֹוָתיו,  ֶאָחד ֲעֹרב  ׁשְ ּבֶֹקר,  ּבַ קומֹו  ּבַ ִּהְתַפֵלא ,  ּּבְ

ִבים  ֶאת  ַעד  ַלַחלֹון  ֲהמֹון  ָאָדם  ְמַסּבְ ִּלְראֹות  ִמּבַ
ְנָין ית  ָיְצאו  ׁשֹוְטִרים .  ַהּבִ ִניָסה  ָהָראׁשִ ֵּמַהּכְ

ים ֵני  ִמעוִטים,  ֲּחמוׁשִ ם  ִמְסַפר  ּבְ ּגֹוְרִרים  ִעּמָ ּ ּ, 
ֲאִזיֵקי ַמֶתֶכת בוִלים ּבַ ּּכְ ּ . 

ֵרר יָרה ,  ִהְתּבָ ה  ַהּדִ ׁשָ ּמְ ִנים  ׁשִ רֹות  ׁשָ ך  ַעׂשְ ֶמׁשֶ ּבְ ְׁשֶ

ל  ֶדת  ֶנֶפץ  ׁשֶ קֹוָמה  ַהַתְחתֹוָנה  ְלַמְעּבֶ ּבְ ה  ׁשֶ ַּהְקַטּנָ ּ ּ
ִלים ִדים.  ֻחְלַית  ְמַחּבְ ִלים  ִמְתַאּבְ ְהיֹוָתם  ְמַחּבְ , ּבִ

ְנָין  ְוִתְכ דו  ֶאת  ַהּבִ ְנָין  ַעל ִּמְלּכְ ְּננו  ְלפֹוֵצץ  ֶאת  ַהּבִ
ַיַעְזבו  ֶאת  ֵקן  ַהְצָרעֹות  ַהֶזה יֹום  ׁשֶ ָביו  ּבַ ּיֹוׁשְ ּּ ּ ּ .
ָבר ב  ַהּדָ רורֹות  ִנְתַעּכֵ ֶרת  ִסּבֹות  לֹא  ּבְ ְרׁשֶ ַ . ִּמּשׁ

קום ַהּמִ ְרֶאה  ׁשֶ ּנִ ּּכַ כוָנה  ְצָדִדית  ַאך  ְקרֹוָבה   ּ ְׁשְ ּ
ז  ָהִעיר ימֹות ִהְתִאיָמה  ַאְסְטָרֶטִג,  ְלֶמְרּכַ ית  ִלְמׂשִ

ָלה ְוֹזאת  ַעל  ַאף ,  ּ  ְוָלֵכן  לֹא  ָעְזבו,ַהַחּבָ
קֹום  ַהֶזה  ֵיׁש  ַמָזל   ַלּמָ ֲחִקיָרָתם  ִסְפרו  ׁשֶ ּבַ ּׁשֶ ּ ּּ  'ַרע'ּ

ום  ִפיגוַע  לֹא  ָיָצא  ּשׁ לֹא  ַרק  ׁשֶ ָכך  ׁשֶ ֵטא  ּבְ ִהְתּבַ ּׁשֶ ּּ ּ ְ ּ
ה  ֵמַחְבֵריֶהם  ָמְצאו  ֶאת  ּמָ ַגם  ּכַ ַּלֹפַעל  ֶאָלא  ׁשֶ ּ ּ ּ

תֹוָצָאה  ִממֹוָת יָרה  ּכְ ּדִ ְּתאוַנת  ֲעבֹוָדה"ם  ּבַ ל"  ּ  ׁשֶ
ָפִנים ִיְתֹפְצצו  ָלֶהם  ּבַ ָלה  ׁשֶ ֲּהָכַנת  ִלְבנֹות  ַחּבָ ּּ ּ .
ים ִלים  ֲחָדׁשִ ים  ֲעֵליֶהם  ֵהִביאו  ְמַחּבְ ֻמּנִ , ַּהּמְ

ִנים  יֹוֵתר ַּאך  ַגם  ֵהם  ִסְימו  ֶאת  ַחֵייֶהם ,  ְמֻיּמָ ּּ ּ ְ

ַחְבֵריֶהם  ְּתאוַנת ֲעבֹו "–ּכְ  ". ָדהּ
לֹו  ַגם  ֵעת  ַהְיהוִדי  ְיָצֵרף  ְלהֹוָדָיה  ׁשֶ ּכָ ּמוָבן  ׁשֶ ּּכַ ּ ּ ּּ

ִנים לֹא ָהָיה מוָדע ְלִקיומֹו, ְּפָרט ֶזה ָ ך ַהּשׁ ֶמׁשֶ ּבְ ּׁשֶ ּּ ְ. 

