
ֵּמַהֵסֶפר ַהָקדֹוׁש ּ 

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

ָרֵאל  עד   ַׁשוָבה  ִיׂשְ עֹוֶנךֶקֱאלֹ'  הּ ְלָת  ּבַ ָיך  ִכי  ָכׁשַ ֲָ ּ ּ ,
ְּקחו  עָמֶכם  ְדָבִרים  ְוׁשובו  ֶאל   ּ ּּ ים  .'הִּ ָּלָמה ,  ַמְקׁשִ

ִּמְתִחָלה  ָאַמר   ָרֵאל"ּ ִּבְלׁשֹון  ָיִחיד  וְלַבסֹוף "  ּׁשוָבה  ִיׂשְ ּּ

ְּקחו  עָמֶכם  ְדָבִרים" ּ ִּבְלׁשֹון  ַרִבים"  ִּ ּוַמה  ֵהם  ֵאלו ,  ּ ּּ

ַּהְדָבִרים  ְוֵאיך  ִב ְ ך  ְלׁשֹון  ְלִקיָחהּ ּיָ ְועֹוד ,  ְְדָבִרים  ׁשַ

ָּלָמה  ִמְתִחָלה  ָאַמר   ּ ּוְלַבסֹוף  ָאַמר "  ָיךֶקֱאלֹ'  הַעד  "ּ ּ

ָלׁשֹון  ".  יֶכםֵקֱאלֹ'  הֶאל  " ִָלְפעִמים "  ַעד"ְּוֵיׁש  לֹוַמר  ׁשֶ
ים  ִּמְתָפֵרׁש  עד  ְועד  ִבְכָלל  ְוִלְפעִמים  ָאנו  ְמָפְרׁשִ ָּ ַ ַּ

ּאֹותֹו  עד  ְולֹא  עד  ִב ַ ּיֵׁש  ַמֲחלֹוקֹות ,  ְכָללַ ְּכמֹו  ׁשֶ

ָמָרא ְרָאה ל  "ְועֹוד  ָאז,  ַּבּגְ ה  ְתׁשוָבה  ִמּיִ ִּכי  ָהעֹוׂשֶ ּ ּ

ֶזה  ה  ֵמַאֲהָבה  ׁשֶ עֹוׂשֶ דֹול  ֹכחֹו  ְכמֹו  ִמי  ׁשֶ ֵּאינֹו  ּגָ ּ ּ

ָגגֹות  ְוֶזה  ַנעׂשֹות  לֹו  ִכְזֻכּיֹות ְּזדֹונֹות  ַנעׂשֹות  לֹו  ִכׁשְ ֲּ ֲ ,

ְּוַכָוַנת  ַהָפסוק  ִהי ּ ׁשוב ּ ּיָ ִחיד  ׁשֶ ּא  ָכך  לֹוַמר  ִמְתִחָלה  ַלּיָ ּּ ְ ּ

ב  ׁשָ ב  ִבְתׁשוָבה  ְיִחיִדי  הוא  ִסיָמן  ׁשֶ ַהׁשָ ְּיִחיִדי  וְלִפי  ׁשֶ ּ ּ ּ ּּ

ַדּיֹו  ְלַהִציל  ֶאת  עְצמֹו   ְרָאה  ׁשֶ ִַמּיִ ּ ִאם  ָהָיה כ  "משאּ

יב  ֲאֵחִרים  ם  ְלָהׁשִ ָהָיה  נֹוֵתן  ִלבֹו  ּגַ ב  ֵמַאֲהָבה  ׁשֶ ּׁשָ

ַּהָקָבְּבַאֲהָבתֹו  ַל ִּמׁשום  ֲהִכי  ָאַמר  ,  ה"ּ ּׁשוָבה "ּ

ָרֵאל יע  ֶאָלא ,  "ִיׂשְ ַאָתה  ָיִחיד  ְולֹא  ַתּגִ ַּאף  על  ִפי  ׁשֶ ַ ַּ ּ ּ

ְּולֹא  עד  ִבְכָלל"  ָיךֶקֱאלֹ'  הַעד  " ַּאף  על  ִפי  ֵכן ,  ַ ּ ַ
ָגגֹות"  ּׁשוָבה" ַהְזדֹונֹות  ִיְתַהְפכו  ִלׁשְ ִּכי  ַתְרִויַח  ׁשֶ ּ ּּ ּ ,

ה   ֲָאְמָנם  ִאם  ַתעׂשֶ ׁשובו  ַאף  ֲאֵחִרים  ִבְתׁשוָבה ּ ּיָ ּׁשֶ ּ ּּ

ִתָקֵחם  ְבִדְבֵרי  מוַסר  ְותֹוֵכָחה  ְוֶזהו   ְּדַהְינו  ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ְּקחו "ּ

ּעָמֶכם  ְדָבִרים ּ ְּוׁשובו  ֶאל  "ָאז  "  ִ ָּכל "ְוָאז  ,  ַּמָמׁש"  'הּ

א עֹון ְוַקח טֹוב ִָתׂשָ ּ ְמׁשֹון (. 'ְּוכו" ּ   )  ַּהֲאִזינו' פרֶזַרע ׁשִ
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ֶכל ׂשֵ ַתֵמׁש ּבַ ָרֵאל ִהׁשְ ּ ָמַתי ַעם ִיׂשְ ּ ּ?

ָידוַע ּּכַ ל  ָהָאָדם ,  ּ ֶרך  ְרצֹונֹוָתיו  וַמֲאַוֵיי  ַנְפׁשֹו  ׁשֶ ּּדֶ ּ ְ

יר ֶאת ַמהותֹו ְוַעל ֹרַחב ְיִדיעֹוָתיו ִּנַתן ְלַהּכִ ּ . 
ַנִים  ,  ְלֻדְגָמה ַּנִציַע .  ָחָכם  ְוׁשֹוֶטה  –ְּלָפֵנינו  ׁשְ
עֹות  ָזָהב ִלְפֵניֶה ִקית  ַמְטּבְ ין  ׂשַ ִחיָרה  ּבֵ ּם  ּבְ

ל  ם  לֹא  עֹוֶלה  ַעל  ִמְסַפר  מוָעט  ׁשֶ ֶעְרּכָ ים  ׁשֶ ְּלַמֲעַדּנִ ּ
ת   ְּפרוטֹות  ְנחֹׁשֶ ֵניֶהם  עֹוְמִדים (ּ ְ ּשׁ ַמַצב  ׁשֶ ר  ּבְ ְּוֵאין  ְמֻדּבָ

ָרָעב  ְוַכּדֹוֶמה עֹות ,  )ִלְגוֹוַע  ּבְ ַמְטּבְ ֶהָחָכם  ִיְבַחר  ּבְ
תֹוַעְלָתם  ֵאינֹו  ִמָיִדיַעל  ,  ַּהָזָהב ַּאף  ׁשֶ ּ ְּוִאלו  ַהִטֵפׁש ,  ּ ּּ ּ

ֲהָנָאה ָהִרְגִעית  .ִיְבַחר ּבַ
ַלל ֶזה ֵאינֹו ֻמְחָלט יר ֹזאת. ּכְ  .י" בעזהְוַנְסּבִ

ין  ְמכֹוִנית  ַצֲעצוַע ,  ֶיֶלד  ָקָטן ַיִציעו  לֹו  ִלְבחֹר  ּבֵ ּׁשֶ ּ ּ ּ
ַע  ָזָהב ְמכֹוִנית  ַהַצֲעצוַע,  ְלַמְטּבֵ ִּיְבַחר  ּבִ י  ְלִפי .  ּ ּכִ