מוָדע לֹא ּבְ מוָדע ְוׁשֶ ָגָחה ּבְ ַּהׁשְ ּּ ּ 
אֹותֹו  ְפלֹוִני  ל  ָאָדם  ָיכֹול  ְלַזהֹות  ֶאת  ַעְצמֹו  ּכְ ּּכָ

ַמֲהַלך  ַחֵיינוּכְ.  ַאְלמֹוִני ְתּבֹוֵנן  ּבְ ּנִ ּׁשֶ ּ ִנְמָצא  ֶאת ,  ְ
ם ֵ ָגַחת  ַהּשׁ ִעתֹות  ׁשֹונֹות  ַּהׁשְ ַרך  ָעֵלינו  ּבְ ִּיְתּבָ ּ ְ ,

לֹות  ַהְתִפיַלת   ּמִ ּוְנַגֶלה  ׁשֶ ּּ ל  ַחי"ּ ַמת  ּכָ ּ  ְמֻכָוִנים "ִנׁשְ
ְפָרִטיות   ֵּאֵלינו  ּבִ ָרָעב  ַזְנָתנו  "...–ּּ ּּבְ ָבע .  ּ ּוְבׂשָ

ְלָתנ ְלּכַ ֵּמֶחֶרב  ִהַצְלָתנו.  ּוּּכִ ּ ֶבר  ִמַלְטָתנו.  ּ ִּמּדֶ ּ ּ .
ִליָתנו ים  ּדִ ּוֵמֳחָלִאים  ָרִעים  ְוַרּבִ ה  ֲעָזרונו .  ּּ ַּעד  ֵהּנָ ּ
ַָרֲחֶמיך  ְולֹא  ֲעָזבונו  ֲחָסֶדיך ָּ רור  ָלנו .  'ְּוכו"  ּ ּּבָ ּ

לֹא  ָנַתן  ַלּמֹוט  ך  ׁשֶ חֹוָבֵתנו  ְלהֹודֹות  ַעל  ּכָ ּמֵ ּׁשֶ ְ ּ

ל  ַהַהְרַפְתָקאֹות  ֲאַנְחנו  עֹוְמִדים ַּרְגֵלינו  ְוַעל  ַאף ּ  ּכָ ּ
ל  ַההֹוָדיֹות  ֲעַדִין  לֹא  ְיַמצו ,  ִעם  ֹזאת.  ַעל  ָהַרְגָלִים ּּכָ ּ

ם  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ֵ ְּוַאף  לֹא  ַיְתִחילו  ְלַהִקיף  ֶאת  ִניֵסי  ַהּשׁ ּ
נו ַּהְפָרִטִיים  ִעּמָ ּ ים ,  ּ ּסִ ים  ֵמַהִנְפָלאֹות  ְוַהּנִ ן  ַרּבִ ּכֵ ׁשֶ

או ּכְ  .ָּלל ִליִדיָעֵתנוּלֹא ּבָ
ֵאיֶנּנו  מוָדִעים  ָלֶהם ה  ׁשֶ ּבָ ְּוַהּסִ ום  ֹחֶסר ,  ּ ֵּהם  אֹו  ִמּשׁ

ם  ִיְתַעֶלה ֵ ִנְפְלאֹות  ַהּשׁ ִּהְתּבֹוְננות  ּבְ ּוְכגֹון ,  ּ
ָגָחתֹו  ַעל  גוֵפנו ַהׁשְ ּּבְ ּ ּ ָעָבר,  ּ ְרנו  ּבֶ ִהְזּכַ ִפי  ׁשֶ ּכְ , ּׁשֶ

ָלנו ִחיָרה  ׁשֶ ִליָטה  ְוַהּבְ ְ ַּהּשׁ ִחיָרה ְמֻצְמֶצ  ּ ֶמת  ִלְכֵדי  ּבְ
ל  ַמה  ְלַהְכִניס  ַלֶפה  וָמַתי  ְלהֹוִציא  ֶאת  ה  ׁשֶ ְּקַטּנָ ּ

ם ,  ַּהְפסֶֹלת ֵ ָגַחת  ַהּשׁ ַהׁשְ ֵּמֵעֶבר  ָלֶזה  ַהּכֹל  ַרק  ּבְ
ית,  ִּיְתַעֶלה ְכִלית  ֱאנֹוׁשִ ּוְלִפי .  ְּללֹא  ִהְתָעְרבות  ׂשִ

ית ַהִמְדָרׁש יֹוֵצא ָלאֹור לֹום" ַּעל ְיֵדי ּבֵ ים ְוַהׁשָ ת ֻחַקת  .יֹוְרק־ְּניו "ַּהַחּיִ ָּפָרׁשַ ָליֹון    •ּ        •19ּּגִ

ָ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



ָערֹות ָהָאָדם ינֹות ׂשְ ַּמדוַע ְלֵעת ִזְקָנה ַמְלּבִ  שששש""""יתיתיתיתִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא  ?ּ
ִגיד  ָהַרב  ִנִסים  ָיֵגן  ַזַצ ֵּהִעיר  ַהּמַ ם  ֵלב    ,)ערב'  עמ"  ְנִתיֵבי  אֹור("  ל"ּ י  ׁשָ ׁשֹוֶנה  ִמן  ָהָאָדםּכִ ּבְ ינֹות,  ׁשֶ ֲעֵלי  ַהַחִיים  ֵאיָנם  ַמְלּבִ ֲערֹות  ּבַ ֵּמעֹוָלם  לֹא  ָמָצאנו .  ּׂשַ