ְכלֹו  ְמכֹוִנית  ַהַצֲעצוַע  ֵתִטיב  ִעּמֹו  יֹוֵתר  ָּרַמת  ׂשִ ּ ּ
ַע  ָזָהב ְטּבֵ ַע  ָיכֹל  ִלְרּכֹׁש ,  ִמּמַ ְטּבֵ ַעד  ַהּמַ ּבְ ַעל  ַאף  ׁשֶ

ְכָללֹות  רֹות  ְוַאף  ֵמאֹות  ְמכֹוִניֹות  ַצֲעצוַע  ְמׁשֻ ַּעׂשְ ּ
ֻהַצע  לֹו ה  ׁשֶ ה  ִמּמַ ה  ְוַכּמָ ּמָ ִּפי  ּכַ ֹוֵמר ַהִאם  ֶזה  א.  ּ

הוא  ׁשֹוֶטה לֹא?  ּׁשֶ רור  ׁשֶ ּּבָ ַהְחָלָטתֹו  נֹוַבַעת .  ּ
ִּמְפַאת  ִגילֹו  ַהָצִעיר ּ ל ,  ּ ה  ׁשֶ ֵאינֹו  מוָדע  ְלֶעְרּכָ ּׁשֶ ּ

ַע  ָזָהב ל  ַהֶיֶלד.  ַמְטּבֵ ְכלֹו  ַהְמֻצְמָצם  ׁשֶ , ְּלַצד  ׂשִ
ָלֶהם ל  ׁשֶ ּכָ ׂשְ ָרַמת  ַהּמִ ים  ּבֹוְגִרים  ׁשֶ ָנם  ַגם  ֲאָנׁשִ ֶּיׁשְ ּ 

ל ַהֶיֶלדְקַטּנָ ּה וְבִחיָרָתם לֹא נֹוֶפֶלת ִמזֹו ׁשֶ ּ ּ . 
ם  ַדְרּכָ ּבְ ֶלך  ׁשֶ ְרֵתי  ַהּמֶ ל  ַעל  ְמׁשָ ְוְכאֹותֹו  ָמׁשָ ּ
ֶלך  ֶהָעׂשוי  ִמָזָהב  ְוַיֲהלֹוִמים  ֶתר  ַהּמֶ ֵּמַהצֹוֵרף  ִעם  ּכֶ ּ ְ ּ

ָפר  ָקָטן,  ְנִדיִרים ָּעְברו  ַעל  ְפֵני  ּכְ ָעה .  ּ אֹוָתה  ׁשָ ּּבְ
ֲח ְפִרי  ּבַ ֶלך .  ָּפָרתֹו  ִליַבתָעַסק  ּכַ ְרֵתי  ַהּמֶ ׁשָ ְֶאָחד  ִמּמְ

ֶתר ,  ָחַמד  ָלצֹון ְפִרי  ְלַהְחִליף  ֶאת  ַהּכֶ ְּוִהִציַע  ַלּכַ
ָפָרה ְבָער  ָצַחק  ַעל  .  ּּבַ ְפִרי  ַהּנִ ִּטְפׁשותֹו"ַהּכַ ל "  ּ ׁשֶ

ֶלך ֵרת  ַהּמֶ ַדְעְתך  ְלַהִציַע  ִלי :  ְְמׁשָ ֵּאיך  עֹוֶלה  ּבְ ָ ְּ
ֹז ַּהָצָעה  ְפחוָתה  ּכָ ּ ה  ָחָלב ,  אתּ ּמֶ ַּאָתה  יֹוֵדַע  ּכַ

ְּמִניָבה  ַהָפָרה  ַהֹזאת ָיְדך ?  ּ ּבְ ֶ ָתכֹות  ּשׁ ֵָמֲעֵרַמת  ַהּמַ ּ
ר ַעל ָחָלב, ּלֹא אֹוִציא ִטַפת ַמִים ַדּבֵ לֹא ּנְ  ...ּׁשֶ

ֶלך  ן  ַהּמֶ ִהִציל  ֶאת  ּבֶ ֶ ְפִרי  ּשׁ ל  ַעל  אֹותֹו  ּכַ ׁשָ ְְוֵכן  ַהּמָ ּ
ֶלך ְוִבְתמוָרה  ִהִציַע  לֹו  ַהּמֶ ּ ּ ְרֵתף ּ ֵנס  ַלּמַ ּ  ְלִהּכָ

א  ל  ַהּבָ ך  יֹום  ָתִמים  ְוֶלֱאֹסף  ִמּכָ ְאֹוְצרֹוָתיו  ְלֶמׁשֶ

לֹא  ֵהִבין .  ַּלָיד יָון  ׁשֶ ְרֵתף  וִמּכֵ ְפִרי  ֻהְכַנס  ַלּמַ ַּהּכַ ּ ּ
ל  ַהֲחָפִצים  ַהָללו ִטיָבם  ׁשֶ ָבר  ּבְ ָבר  ַוֲחִצי  ּדָ ּּדָ ָהְיָתה ,  ּ

ָלאָכה  ְלטַֹרח ֲעַצְלַתִיםָּהִאּסוף  ַנֲע.  ָעָליו  ַהּמְ ה  ּבַ , ּׂשָ
ּוִפיו  לֹא  ָפַסק ,  ִלּבֹו  ַמר  ָעָליו.  ֵמֵאיַמת  ָהֹעֶנׁש ּ

ֶלך ִפיות  ַהטֹוָבה  ִמַצד  ַהּמֶ ְִלְרטֹון  ַעל  ּכְ ּ ּ ּ ְחִזיר ,  ּ ּמַ ֶ ּשׁ
נֹו ,  ּלֹו  ָרָעה  ַתַחת  טֹוָבה ּהוא  ֲהֵרי  ִהִציל  ֶאת  ּבְ ּ

ים ָבׂשִ ֶצֶמד  ּכְ ִיְגמֹל  לֹו  ּבְ ּוִבְמקֹום  ׁשֶ ָפ  ּ ָרה אֹו  ּבְ
ל  ֵפרֹות  ה  ַאְרָגִזים  ׁשֶ ַכּמָ ּׁשֹוַפַעת  ָחָלב  אֹו  ְלָפחֹות  ּבְ ּ

ַמְרֵתף ,  ִויָרקֹות ּהוא  עֹוד  ּכֹוֶפה  ָעָליו  ַלֲעבֹוד  ּבְ ּ
ָכה  הוא ...  ָּמֵלא  ַטַחב  ֶלֱאסֹוף  ַמָתכֹות ַּגם  ּכָ ּ

ְצִריף  ָקָטן ּוַמה  לֹו  ְוַלֲחָפִצים  ַהּמוָזִרים ,  ִּמְתגֹוֵרר  ּבִ ּ
ּבֶ ַּהָללו  ׁשֶ ְצִריףּ ַּטח  ִיְגְזלו  לֹו  ָמקֹום  ָחׁשוב  ּבַ ּ ַרק ...  ּ

ר  ֶאת  ַהְיִציָאה ַמע  ַהְצִליל  ַהְמַבּשֵׂ ר  ִנׁשְ ֲאׁשֶ ּּכַ ּ ,
ְפִרי  ִלְנׁשֹם  ִלְרָוָחה ים  ַהּכַ ֵמַח .  ִהְסּכִ אי  ָהָיה  ׂשָ ְלוַוּדַ