ָּחתול  ִג ֲערֹוָתיו'ְּנִג'ּ ינו  ׂשַ ִגיל  ָהֲעִמיָדה  ְוַהִזְקָנה  ַיְלּבִ ּבְ ָכל  ָגָון  ַאֵחר  ׁשֶ ּי  אֹו  ּבְ ּ יל  אֹו  ִג,  ּ ּׁשֹוֶנה  ַהָדָבר  ֵאֶצל .  ַעל  ַחי  ַאֵחר  ְוָכל  ּבִַּקיפֹוףְוקֹוף  ,  יָרָפא'ַּגם  לֹא  ּפִ
ֵני  ָהָאָדם ֲערֹוָתם  ְלָלָבן,  ּבְ ְגִרים  ִמְתַחְלִפים  ָגָון  ׂשַ ר  ִמְתּבַ ֲאׁשֶ ּכַ ּׁשֶ יר  ֶאת  ַהָדָבר.  ּּ ַהּבֹוֵרא  ,  ְּוִהְסּבִ ִיָנֵצל ש  "יתׁשֶ ָּחֵפץ  ְלעֹוֵרר  ֶאת  ָהָאָדם  ְלֵעת  ִזְקנותֹו  ׁשֶ ּ

ֵ ָער ַהָלָבן', יתם ֶאת ְזַמּנֹו ַלֲעבֹוַדת ַהּשׁ ֶאְמָצעות ַהּשֵׂ ָאה ּבְ ְּוַהַהְתָרָאה ּבָ ּ . 
ר[ י  ֲעִקיָבא  ִאיֶגר  ַזַצ,  ְמֻסּפָ ְזַמן  ַהָגאֹון  ַרּבִ ּבִ יֵלי  ִעירֹו  ְלַגֵלַח  ֶאת  ְזָקָנם,  ל"ּׁשֶ ּכִ ָּנֲהגו  ְצִעיֵרי  ַמׂשְ ָקַפִים,  ּ ָיָדם  ַמֵקל  ֲהִליָכה  ְמֻהָדר  ְוַלֲחֹבׁש  ִמׁשְ ְּלַהֲחִזיק  ּבְ ך   .ּ ְָאַמר  ַעל  ּכָ

ֶדֶרך  ַצחות,  א"ַּהָגאֹון  ִזיָע ּּבְ ּתֹו,  ְ ִרׁשְ י  ַגם  ֶזה  ֶדֶרך  ַהֵיֶצר  ְלָלְכָדם  ּבְ ּּכִ ְ ּ ֲערֹוָתיו,  ּ יִנים  ׂשַ ֵגר  וִמְזַדֵקן  ַמְלּבִ ָהָאָדם  ִמְתּבַ ָכל  ׁשֶ י  ּכְ ּּכִ ּ ּּכֹחֹוָתיו  עֹוְזִבים  אֹותֹו  ְוהוא  ֶנֱאַלץ  ְלַמֵקל ,  ּּ ּ
ּוְרִאָי,  ֲהִליָכה ְתׁשוָבה.  תֹו  ִמְתַמֶעֶטתּ א ְוָיׁשוב ּבִ ַיְחׁשֹב ַעל ֲעִתידֹו ִלְקַראת ֵצאתֹו ָלעֹוָלם ַהּבָ תֹוָפעֹות  ֵאלו  ֵיׁש  ְלַהְתִריַע  ָלָאָדם ׁשֶ ּּבְ ּ ּּ ם ֲעֵליֶהם ַהֵיֶצר . ּ ך ִהְתַחּכֵ ּכָ ֱּהיֹות ׁשֶ ְ

ְצִעירוָתם  ְיַגְלחו  ְזָקָנם  ְוָכך  לֹא  ָיׂשִ,  ָהַרע ָבר  ּבִ ּכְ ְׁשֶ ּ ּּ ָערּ ַנת  ַהׂשֵ ּימו  ֵלב  ְלַהְלּבָ ָקַפִים ,  ּ ת  ַרְגֵליֶהם  ְוַגם  ַהֶהְרֵגל  ְלִמׁשְ ִמים  ֵלב  ְלֻחְלׁשַ ֵקל  הֹוֵפך  ְלֵחֶלק  ֵמֶהם  ְוֵאיָנם  ׂשָ ַּהּמַ ְּ

ֵעיֵניֶהם הֹוְלכֹות ְוֵכהות ֵמֲחַמת ַהִזְקָנה יַח ֵמֶהם ׁשֶ ּכִ ַּמׁשְ ּ[... 

ֲאָכ נו  ִמְתָפֵרק  ַהּמַ ִהְפִעיל  ּבָ ְנָגנֹון  ׁשֶ ַּהּמַ ל  ְוָכל ּּ
גוף כֹון  ּבַ קֹום  ַהּנָ ֶּחְלִקיק  ָמזֹון  ַמִגיַע  ַלּמָ ּ ִפי ,  ּ ּכְ

ִדיוק  ְוִאלו  ַהְפסֶֹלת  ִנְפֶרֶדת  ֵמָהאֶֹכל  ְצָרך  לֹו  ּבְ ַּהּנִ ּּ ּ ּ ְ

ֶרך  ַהחוָצה ּדֶ ּּבַ ָאמור,  ְוָכל  ֶזה,  ְ ִליָטֵתנו,  ּּכָ ׁשְ , ּלֹא  ּבִ
ְָהָאָדם  ְמַהֵלך ב,  עֹוֵמד,  ּ ן,  יֹוׁשֵ ק ִמְתַע,  ֵער,  ָיׁשֵ ּסֵ