הו  ַאֵחר  ְפִרי  ִאילו  ָהיו  ַמְזִמיִנים  ִמיׁשֶ ּאֹותֹו  ּכַ ּ ּ
ֶבל  ַהֶזה  הוא .  ְּרֵתףָּלַקַחת  ַמָתכֹות  ֵמַהּמַ ֶּאת  ַהּסֵ ּ

ַמח ְלַאֵחל ְלׂשֹוְנאֹו  .ִיׂשְ
ֶזה ִרים  ַהָללו ,  ַּגם  ּבָ ָהִאּכָ ּלֹא  נוַכל  ְלַהְחִליט  ׁשֶ ּּ
ִּסְגנֹון  ַחֵייֶהם  ְסִביב  ָפרֹות  ַוֲעבֹוַדת   ִּמְפַאת.  ׁשֹוִטים ּ

ֶסף ָּהֲאָדָמה ֵאיָנם מוָדִעים ְלֵעֶרך ַהָזָהב ְוַהּכֶ ְּ. 
ְבָחן  ַל ִריםַהּמִ ִאם  ַהְחָלָטָתם  נֹוַבַעת ,  ֶּיֶלד  ְוָלִאּכָ

ֵּמֹחֶסר  ְיִדיָעה  ְוָצרות  ֳאָפִקים  אֹו  ְמִטְפׁשות ּּ ,
ים  אֹוָתם  ְחּכִ ּנַ ר  ִאם  ַגם  ְלַאַחר  ׁשֶ ֲאׁשֶ ֵרר  ּכַ ִּתְתּבָ ּ

ֵעֶרך  ָהֲאִמִתי  ְוַהָיָקר ּּבָ ּ ַהְחָלָטָתם ,  ְ ֲארו  ּבְ ָ ֲּעַדִין  ִיּשׁ
ַּהְקדוָמה ׁשֹוֶטהָאז  ָלֶבַטח  ַנ,  ּ ר  ּבְ ֻדּבָ ּמְ . ֲחִליט  ׁשֶ

ה (ל "ְּוָאְמרו ֲחַז ּׁשֹוֶטה ֵאין לֹו ַתָקָנה") ב"יג עִנּדָ ּ ." 

ׁשֹוֶטה ִתינֹוק אֹו ּכְ  ?  ּכְ
ְצַרִים   ָרֵאל  ִמּמִ ית  ֲעָבִדים  הֹוִתיָרה   –ְיִציַאת  ִיׂשְ ִמּבֵ

ְפלות ל  ַעְבדות  ְוׁשִ וִמים  ׁשֶ ֶהם  ִרּשׁ ּּבָ ּ ִּנְדְרׁשו .  ּ
ָרֵאל  ִל ם  ָירוד  ֶזהִיׂשְ ְיַנקו  ֵמֶהם  רֹׁשֶ ְּפֻעלֹות  ׁשֶ ּ ּ ם ,  ּ ְלׁשֵ

ה  ּבָ ן  ֶפַסח  ׁשֶ ך  ִלְקַראת  ְיָצאֶתם  ִנְדְרׁשו  ְלָקְרּבַ ּּכָ ּ ּ ְ

ְִהְקִריב  ֶאת  ֱאלֹוֵהי  ִמְצַרִים  ְוֵכן  ִסְדַרת  ַהִחּנוך  ּ
ָעְברו  ַעל  ַהָים   ּׁשֶ ַלח(ּ יֹות  ּבֹא  וְבׁשַ ָפָרׁשִ ְּרֵאה  ַמֲאָמֵרנו  ּבְ ּ ּּ( .

ְפלות  ָהַעְבּדות ְוָאְמ ִ ָרֵאל  ִהְתַנֲערו  ִמּשׁ ֵני  ִיׂשְ ָּנם  ּבְ ּ ּ
ָרמֹות  רוָחִניות  ְגבֹוהֹות ְּוָזכו  ַלֲעלֹות  ּבְ ּ ּ , ִעם  ֹזאת.  ּּ

ם ֵ ָיֶאה  ְלַעם  ַהּשׁ לות  ּכַ ׁשְ ֲּעַדִין  ֲחֵסָרה  ָלֶהם  ּבַ ֹחֶסר .  ּ
ְמאֹוָרעֹות  טוי  ּבִ ָאה  ִליֵדי  ּבִ ת  ּבָ ֶקׁשֶ ְתּבַ ְגרות  ַהּמִ ַּהּבַ ּּ ּ

ְצַרִיםׁשֹו ָרֵאל  ֵמָאז  ֵצאָתם  ִמּמִ ָחוו  ִיׂשְ גֹון ,  ּנֹות  ׁשֶ ּכְ
ֲאִסיַפת  ַהָזָהב  ְלַאַחר  ְקִריַעת  ָים  סֹוף ַּהְתלונֹות ,  ּּבַ ּ

בו  ִמְסַפר  ְפָעִמים   ָ ּשׁ ֶ ּּשׁ ּ י  ִאם  (ּ ְבָחם  ּכִ י  ֵיָאֵמר  ְלׁשִ ִּמְסַפר ּכִ

ַּעֵין  ּכוָזִרי  ,  ּמוָעט ר  ָהֵעֶרב  ַרב   )צבאֹות  '  אַמֲאַמר  ּ ְוַכֲאׁשֶ
ה  ֶאת  ָהֵעֶגל ָר,  ָעׂשָ ָלל  ִיׂשְ ּכְ ים ַעל  ַאף  ׁשֶ ֵאל  לֹא  ִהְסּכִ

ֲהָלך ה  ְמָחָאה  ְוַצַער ,  ְִעם  ַהּמַ ל  ָמקֹום  לֹא  ֻהְרְגׁשָ ִּמּכָ
ָזָכה  ְלַמֲעַמד  ַהר  ִסיָני ֵקׁש  ֵמַעם  ׁשֶ ְתּבַ ּמִ ִפי  ׁשֶ ּּכְ ּ .

ָתִרים ך  הוְסרו  ַהּכְ ר  ֵעֶקב  ּכָ ְּוַכֲאׁשֶ ּ ׂשֹוָרה ,  ְ ַהּבְ ֲהַגם  ׁשֶ
ַצַער  ַרב  וְבָיגֹון  קֵֹדר  ַאך ָלה  ּבְ ְִהְתַקּבְ   ְלִפי  ָקט ּ

ְמָעה  קֹול  ְמָחָאה  ׁשְ ּנִ ְּיִדיָעֵתנו  לֹא  ָמָצאנו  ׁשֶ ּ
ְּוִהְתַנְגדות ָעם.  ּ ַמּסָ יכו  ּבְ ר  ִהְמׁשִ ֲאׁשֶ ַמֵהר   ְּוַגם  ּכַ

ֶפר,  חֹוֵרב ית  ַהּסֵ ִתינֹוק  ַהּבֹוֵרַח  ִמּבֵ . ָּעׂשו  ֹזאת  ּכְ
כֹוִרים  ְוִנְתָנה  הוָנה  ֵמַהּבְ ר  ִנְלְקָחה  ַהּכְ ְּוַכֲאׁשֶ ּ

ַמְענו  ַעל  קֹול  ְצָעָקה,  יםַּלְלִוִי ְוַצַער   ּלֹא  ׁשָ
ֲהָלך ְצָעה.  ְֵמַהּמַ ָלָמה,  ִלְכאֹוָרה,  ַּהַהֲעָבָרה  ּבֻ ַהׁשְ . ּבְ

ְגרות  הֹוִכיחו  ּבַ ֶ ָהיו  ַגם  ְיִחיֵדי  ְסגוָלה  ּשׁ ּמוָבן  ׁשֶ ּּכַ ּ ּ ּ ּּ
ְצֹות ִיְקַרת  ַהּמִ ה ,  ְּוֵהִבינו  ּבְ או  ְלמֹׁשֶ ּבָ אֹוָתם  ׁשֶ ּּכְ

ת ("  ?ָלָמה  ִנְגָרע:  "יוְּוָטֲענו  ְלָפָנ ָפָרׁשַ ר  ּבְ ְזּכָ ּנִ ּכַ

ַהֲעלֹוְתך ֵהִבינו  ֶאת  ַמֲעַלת   )ָּבְ נֹות  ְצָלְפָחד  ׁשֶ ּוְכמֹו  ּבָ ּ
ַטֲעָנה  ּדֹוָמה ָּהָאֶרץ  וָבאו  ּבְ ְבְחֵני .  ּ ים  ִמּמִ ֲאָבל  ַרּבִ

ר ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ּבַ ָעְברו  ִיׂשְ ְגרות  ׁשֶ ַּהּבַ לו, ּ ׁשְ ֵעת.   ּּכָ ֵעתַעד ּכָ ֵעתַעד ּכָ ֵעתַעד ּכָ  ַעד ּכָ

ִלים  ֵאלו  נֹוְבִעים  ִמִלקוי ּלֹא  הוְב ַּרר  ַהִאם  ֶמְחּדָ ּּ ּ ּ
ֵעֶרך ָהֲאִמִתי ָרה ּבָ ֶפׁש אֹו ֵמחֶֹסר ְיִדיָעה ְוַהּכָ ּנֶ ּּבַ ְ? 

ה ָנה,  ְוִהּנֵ ִעים  ׁשָ ֲעבֹור  ַאְרּבָ ָנהּכַ ִעים  ׁשָ ֲעבֹור  ַאְרּבָ ָנהּכַ ִעים  ׁשָ ֲעבֹור  ַאְרּבָ ָנהּכַ ִעים  ׁשָ ֲעבֹור  ַאְרּבָ ה  ֶאת   ",,,,ּכַ ַּוִיְכתֹב  מׁשֶ ּ
ִאים  ֵני  ֵלִוי  ַהּנֹׂשְ ַּהתֹוָרה  ַהזֹאת  ַוִיְתָנה  ֶאל  ַהּכֲֹהִנים  ּבְ ּ ּ ּּ

ִרית ֶאת  ָרֵאל' הֲארֹון ּבְ ל ִזְקֵני ִיׂשְ  . )ט, לא(" ְוֶאל ּכָ
ָבר  ַמְפִתיַע ָעה  ֵאַרע  ּדָ אֹוָתה  ׁשָ ּּבְ י "ָעָליו  ּכֹוֵתב  ַרׁשִ,  ּ

י  ָתבֹוא   ת  ּכִ סֹוף  ָפָרׁשַ ּּבְ ַּעל  ַהָפסוק    )ג,  כט(ּ ְולֹא "ּ
ָלֶכם  ֵלב  ָלַדַעת  ְוֵעיַנִים  ִלְראֹות  ְוָאְזַנִים '  הָנַתן  

ֹמַע  ַע ּד  ַהיֹום  ַהֶזהִלׁשְ ָלֶכם  ֵלב '  הְולֹא  ָנַתן  "  –"  ּ
יר  ֶאת  ַחְסֵדי  ַהָקּבָ  –ָלַדַעת   ַעד .  ה  ְוִליָדֵבק  ּבֹו"ְּלַהּכִ

ַּהיֹום  ַהֶזה   ה –ּ ַתן  מֹׁשֶ ּנָ אֹותֹו  ַהיֹום  ׁשֶ ַמְעִתי  ׁשֶ ּ  ׁשָ ּ
ת  ַוֵיֶלך  ַוִיְתָנה "  כמ,ֵּסֶפר  ַהתֹוָרה  ִלְבֵני  ֵלִוי ָפָרׁשַ ּש  ּבְ ּ ּ ְּ

ֵני  ֵלִויֶאל  ַהּכֲֹה ה ,ִנים  ּבְ ָרֵאל  ִלְפֵני  מֹׁשֶ ל  ִיׂשְ או  ּכָ ּ  ּבָ
ינו:ְּוָאְמרו  לֹו ה  ַרּבֵ ִסיַני ,ּ  מֹׁשֶ ּ  ַאף  ָאנו  ָעַמְדנו  ּבְ ּ

ִליט  ְלנו  ֶאת  ַהתֹוָרה  ְוִנְתָנה  ָלנו  וַמה  ַאָתה  ַמׁשְ ְּוִקּבַ ּ ּ ּ ּ ּ
ְבְטך  ָעֶליָה  ַוֹיאְמרו  ָלנו  יֹום  ָמָחר  לֹא  ֵני  ׁשִ ֶּאת  ּבְ ּ ּ ָ

ְּתָנה  ָלנו  ִנְתָנהָלֶכם  ִנ ּ ָבר.ּ ה  ַעל  ַהּדָ ַמח  מֹׁשֶ   ְוַעל .  ְוׂשָ
ּ  ַהיֹום  ַהֶזה  ִנְהֵייָת  ְלָעם  ְוגֹו,ֹזאת  ָאַמר  ָלֶהם ַּהיֹום '  ּ

קֹום,ַּהֶזה ּמָ ֵבִקים ַוֲחֵפִצים ּבַ ַאֶתם ּדְ ּ ֵהַבְנִתי ׁשֶ ּ." 
ים  ַהָללו  ִנְרֶאה  לֹוַמר ָבִרים  ַהְקדֹוׁשִ ְּוַעל  ִפי  ַהּדְ ּ י ,  ּּ ּכִ

ית ַהִמְדָרׁש  א ָלאֹוריֹוֵצ לֹום"ַּעל ְיֵדי ּבֵ ים ְוַהׁשָ פוִרים  .יֹוְרק־ְּניו "ַּהַחּיִ ת ַוֵיֶלך ְויֹום ַהּכִ ָּפָרׁשַ ּ ְּ ָליֹון   •ּ        • 31  ּּגִ

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

ּבֹוןְוִלּמּו ֲעבֹוָדה ד ּתֹוָרה ְוַעל ֶחׁשְ ֲעִסיק ּבַ  ַהּמַ



ַּמדוַע ִנְקֵבי  ִביֵליּ  שששש""""יתיתיתיתִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא  ?ּ ָהֹאֶזן ְמֻעָקִליםּוׁשְ
ִביֵלי  ָהֹאֶזן   ִּאילו  ָהיו  ׁשְ ִרים  ְוָהָיה  ּוְנָקּ ֶהם  ֲאִויר  חֹוֵדר  ָביו  ְיׁשָ ִמיָעה  ,  אֹו  ַחםַקר  ּבָ ָּהֹאֶזן  ְוֵאיכות  ַהׁשְ מֹור  .  ָּהְיָתה  ִנְפֶגֶמתּ ֵדי  ִלׁשְ ִקינות ַעל  ּכְ ּּתַ ּ