ֵעת  עֹוְבִדים  ֵאָבָריו  ַהְפִניִמים  ֲעָסָקיו  וָבה  ּבָ ּּבַ ּ ּ
ָלל  ,  ֵמֲעֵליֶהם ֶזה  ּכְ ָיחוׁש  ּבָ ִלי  ׁשֶ ִּמּבְ ָבר [ּ ִּאלו  ָהָיה  ַהּדָ ּ

ל  ִסְפֵרי ,  ִּלְבִחיָרֵתנוָּנתון   ָּהָיה  ָעֵלינו  ִלְלמֹד  ֶאת  ּכָ
ָאחוז  ָקָטן  ֵמִהְת  –  ָּהְרפוָאה ֲעַדִין  לֹא  ָנָגעו  ּבְ ֶ ּּשׁ ַּנֲהלות ּ
ַּהגוף   יַצד ְיֵהא –ּ ְכַנס ְלגוֵפינו ְוָלַדַעת ּכֵ ּנִ ל ַמֲאָכל ׁשֶ ּ ַעל ּכָ ּ

ּבֹו  ֵמָהאֶֹכל ָּעֵלינו  ְלַהְפִריד  ֶאת  ַהְפסֶֹלת  ׁשֶ ְוֶאת  ֶחְלֵקי ,  ּ

ָכל  ֶחְלֵקי  ְתִאיִמים  ּבְ קֹומֹות  ַהּמַ אֶֹכל  ְלָכל  ַלּמְ זֹון  ּבָ ַהּמָ
ַּהגוף ֶזּוְכֵדי.  ]ּ לֹא  ִנְתּבַ ּ  ׁשֶ ֹתם  ַהַתֲהִליך,  הּ ְּבְ ַתן  ָלנו ,  ּ ּּנִ ּ

ִחיָרה  ָמַתי  ְוֵהיָכן  ְלהֹוִציא  ֶאת  רות  ּבְ ּׁשוב  ֶאְפׁשָ ּ
ך,  ַּהְפסֶֹלת ִנתוַח  ְמֻסּבָ מֹוָה  ּכְ ּכָ ְְפֻעָלה  ׁשֶ ּ ּ ּ ַחְסֵדי ,  ּ ְַאך  ּבְ

ְפִליא  ַלֲעׂשֹות ם  ַהּמַ ֵ י ,  ַהּשׁ ל  קֹׁשִ ים  ּכָ ֵּאיֶנּנו  ָחׁשִ
יָמה גֶֹדל  ַהְמׂשִ ֵּאלו. ּבְ ים ּ ים ֲאֵחִרים ֵהם ִנּסִ  ְועֹוד ַרּבִ

ְעֵתנו ֵאיֶנּנו  נֹוְתִנים  ֶאת  ּדַ ְּוִנְפָלאֹות  ׁשֶ ּ . ֲעֵליֶהם  ּ
ֵאין ֶזה מוָבן ֵמֵאָליו ֶ  .ְּלָפחֹות ֵנַדע ּשׁ

ָנם  ַמָצִבים  ֲאֵחִרים ֶיׁשְ ֶּאָלא  ׁשֶ ּ ִהְתּבֹוְננות ,  ּ ַגם  ּבְ ּׁשֶ ּ
ֹעֶמק ַּמֲעִמיָקה  לֹא  ַנִגיַע  ְולֹא  ִנַגע  ּבְ ים ּ ּסִ   ַהּנִ

ְפָלאֹות ּבֹוֵרא עֹוָלם ,  ְוַהּנִ ֲהָגָנה  ַהְתִמיִדית  ׁשֶ ש "יתּּבַ
 . ְּמסֹוֵבב אֹוָתנו

ב ַעל ָחִבית ֹחֶמר ֶנֶפץ ָיׁשַ ּוְכאֹותֹו  ְפלֹוִני  ַאְלמֹוִני  ׁשֶ ּ ּ ,
ְגַרת  ַחִיים  אֹוָתה  ֵעת  ְלַנֵהל  ׁשִ יוַכל  ּבְ ּוְכֵדי  ׁשֶ ּּ ּ ּ

ם  ִיְתַע,  נֹוְרָמִלית ֵ ה  ַהּשׁ ֶּלה  ֶחֶסד  ָעצום  ִעּמֹו ָעׂשָ ּ
ּנו ְתקוָפֵתנו,  ְּוֶהֱעִלים  ֹזאת  ִמּמֶ ך  ַגם  ָהָאָדם  ּבִ ּּכָ ּ ּ ְ ,

עֹוָלם   ַחי  ּבְ ם'ׁשֶ ְתַקּדֵ ְגַרת  ַחִיים  ְרִגיָלה'  ּמִ ּוְמַנֵהל  ׁשִ ּ ,
ְעתֹו ַּאך  ֵאינֹו  נֹוֵתן  ּדַ ֹוְרצֹות ,  ְ ּשׁ ִריֹות  ָהָרעֹות  ׁשֶ ַּלּבְ

ה ָכל  ִפּנָ ק ְּלַמֲעָצמֹות  ַהְג,  ּּבְ ֲחִזיקֹות  ֶנׁשֶ ּמַ דֹולֹות  ׁשֶ
ָמָדה  ֲהמֹוִנית , ִכיִמית,  ֲאטֹוִמית  –  ְלַהׁשְ

ִליִטים.  יתִגלֹויֹוְרֶטְקּבַ ַ ּשׁ ר  ּבַ ּוְמֻדּבָ ִאיָפָתם   ּ ל  ׁשְ ּכָ ׁשֶ
ִמיד ָתם  ְרתוָקה  ְלַהׁשְ ּוְמַגּמָ ד,  ּ לֹא ,  ַּלֲהרֹוג  וְלַאּבֵ ּׁשֶ

ָרֵאל  עֹוד ם  ִיׂשְ ִלי,  ִּיָזֵכר  ׁשֵ ֶחְלָקם,  םאֹוָתם  מֹוׁשְ , ּבְ
ה  ִעם  ַתּנֶ ְעָתם  ִמׁשְ קול  ּדַ ִ ּשׁ ְּידוִעים  ִלְמִהיֵרי  ֵחָמה  ׁשֶ ּ ּ ּּ

ַּמַצב  ָהרוַח ְּוֵיׁש  ְלָהִבין  ַמה  מֹוֵנַע  ֵמֶהם  ְלַבֵצַע  ֶאת .  ּ
ֲחִזיק ?  ְזָמָמם ל  ָעִריץ  ַהּמַ אֹותֹו  מֹוׁשֵ ָכך  ׁשֶ י  ּבְ ְֲהֵרי  ּדַ

ְפְתחֹות  ָלּכור  ָהֲאטֹוִמ ָידֹו  ֶאת  ַהּמַ ּּבְ ָּיקום  יֹום ,  יּ
ֹמאל'ֶאָחד  ַעל   קֹוֶרה  לֹו  ִמיֵדי  ַפַעם  –('  ַצד  ׂשְ ֶ ִפי  ּשׁ ּכְּ ּ( ,

יתֹו ֵני  ּבֵ הוא  נֹוֵהג  ַלֲעׂשֹות  ְלִעִתים   –(  ָיִריב  ִעם  ּבְ ִפי  ׁשֶ ּכְּ ּ

ִעתֹון ,  ...)ְקרֹובֹות ֹגֶחֶכת  ּבָ מותֹו  ַהּמְ ֵּיָעֵלב  ֵמַהָצַגת  ּדְ ּ ּ ּ
קֹוֶרה לֹו ָתִדיר –( ֶ ִפי ּשׁ ּכְּ ֶקה  ,)ּ ֶתה ַמׁשְ ּוְכֵדי ְלֵהָרַגע ִיׁשְ ּ

ֵדי  ִלּמודֹו   ֵדי (ָּחִריף  ְמַעט  יֹוֵתר  ִמּכְ ֶעֶצם  כְּ ִהיא  ּבְ ׁשֶ

ֹראׁשֹו  ְסַחְרַחר  ָעָליו  ...)ִּלּמודֹו  ָהָרִגיל ַיְחִליט ,  ּוְכׁשֶ

ְפתֹור  ֶזה  ַהְזַמן  ִלְגמֹר  ִעם  ַהּכֹל  ְוִיְלַחץ  ַעל  ּכַ ּׁשֶ ּ ּ
ָמָדה ֲע...  (ַהַהׁשְ ִפי  ׁשֶ לֹא   ֲהֵרי  !)לֹא  ָקָרה  ֵמעֹוָלםלֹא  ָקָרה  ֵמעֹוָלםלֹא  ָקָרה  ֵמעֹוָלםלֹא  ָקָרה  ֵמעֹוָלםַדִין  כְּ

ה  ל  ֻחְלׁשָ ִעתֹות  ׁשֶ ּבְ ֵאלו  ׁשֶ ֲּחֵסִרים  ְמטָֹרִפים  ּכְ ּ ּ
ם ַנְפׁשָ ְלחו  ָיד  ּבְ ּ  וְבאַֹרח  ֶפֶלא!?ּׁשָ ְלִתי  ָצפוי ,  ּ ּּבִ ּ

ּוִבְלִתי  מוָבן ּ עֹוָלמֹו ,  ּ ִלי  ׁשֶ ם  ִמּבְ ִלּבָ ָאה  ּבְ ם  ּבָ ַחְרּבָ
ֲעַרת  ַהּמַ(ֶיֱחַרב   רֹות ,  ְדָעִניםּוְלִפי  ַהׁשְ עֹוד  ִלְפֵני  ֲעׂשָ

ִנים ל  ׁשָ ְכָלל,  ַרּבֹות  ׁשֶ ק  ַהְמׁשֻ ׁשֶ מות  ַהּנֶ , ִּעם  ִהְתַקּדְ
ים,  ָּיבֹוא  ֵקץ  ָמִהיר  ָלעֹוָלם ְּוִאם  ֲעַדִין  ִיָוְתרו  ֲאָנׁשִ ֵהם ,  ּ