ה  ַהּבֹוֵרא  ,  ָהֹאֶזן ִאם  ;  ִּמְבֵנה  ְמֻעָקלָלֹאֶזן    ש"יתָעׂשָ ך  ׁשֶ ְבֶנה    ,אֹו  ַקר  ְמֹאדִיְנׁשֹב  ֲאִויר  ַחם  ְמֹאד  ְּכָ ּמִ ַיְחדֹר ,  ַהִחיצֹוִניִּיְפֹגׁש  קֶֹדם  ּבַ ְּוַעד  ׁשֶ ּ

ְכָנס ַהחֹם אֹו ֵיֵרד ָעְצַמת  ,ְְלתֹוך ָהֹאֶזן ָהֲאִויר ַהּנִ ֹאֶפן ׁשֶ ָבר לֹא ַיִזיק ַּהקֹר ּבְ  .  ָלֹאֶזןּּכְ
 

ה  ְלִפיָה  לֹא ּבְ ּבָ ַהּסִ ָעה  הוַכח  ְלַמְפֵרַע  ׁשֶ ּאֹוָתה  ׁשָ ּ
ָתִרים  ְלְקחו  ֵמֶהם  ַהּכְ ּנִ ׁשֶ ְמעו  ְקִריאֹות  ֵאלו  ּכְ ִּנׁשְ ּ ּּ
ָרֵאל  ַלֲעֹזב  ֶאת  ַהר  חֹוֵרב  ְוֵכן  ְצַטוו  ִיׂשְ ּנִ ׁשֶ ְּוַגם  לֹא  ּכְ ּ
נֹוָתיו  ַמֲהַלך  ׁשְ ָרֵאל  ּבְ ֵלי  ַעם  ִיׂשְ ָאר  ֶמְחּדְ ׁשְ ְּבִ

ְד ּמִ רּבַ ָרֵאל ,  ּבָ ַמת  ִיׂשְ ִנׁשְ יעו  ַעל  ִלקוי  ּבְ ּלֹא  ִהְצּבִ ּּ
יר  ְלעֹוָלם  לֹא  ַיּכִ ׁשֹוֶטה  ֲחַסר  ַתָקָנה  ׁשֶ ָּחִליָלה  ּכְ ּ ּ

א  ָפָניו ֵעֶרך  ָהֲאִמִתי  ְוַרק  ַלַתֲענוג  נֹוׂשֵ ּּבָ ּ ּ ּ ֶּאָלא ,  ְ
ום  ָלַדַעתָלַדַעתָלַדַעתָלַדַעתָלֶכם  ֵלב  '  הְולֹא  ָנַתן    "–ֹחֶסר  ְיִדיָעה    ִּמּשׁ

ֹמַע  ְוָאְזַנִים  אֹות  אֹות  אֹות  אֹות  ִלְרִלְרִלְרִלְרְוֵעיַנִים   ֹמַע  ִלׁשְ ֹמַע  ִלׁשְ ֹמַע  ִלׁשְ ַּעד  ַהיֹום  ַהֶזהִלׁשְ ַעד ,  "ּ
ְבִחיַנת  ֶיֶלד ַּהיֹום  ַהֶזה  ָהיו  ֲעַדִין  ּבִ ּ  –ִּתינֹוק  ,  ּ

ֶפר" ית  ַהּסֵ ִתינֹוק  ַהּבֹוֵרַח  ִמּבֵ ל ,  "ּכְ ר  ִיְגּדַ ֲאׁשֶ ַרק  ּכַ ׁשֶ
ֵעֶרך ָהֲאִמִתי יר ּבָ ַּיּכִ ְ , 

ַּהיֹום ּבֹו הֹוַכְחנו ֶאת ֱהיֹוֵתנו ְלָעם  ּ ּ 
ַמֲעַמד  ַהר  ִסיָני ָרֵאל  ִנְהֶיה  ְלָעם  ּבְ ְַאך .  ַעם  ִיׂשְ

אֹותֹו  יֹום  ּבֹו  ם  ִנְתָנה  ּבְ ֵ ּהֹוָכָחה  ֶלֱהיֹוֵתנו  ַעם  ַהּשׁ ּ
ֶבט  ֵ ה  ִנָגַרע  ִמּשׁ ל  ָלּמָ ַטֲעָנה  ׁשֶ ָרֵאל  ּבְ ל  ִיׂשְ ָּיָצאו  ּכָ ּ

ָבר ,  ְקִריָאה  זֹו.  ֵלִוי ִעְקבֹות  ָהָרצֹון  ַלּדָ ָאה  ּבְ ּבָ ׁשֶ
ַלת  ָהֵעֶרך  ַהְיָקר,  יָּהֲאִמִת ֲאָבק  ְלַמַען  ַקּבָ , ְַהּמַ

ְגרות   לותּוּהֹוִכיָחה  ּבַ ֵאיָנם  נֹוְתִנים  ֲעִדיפות ,  ַּבׁשְ ּׁשֶ
יָמה  ִלְצּבֹר  ַיֲהלֹוִמים  ִּלְמכֹוִנית  ַהַצֲעצוַע  ְוַהְמׂשִ ּ
ה  ֲחָוָיה  ְנִעיָמה ֶלך  ִהּנָ ַמְרְתֵפי  ַהּמֶ ְּוָכל  ָיָקר  ּבְ ְ ּ ,

תֹוְקִקים  ָלהַּוֲאַנְחנו  ֲחֵפִצים   ּוִמׁשְ ּ י ,  ּ ַּעל  ַאף  ַהקֹׁשִ
ָעָמל  ְוטַֹרח  ַרב  וִבְתָנֵאי  ַמְרֵתף ְּוֹחֶסר  ְנִעימות  ּבְ ּ י .  ּ ּכִ

ָתָנה  ל  ַהּמַ ה  ׁשֶ ַּעָתה  ְמִביִנים  ֲאַנְחנו  ֶאת  ֶעְרּכָ ּ ּּ
ַמֲעַמד  ַהר  ִסיָני ְלנו  ּבְ ִקּבַ ְפָלָאה  ׁשֶ ַּהּנִ ּוְלִפי  ָקט [.  ּ

ַרׁשִ ְזִהירות,  ֶאה  לֹוַמרִנְרי  "ֲּהָבָנֵתנו  ּבְ ַמֲעַמד  ַהר  ִסיָני ,  ּּבִ ּבְ ׁשֶ

ֲעבֹור ,  ּאֹוָתנו  ְלַעםה  "ָּלַקח  ַהָקּבָ ּכַ אֹותֹו  יֹום  ׁשֶ ֲאָבל  ּבְ

ָנה ִעים ׁשָ ָּלַקְחנו ֶאת ַהָקּבָ, ַאְרּבָ  .] ֶלֱאלֹוִקיםה "ּ

ל יֹום  ְַהַתֲהִליך חֹוֵזר ַעל ַעְצמֹו ּכָ ּ 
ל  ְיהוִד ַּתֲהִליך  ֶזה  עֹוֵבר  ּכָ ּבֶֹקר ְּ ְתעֹוֵרר  ּבַ ּמִ י  ֵמֵעת  ׁשֶ

ל  ַהיֹום ּוְבַמֲהַלך  ּכָ ְ ָרָכה .  ּ ָבר  יוַבן  ַעל  ִפי  ַהּבְ ְּוַהּדָ ּ
ם ֵ ָכל  ּבֶֹקר  וְלהֹודֹות  ַלּשׁ ֲאַנְחנו  זֹוִכים  ְלָבֵרך  ּבְ ּׁשֶ ְּ :