ֲאָבִנים  וְבַמְקלֹות ֶזה  ּבָ ִּיָלֲחמו  ֶזה  ּבָ ּ , ָאז,  ְלִדְבֵריֶהם...  ּ
רו  ַעל  ְזַמן   ּבְ ִנים  ְספורֹותּּדִ ל  ׁשָ ִנים ...  ָּקָצר  ׁשֶ ָ ְַאך  ַהּשׁ

ְדָעִנים  ֵמתו,  ִּהְתָאְרכו יך  ָלנוַע  ְוַעם ,  ַּהּמַ ָּהעֹוָלם  ַמְמׁשִ ְ

ָרֵאל  ַחי  ְוַקָים ַמְזִמין  ָלֶהם ה  "ַּהָקּבָ,    ֹזאת  ְועֹוד.  )ִּיׂשְ
ִמְצָרִים  דֹוִמים  ָלֶהם  וְמַסְכֵסך  ִמְצַרִים  ּבְ ְאֹוְיִבים  ּבְ ּ

ִמיד  ֶאת  ְיהוֵדי  ֶאֶרץ   ,ְלֻדְגָמה( ָבה  ְלַהׁשְ ִּעיָרק  ָחׁשְ
ָרֵאל ל ַהִצִפיֹות, ִיׂשְ ַּאך ֶנֶגד ּכָ ּ ּ יא ִעיָרק , ְ ין ְנׂשִ ּבֵ ְִסְכסוך ׁשֶ ּ

ְמָלָכה ן  ַהּמַ ָמָדה   ְּלָסעוְדָיה  ֵהִביא  ְלֻחְרּבָ ְוָתְכִנית  ַהַהׁשְ
יָלא ְטָלה  ִמּמֵ ְכסוך.  ִּהְתּבַ ל  ַהּסִ ֻדָיק  ׁשֶ ְָהִעתוי  ַהּמְ ּ ּ   ֵהִביא ּּ

ָרֵאלְּלַהָצַלת   ְרנו  ֶאת  ָהִעְנָין.  ִיׂשְ ָבר  ִהְזּכַ ְּנַצֵין  ַגם ,  ְּוִאם  ּכְ ּ

ִעיָרק ֵעת  ׁשֶ ה  ּבָ ּבָ ָעה  ִטיִלים ּוִהְמִטיר  ּׁשֶ ים  ְוִתׁשְ לֹוׁשִ   ׁשְ
ָרֵאל  ְוִכְמַעט  לֹא  ִנְפַגע  ֶנֶפׁש ִטיל  ֶאָחד ,  ַּעל  ֶאֶרץ  ִיׂשְ

ַסעוְדָיה  ָקַטל ַפל  ּבְ ּנָ ם  ֵמא  ּׁשֶ ֵני  ָאָדםׁשָ ְּוַכיֹום  ָידוַע   )ֹות  ּבְ ּ
ל  ְמִדינֹות  ְוִאְרגוֵני  ֵטרֹור  רֹות  ׁשֶ ַּעל  ָתְכִניֹות  ְמֻסּדָ ּּ ּ

ֵצַע ָעְמדו  ְלִהְתּבַ ּׁשֶ ְַאך  ְלֶפַתע  ִנְכַנס ,  ַרֲחָמָנא  ִליְצָלן,  ּ

ְחָקן  ָחָדׁש  ִלְתמוָנה ְנָאתֹו  ַלְיהוִדים ,  ּׂשַ ׂשִ עֹוֶלה  ּבְ ּׁשֶ ּ
ה   ה  ְוַכּמָ ּמָ ַע(  ֵמֶהםִּפי  ּכַ ַּאך  ְלֵעת  ַעָתה,  )ְלֻדְגָמה,  ש"ּדַ ְ 

ְסְלִמים  ְוֵכן  ֶאָחיו  ַהּמֻ ּהוא  ַמְחִליט  ְלִהָלֵחם  ּבְ ּ
ַהתֹוָצָאה  ִהיא ֶזה  ׁשֶ יֹוֵצא  ּבָ ּּכַ ָטן :  ּ יֵניֶהם  ְוׂשָ ֵהם  ּבֵ
ָרֵאל לֹום  ַעל  ִיׂשְ יֵניֶהם  ְוׁשָ יִכים .  ּבֵ ַּוֲאַנְחנו  ַמְמׁשִ

ִאלו לֹא ָק ַחֵיינו ּכְ ּּבְ ּ ּּ ָברּ  .ָרה ּדָ

לֹוָנם ׁשְ ם ַעל ּכִ ֵ ָּהאֹוְיִבים ְיַהְללו ֶאת ַהּשׁ ּ 
בוַע  ָחל  ֹראׁש  חֶֹדׁש  ַתּמוז ָ ַּהּשׁ ּ ּוְבַמֲהַלך  ַהְתִפָלה ,  ּ ּ ְּ

ַרך  ּבַ ם  ִיְתּבָ ֵ ְִהַלְלנו  ֶאת  ַהּשׁ ּ ַמֲהָלכֹו "  ֲּחִצי  ַהֵלל"ּ ּבְ
ֵסֶפר  ְתִהִל יֹוֵתר  ּבְ ְרנו  ֶאת  ַהֶפֶרק  ַהָקָצר  ּבְ ִּהְזּכַ ּּ ים ּּ

ְלַבד'  בַהּכֹוֵלל    )קיז( ְּפסוִקים  ּבִ ל 'הַּהְללו  ֶאת  :  "ּ   ּכָ
ים ל  ָהֻאּמִ חוהו  ּכָ ּבְ ּגֹוִים  ׁשַ ּ ל   –"  ּ ְוֶזה  ּכֹוֵלל  ֶאת  ּכָ

ֹונֹות   תֹות  ַהּשׁ ּסוֵגי  ַהגֹוִים  ְוַהּדָ י(ּ , )ם"ַּעֵין  ַמְלּבִ
ם ֵ ַבח  ֶאת  ַהּשׁ ְקָרִאים  ְלַהֵלל  וְלׁשֶ ּנִ ֶ ּּשׁ ה.  ּ : ְוֹזאת  ָלּמָ

ַּמּדוַע ,  ְוֵיׁש  ְלָהִבין.  'ְוגֹו"  ּי  ָגַבר  ָעֵלינו  ַחְסּדֹוּכִ"
ם   ֵ גֹוֵיי  ָהעֹוָלם  ְיַהְללו  ֶאת  ַהּשׁ ּׁשֶ ּ ּבֹוֵרא  ָהעֹוָלם '  יתּ

ָרֵאל יר ֶאת ַחְסּדֹו ַעל ִעם ִיׂשְ ִהְגּבִ ך ׁשֶ  ?ְַעל ּכָ
ֶזה   ר  ּבָ ַּעֵין  ְפָסִחים  (ְוַהֶהְסּבֵ ַּעל  ִפי  ָהָאמור   )ב"קיח  עּ ּ

ֻאּמֹות  ָהעֹוָלם  יֹוְדִעים  ֵהיֵטב  ַמה  ֵהם ׁשֶ,  ְלֵעיל
ִצים ְלהֹוִציא ֶאת  ה  ֵהם  ִמְתַאּמְ ְּמַתְכְנִנים  ָעֵלינו  ְוַכּמָ

ם  ,  ְּזָמָמם  ַלֹפַעל ֵ ּוְלֶנֶגד  ֵעיֵניֶהם  ְמַבֵטל  ַהּשׁ ֶאת '  יתּ

ָּתְכִניֹוֵתיֶהם  וֵמֵפר  ֶאת  ֲעָצָתם ַהְגֵזרֹות  לֹא .  ּּ ְּוֵכיָון  ׁשֶ
לֹא  יֹוְדִעים  ַעל ,  ַּהְיהוִדים,  ֲּאַנְחנו,  ּיֹוְצאֹות  ַלֹפַעל

ך ְְוֵאיֶנּנו  יֹוְדִעים  ְלַהֲעִריך  ְנכֹוָנה  ֶאת  ַאֲהַבת ,  ְּכָ ּ
ם   ֵ ך  יֹוֵצא.  ָּלנו'  יתַהּשׁ ֵהם,  ְּכָ ְהיֹוָתם ,  ַּהגֹוִיים,  ׁשֶ ּבִ

ִבטול  ֲעָצָתםת  "היֲּחׂשוִפים  ְלַדְרֵכי   ְפָלִאים  ּבְ ַּהּנִ ּ .
ְּמִביִנים  יֹוֵתר  ֵמִאָתנו ם  ְוָלֵכן  חֹוָבה ּ ֵ י  ַהּשׁ ִנּסֵ   ּבְ

ם ֵ ֲּעֵליֶהם ְלהֹודֹות וְלַהֵלל ֶאת ַהּשׁ ּ. 

עֹול ַנֲחֵלי ַאְרנֹון ִמׁשְ  ּבְ
בוַע ָ ת ַהּשׁ ְּוֶזה ֵמִביא אֹוָתנו ִלְפסוֵקי ָפָרׁשַ ּ ּּ. 

ֵסֶפר  ִמְלֲחֹמת  " ן  ֵיָאַמר  ּבְ סוָפה ',הַעל  ּכֵ ּ  ֶאת  ָוֵהב  ּבְ
ָחִלים  ַאְרנֹון יִרים  ֲחַז,  )יד,  כא('  ְוגֹו"  ְוֶאת  ַהּנְ ל "ַמְסּבִ

ף  ( ָרכֹות  ּדַ ה  ֶאת ,  )נדַּעֵין  ּבְ ָרֵאל  ָעׂשָ ַעם  ִיׂשְ ֵעת  ׁשֶ ּבְ ֶ ּשׁ
ר ְדּבָ ּמִ ְרּכֹו  ּבַ ָרֵאל  ֵמָהָעם ,  ּדַ ֶּהְחִליטו  ׂשֹוְנֵאי  ִיׂשְ

ְרָחץ ,  ָהֱאמֹוִרי ּמֶ ַּלֲעֹרב  ָלֶהם  וְלַהְפִתיַע  אֹוָתם  ּבַ ּ
ִמים ְתִאים.  ּדָ קֹום  ַהּמַ ְּלִבצוַע  ַהֶטַבח ,  ְּלַדְעָתם  ,ַהּמָ ּ ּ

ֵאזֹור  ַנַחל  ַאְרנֹון ַנַחל  ַצר  ָהעֹוֵבר .  ָהָיה  ּבְ ר  ּבְ ְמֻדּבָ
ין  ָהִרים  ְגבֹוִהים ַּהְקרֹוִבים  וְסמוִכים  ֵאלו ְלֵאלו,  ּּבֵ ּ ּ ּּ ּ ּ .