רוך" ְּבָ ִני  גֹוי...  ּ לֹא  ָעׂשַ ּׁשֶ ֵאָלה,  "ּ ְ ַּמּדוַע ,  ִּוידוָעה  ַהּשׁ
ל  ַהּבְ ׁשֹוֶנה  ִמּכָ ָלׁשֹון ּבְ ָרָכה  זֹו  ּבְ ָרכֹות  ֶנֶאְמָרה  ּבְ

ִליָלה   ִני  –ׁשְ לֹא  ָעׂשַ ְבָרָכה  זֹו ,  ִלְכאֹוָרה?  ּׁשֶ ְוָקא  ּבִ ּדַ
ָזִכינו  ם  ׁשֶ ֵ ַח  ֶאת  ַהּשׁ ּבֵ ָּהִיינו  ְמַצִפים  ְלהֹודֹות  וְלׁשַ ּ ּ ּּ

ִני  ְיהוִדי"ֵלאמֹר  ,  ִּלְהיֹות  ְיהוִדים ָעׂשַ אֹו "  ּׁשֶ
ָרֵאל" ִני  ִיׂשְ ָעׂשַ י  [!  ?"ׁשֶ ֵאָלה  ָנכֹוָנה  ַגם  ְלַגּבֵ ְ ָאר ְּוַהּשׁ ׁשְ

ָרכֹות  ַאִני"ּבְ לֹא ֲעׂשָ ְפָחה / ֶעֶבד "  ּׁשֶ ה/ ׁשִ ָ  .]ִאּשׁ
ֶזהּו ְתנו  ּבָ ּנִ ִרים  ׁשֶ ֵּמַהֶהְסּבֵ ֵדי  ִלְהיֹות  ְיהוִדי ,  ּ ּכְ ּׁשֶ

יהוִדי ים  ִלְנֹהג  ּכִ ֲעבֹוָדה  ָזָרה  ,  ִּנְדָרׁשִ ַּעֵין (ִּלְכפֹר  ּבָ

ל    –)  א"יג  עְּמִגָלה   לֹל  ֶאת  ּכָ יֹות ָּהֱאמונֹותִלׁשְ ּ  ַהִטְפׁשִ ּ ּ
ְדַרׁש  ּנִ ִפי  ׁשֶ ַרך  ּכְ ם  ִיְתּבָ ֵ ְוְלַקֵים  ֶאת  ִמְצוֹות  ַהּשׁ ּ ּ

ָרָרה   ָמעותֹו  ׂשְ ׁשְ ּמַ ָרֵאל  ׁשֶ ִּמיהוִדי  וִמִיׂשְ ּ ַרת ּּ ְוַהּכָ
ֻגָלתֹו ְּוָלֵכן  ֲאַנְחנו  מֹוִדים  ַלַהָקּבָ.  ּּסְ ַתן  ָלנו ה  "ּ ּנָ ּׁשֶ

ָבר ֶאת  ָהֶאְפ ֶעֶצם  ַהּדָ רות  ְלַהִגיַע  ְלַמַצב  ֶזה  ּבְ ּׁשָ ּ ּ
נו  גֹוי לֹא  ָעׂשָ ּׁשֶ ּכַֹח  ֶזה.  ּּ ּמִ ִתְקָוה  ׁשֶ ֵאיֶנּנו  גֹוִיים,  ּבְ ּׁשֶ ּ ,

ַמִים  ָ יך  ָהְלָאה  ְוַעל  ְיֵדי  ְרצֹוֵננו  ְוֶעְזָרה  ִמּשׁ ַּנְמׁשִ ְ

ה  ְלהֹוִציא  ֶאל  א  ְלִהָטֵהר  ִנְזּכֶ ֶתֶנת  ְלָכל  ַהּבָ ַּהּנִ ּ
תֹוֵכנוַּהֹפַעל   ּבְ ָרֵאל  ׁשֶ ֶּאת  ַהְיהוִדי  ְוֶאת  ַהִיׂשְ ּּ ְוֵכן [.  ּ

י  ָבר ְלַגּבֵ ַאִני"ּהוא ַהּדָ לֹא ֲעׂשָ ְפָחה / ֶעֶבד "  ּׁשֶ ה/ ׁשִ ָ  ִאּשׁ
ָפחֹות – ֵאיֶנּנו ֲעָבִדים וׁשְ ך ׁשֶ ֲּאַנְחנו ְמָבְרִכים ַעל ּכָ ּ ְַאך , ְּ

ֵני  חֹוִרין ֱאֶמת  ּבְ ָּפֵנינו  ּרות  ַהִאם  ְלֵח?  ַּהִאם  ֲאַנְחנו  ּבֶ אֹו ּ
ַהְבֵלי  ָהעֹוָלם  ד  ּבְ ַתְעּבֵ ְבֵני  חֹוִרין  ּבֹוֲחִרים  ְלִהׁשְ א  ּכִ ּמָ ּׁשֶ

ִלּמוד  תֹוָרה .  ַּהֶזה הוא  ְמֻחָיב  ּבְ ך  ׁשֶ ַּהֶגֶבר  ְמָבֵרך  ַעל  ּכָ ּ ּּ ְ ְ ּ
ֵאיָנה  ְמֻצָוה  ַעל  ִלּמוד  ה  ׁשֶ ָ ִאּשׁ ְצוֹות  ְוֵאינֹו  ָפטור  ּכְ ּוַבּמִ ּ ּ ּּ ּ

ּתֹוָרה  וְמֻחֶי ּ ַהְזַמן  ְגָרָמןּ ִמְצֹות  ׁשֶ ֶּבת  ּבְ הוא .  ּ ָּאז  ָנכֹון  ׁשֶ
ִמְצַות ֶּגֶבר  וְמֻחָיב  ּבְ ּ ַּאך  ַהִאם  הוא  ָאֵכן  ְמַקֵים  וְמַחֵזר ,  ּ ּ ּּ ְ

ּכַֹח? ַאֲחֵריֶהם ַתן לֹו ּבַ ּנִ ַּהִאם הוא מֹוִציא ַלֹפַעל ֶאת ׁשֶ ּּ ?
ֵני  חֹוִרין  וְגָבִרים  לֹוְמֵדי  תֹוָרה  וְמַק ֱּהיֹוֵתנו  ּבְ ּ ּ ְּיֵמי  ִמְצֹות ּ

ַמֲהַלך ַהיֹום יֹוַכח ִהְתַנֲהגוֵתנו ּבְ ּּבְ ְ ּ יֹומֹו, ּ  .] יֹום ּבְ

ִניֹות פוִרים ְולוחֹות ׁשְ ּיֹום ַהּכִ ּ ּ ּ 
פוִרים  ְלטֹוָבה  א  ָיבֹוא  ָעֵלינו  יֹום  ַהּכִ בוַע  ַהּבָ ָ ּשׁ ּּבַ ּ ּּ

ְּוַכָידוַע. ְוִלְבָרָכה ִניֹות, ּ יֹום ֶזה ִנְתנו לוחֹות ׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ . 
ִמְדַרׁשל  "ְּוָאְמרו  ֲחַז ּ  ַתְנחוָמא  ּבְ א  (ּ י  ִתּשָׂ  )לאּּכִ