ִחיתּשוְמַחְתִי,  ְּלִפי  ַהָתְכִנית ְכֵלי  ַמׁשְ , ּ  ָהֱאמֹוִרִיים  ּבִ
ִליְסְט ָערֹות ,  ָראֹותִּחִצים  ְוַאְבֵני  ּבְ ּמְ ֶּיֶעְרבו  ָלֶהם  ּבַ

ַצְלֵעי  ֶהָהִרים  ַהְגבֹוִהים ּבְ ּוִבְנִקיִקים  ׁשֶ ַעם ,  ּ ּוְכׁשֶ
ַחל ּנָ ָרֵאל  ַיֲעבֹור  ּבַ ָערֹות,  ִיׂשְ ּוְבִתְזמון   ֵּיְצאו  ֵמַהּמְ ּ ּ

ִהְתַנְפלות ַקְטָלִנית ְּמֻדָיק ַיְפִתיעו אֹוָתם ּבְ ּ ּּ ּ. 
ֲארֹון ֶ ַּאך  ֹזאת  לֹא  ָיְדעו  ּשׁ ּבֹו ְ ם  ׁשֶ ֵ ִרית  ַהּשׁ   ּבְ

רוִבים ר ,  ַּהּכְ ֵ ָרֵאל  וְמַיּשׁ ָּהָיה  ְמַהֵלך  ִלְפֵני  ִיׂשְ ְ ּ
ֵעת.  ִּלְפֵניֶהם  ֶאת  ַהַקְרַקע ְּוָכך  ֵאַרע  ַגם  ּכָ ְ ,

ֶזה קו  ֶהָהִרים  ֶזה  ּבָ ך  ִנְדּבְ ּוְכתֹוָצָאה  ִמּכָ ִליטֹות ,  ְּ ַהּבְ
ֶנְגדֹו ּכְ ַהר  ִנְצְמדו  ִלְנִקיֵקי  ָהָהר  ׁשֶ ּבְ ְוָכל   ,ּׁשֶ

ֶות ָּהאֹוְיִבים  ָהֱאמֹוִרִיים  ִנְמֲחצו  ַלּמָ ַרׁשִ[.  ּ י "ְּוַעֵין  ּבְ

ָרֵאל  ָלָאֶרץ מו  ִיׂשְ ר  ִהְתַקּדְ ֲאׁשֶ ּכַ אן  ׁשֶ אֹוָתם  ָהִרים ,  ּּכָ

ל  ֱאמֹוִרִיים ַעְזעו  ְוֶזה  ָגֶרם  ְלמֹוָתם  ׁשֶ ִּהְזּדַ ּ ְּוֵעין  ֵפרוׁש ,  ּ ּ

יל ְלָדִוד" ּכִ ַּעל ֵפרוׁש ַרׁשִ" ַמׂשְ  .]י"ּ
ם יִכים  ְלַהֵלך  ְלֻתּמָ ָרֵאל  ַמְמׁשִ ְַעם  ִיׂשְ ּוֵביְנַתִים ,  ּ

ה  ָלֶהם  ַהָקּבָ ָעׂשָ ס  ֶהָעצום  ׁשֶ ֵּאיָנם  מוָדִעים  ַלּנֵ ּ . ה"ּ
ָהיו  ִמחוץ ,  ֶּאת  ֶזה  ֵיְדעו ה  ְמצָֹרִעים  ׁשֶ ּמָ ֶרך  ּכַ ּּדֶ ּ ְ

ֲחֶנה ַחל ,  ַלּמַ ֲאִפיק  ַהּנַ י  ּבַ תֹוְממו  ִלְראֹות  ּכִ ְּוִהׁשְ ּ
ם ְמקֹום  ַמִים  ְצלוִליםזֹוֵרם  ּדָ ִּהְתּבֹוְננות .  ּ  ֱאדֹום  ּבִ

ּנֹוֶסֶפת  ִגְלָתה  ֶחְלֵקי  ֵאָבִרים  ְוגופֹות  ָאָדם  ִנְסָחִפים  ּ ּ
ֵאַרע  ֶ ס  ַהָגדֹול  ּשׁ ֵרר  ַהּנֵ ַחל  ָהָאֹדם  ְוָכך  ִהְתּבָ ּנָ ּּבַ ְ

ָרֵאל  .ְלִיׂשְ
¿Ó»ËÈƒÏ¿L ÌÈƒ„Èƒb«n«‰ „»Á∆‡ ˙«ÁÈƒN"‡ 

 )050.4125671' טל. (ש ִהִ�י� מֶֹ�ה ֵאִלָ�ה�

לֹום וְמֹבָרך ת ׁשָ ּבָ ְׁשַ ּ  
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