י" ֻפְמּבֵ ְתנו  ּבְ ּנִ ַּהלוחֹות  ִראׁשֹונֹות  ַעל  ׁשֶ ּ ּ ְְלִפיָכך ,  ּ

ֶהם  ַעִין ְלָטה  ּבָ רוׁשָ ַתּבְ ּ  ָהַרע  ְוִנׁשְ ְוָכאן  ָאַמר  לֹו .  ּ
רוך  הוא ַּהָקדֹוׁש  ּבָ ְּ ּה  ִמן  ַהְצִניעותֵָאין  ְלך  ָיֶפ:  ּ ּ ,

ֱאַמר ּנֶ י  ִאם '  ּ  וָמה  ה,)ח,  וִמיָכה  (  ׁשֶ ך  ּכִ ָּדֹוֵרׁש  ִמּמְ

ָפט ְוַא  ."ֲהַבת ֶחֶסד ְוַהְצֵנַע ֶלֶכתֲּעׂשֹות ִמׁשְ
ִדְבֵרי  ֲחַז ַעֵין  ּבְ ה  ַהּמְ ַלִפְרסוםל  "ְּוִהּנֵ ּנַֹכח  ׁשֶ ּ ַּהקֹולֹות ,  ּ

ַמֲעַמד   ָהיו  ּבְ ָרִקים  ׁשֶ ָמעויֹות ,  ַהר  ִסיָניְּוַהּבְ ֵּיׁש  ַמׁשְ
ַלח  ַּעֵין  (ֲעֻמקֹות   ַּתְנחוָמא  ַוִיׁשְ ּ ה    )בּ ּנָ ַעל ְוִנְלַמד  ִמּמֶ

ְּזכות  ַהתֹוָרה   ָרכֹות  (ּ ך  ,  )ְועֹודב  "ו  עַּעֵין  ּבְ ּכָ ַּגם  ָראוי ְְוׁשֶ ּ
ִהְתַלֲהבות  וְבקֹול,ִּלְלמֹוד  תֹוָרה ּ  ּבְ ַכּמָ,  ּ ּמוָבא  ּבְ ה ּּכַ

ְּוַעֵין  ִמְדַרׁש  ְתִהִלים  (ְמקֹומֹות   ּ ֵמֶהם   ְועֹוד  ִעְנָיִנים  )אּ
ַהִפְרסום  ִנְלַמד   ּׁשֶ ְלַהְנָחַלת ַּהֶזה  ָהָיה  ֻמְכָרח  ּ
ֶדֶרך    .ַּהתֹוָרה רְְוִנְרֶאה  לֹוַמר  ּבְ ֱהיֹות ,  ֶאְפׁשָ ׁשֶ

ִניֹות   ְ ַהלוחֹות  ַהּשׁ ּׁשֶ ּ ִּנְתנו  ּ ל ּ ִעים  יֹום  ׁשֶ ֲעבֹור  ַאְרּבָ ּכַ
ָרֵאלִהְת ַמֲחֵנה  ִיׂשְ ּעֹוְררות  ְגדֹוָלה  ִלְתׁשוָבה  ּבְ ּּ 

ּמוָבא  ( ַתְנחוָמא  ּּכַ א  ּּבְ ם  ִתּשָׂ טור  וׁשָ ּּבַ ם  תקפא  ּ ֵ  ,)א"פדרִמּשׁ
ם  ֲהָפַקת  ַהְל  ַּתַחת ֲעׂשו ּרֹׁשֶ ּנַ ָּקִחים  ֵמַהָטֻעיֹות  ׁשֶ ּ ּ

ַּהלוחֹות  ָהִראׁשֹונֹות  וַבֲחִתיָרה  ָלֱאֶמתְלַאַחר   ּ ל   ,ּ ּכָ
ָרֵאל   ִיׂשְ ָאם  ֶּזה  ָפַעל  ּבְ ִלים  ובֹוְגִריםַוֲעׂשָ ׁשֵ יֹוֵתר   ּּבְ
ֵעת   ָהיו  ּבְ ִפי  ׁשֶ ְתנו  לוחֹות  ִראׁשֹונֹותִּמּכְ ּנִ ּׁשֶ ּ ְוָלֵכן   ּ

ִביבַּעָתה  לֹא   ּסָ ּמִ ִּנְזְקקו  ְלָכל  ַהִפְרסום  ׁשֶ ֵדי ,  ּּ ּכְ
ם .  ְלעֹוְרָרם ֵ ְדַבר  ַהּשׁ ר  ּבִ ֻדּבָ ּמְ ָרה  ׁשֶ ַהּכָ י  ָהָיה  ּבַ ּדַ

ְחֶלֶטת ּכְ הוא ָהֱאֶמת ַהּמֻ ל ֶאת ַהלוחֹותּׁשֶ ֵּדי ְלַקּבֵ ּ .  

פוִרים  ּיֹום ַהּכִ ְגרות –ּ ל ּבַ  ּיֹום ׁשֶ
יֹום  ְסִליָחה  וְמִחיָלה פוִרים  ּכְ ע  יֹום  ַהּכִ ֵּמָאז  ִנְקּבַ ּ ּ .

ל  יֹום  ַאֵחר  ַעל  ָרַמת  ַּהיֹום  ַהֶזה  ַמְרֶאה  יֹוֵתר  ִמּכָ ּ
ָרֵאל ָלל  ִיׂשְ ל  ּכְ ְגרות  ׁשֶ יֹום  ֶזה  ִמ.  ַּהּבַ ִפים ּבְ ְתַאּסְ

ָטָרה  ְלִהְתַפֵלל  ּמַ ֶנֶסת  ּבַ ָבֵתי  ַהּכְ ָרֵאל  ּבְ כֹל  ִיׂשְ ּרֹוב  ּכְ ּ ּ ּ
ם ֵ ּנו  וְלַאֵחל  ְלַעְצָמם ,  ְלַהּשׁ ְּלַבֵקׁש  ְסִליָחה  ִמּמֶ ּ ּ

ה ָנה  ַהֲחָדׁשָ ָ יֹום  ֶזה.  ַהְתָחָלה  טֹוָבה  ִלְקַראת  ַהּשׁ , ּבְ
ָנה ׁשָ ל  מֹוֵעד  ַאֵחר  ּבְ ָלל ְמִביִנים  ּכְ,  יֹוֵתר  ִמּכָ

ַחִיים ֱאֶמת ּבַ כֹון ְוֶהָחׁשוב ּבֶ ָבר ַהּנָ ָרֵאל  ַמהו  ַהּדָ ִּיׂשְ ּ ּ .
ם  ֵאיָנה  ְלקוָיה  ְוָכל  ְפׁשָ ּנַ ּוַביֹום  ַהֶזה  מוָכח  ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ

ָנה ָ ַמֲהַלך  ַהּשׁ טות  ַנֲעׂשו  ּבְ ְ י  ַהּשׁ ְַמֲעׂשֵ ּ ֵיֶצר  ּ ֵּמֲחַמת ׁשֶ
ָבר  ָּהַרע  ַמֲעִלים  ֵמֶהם  ֶאת  ַהְיִדיָעה  ַמהו  ַהּדָ ּ

ֱאֶמתֶה ְּכָכֵאלו ֵיׁש ָלֶהם ַתָקָנהּו. ָּחׁשוב ּבֶ ּ ּ ּ . 

ה ֲחמֹוִרים לֹוׁשָ ׁשְ ַחר ּבִ ּבָ ַּהִטֵפׁש ׁשֶ ּ... 
ָפר ִדיָחה  ַעל  ׁשֹוֶטה  ַהּכְ ָנה  ּבְ ָפַגׁש  ַמְלָאך,  ֶיׁשְ ְׁשֶ ּ .

ָקׁשֹות  ה  ּבַ לֹוׁשָ ְלָאך  ִהִציַע  לֹו  ִלְדרֹוׁש  ׁשְ ַּהּמַ ּ ְ

ְצעו  ִמָיד ִיְתּבַ ּׁשֶ ּּ ַמח  ַה.  ּ ֹוֶטהׂשָ ה ",  ְוָאַמר  ּשׁ ָקׁשָ ּּבַ
ן".  "ִראׁשֹוָנה  ֲאִני  רֹוֶצה  ֲחמֹור  ָחָזק ָאַמר ,  "ְיִהי  ּכֵ

ם  הֹוִפיַע  ֲחמֹור  לוִבי  ָאפֹר ְלָאך  וֵמֵאי  ׁשָ ַּהּמַ ּ עֹוד .  ְ ּבְ
ֹוֶטה  ּבֹוֵחן  ְמַלֵטף  ֶאת  ַצַואר  ַהֲחמֹור ַּהּשׁ ָהָיה ,  ּ

ְלָאך  ְמַגֵחך ְַהּמַ ַּאָתה  ָיכֹול ,  ֲחָבל",  ֵלאמֹור,  ְלֶעְברֹו  ְ
ִלי  ַתְחּבוָרה  ְמנֹוִעי ְּלַבֵקׁש  ּכְ ּ ֹוֶטה..."      ּ ַאל .  ָזַעם  ַהּשׁ

ֲאִני  ָצִריך.  ַּתְפִריַע  ִלי ְֲאִני  ְמַבֵקׁש  ַמה  ׁשֶ ֵּתן  ִלי .  ּ
ז וב  ַקל .  ָּאַמר  ְוִנְפָנה  ַלַצד.  ְלִהְתַרּכֵ ְּלַאַחר  ִחּשׁ ּ

ָעַרך  ָאַמר ִנָיה,  ְׁשֶ ְ ה  ַהּשׁ ְּוָכֵעת  ְלַבָקׁשָ ַאל "  ?ַמִהי  ",ּ ׁשָ
ְלָאך ָפר"  ֲחמֹור.  "ְַהּמַ יב  ׁשֹוֶטה  ַהּכְ ? ֲחמֹור.  "ֵהׁשִ

ָת ַקׁשְ ָבר  ּבִ ּּכְ ְלָאך!"  ּ ְָתַמה  ַהּמַ ּ ַּאָתה .  ֶָזה  לֹא  ִעְנָיְנך.  "ּ
ֵרת  אֹוִתי ֵדי  ְלׁשָ אן  ּכְ ָאַמְרָת,  ּכָ ִפי  ׁשֶ ַוֲאִני  רֹוֶצה ,  ּּכְ

ן".  "ֲחמֹור  נֹוָסף ְלָאך"  ְיִהי  ּכֵ ּ  ְוׁשוב  הֹוִפיַע ְָאַמר  ַהּמַ
ית.  "ֲחמֹור  ֲחמָֹרָתִים ִליׁשִ ְ ה  ַהּשׁ ָקׁשָ ּוְכֵעת  ַלּבַ ּׁשוב ".  ּ

עֹוָתיו  ְוִהְצִהיר ֶאְצּבְ ֹוֶטה  ּבְ ב  ַהּשׁ ֵ ". ֲחמֹור:  "ִחּשׁ
ְלָאך   ְְוׁשוב  ָאַמר  ַהּמַ ן"ּ י"  ְיִהי  ּכֵ ִליׁשִ .  ּוָבא  לֹו  ֲחמֹור  ׁשְ

ֵעת ָידֹוּכְ,  ּכָ ַהֲחמֹוִרים  ּבְ ב  ַהּמַ,  ׁשֶ ַאלׁשָ , ְְלָאך  ְוׁשָ
ה  ֲחמֹוִרים" לֹוׁשָ ם  ַמה  ְלך  ׁשְ " ?ֵָאיְנך  ֵמִבין"  "?ְָלׁשֵ

בות ְ ִהְתַחּשׁ ֹוֶטה  ּבְ ֲאִני  מֹוֵכר  ֶאת ",  ָּאַמר  ַהּשׁ
ַּהֲחמֹוִרים ַהָללו ְורֹוֵכׁש ְמכֹוִנית ִפיַאט ּ..." 

ַמֲהַלך  ַהיֹום  ַהָקדֹוׁש  ַהֶזה   ּּבְ ּ ּ יֵמי   –ְ יר  ּבִ יֹום  ַאּדִ
ָנה ַגְרנו  אֹו ,  ּל  ִלְבּדֹוק  ֶאת  ַעְצֵמנוּנוַכ,  ׁשָ ַּהִאם  ּבָ

ְקַטּנֹות  מֹוִחין ּנֹוַתְרנו  ּבִ ה  ְלִפי .  ּׁשֶ ּוְבִדיָקה  זֹו  ֵתָעׂשֶ ּ
ַבָקׁשֹות  ֵטא  ּבְ ִיְתּבַ ִפי  ׁשֶ נו  וְרצֹונֹוֵתינו  ּכְ ַּמֲאַוֵיי  ַנְפׁשֵ ּ ּ ּּ ּ ּ

ם ֵ א  וְנַבֵקׁש  ִמִלְפֵני  ַהּשׁ ּשָׂ ּנִ ּׁשֶ ּ אֹו.  ּ תֹו ַהִאם  ִנְנַהג  ּכְ
ּׁשֹוֶטה  וְנַבֵקׁש  ֲחמֹוִרים   ָּחְמִריות  ְועֹוד  ָחְמִריות  –ּ ּּ ּ ,

ִתְקָוה ּבְ ֵדי  ׁשֶ ָעִתיד,  ּכְ ָּנִפיק  ִמֶזה  תֹוֶעֶלת ,  ּאוַלי  ּבְ ּ
ָעָמל  ַהַחִיים  אֹו  ֶאת .  ּרוָחִנית ַּהִאם  ְנַבֵקׁש  ֲהָקָלה  ּבְ ּ

ַעְצֵמנו  ֶא.  ַּהַחִיים  ַעְצָמם ר  ְנָסֵרב  ִלְראֹות  ּבְ ֲאׁשֶ ת ּּכַ
ָפר ם ,  ׁשֹוֶטה  ַהּכְ ֵ לֹא  ָקְצָרה  ַיד  ַהּשׁ יר  ְוֵנַדע  ׁשֶ ַּנּכִ

ָיכֹול  ָלֵתת  ָלנו  ֲחמֹוִרים ם  ׁשֶ יַע  וְכׁשֵ ֵּמהֹוׁשִ ָיכֹול ,  ּּ
ָּלֵתת  ָלנו  ֶאת  ַהָיָקר  ְוַהטֹוב  ָהֲאִמִתי ּּ א  ,  ּ ָּפֵנינו ִנּשָׂ ּ
ַמִים בֹוד  ׁשָ ַהְרּבֹות  ּכְ ְּלַבֵקׁש  ִסיוַע  ּבְ ּ ְּלַבֵצַע  ֶאת ,  ּ

ַלְחנו  ָלעֹוָלם  ַהֶזה  ַה ָמם  ִנׁשְ ָטרֹות  ִלׁשְ ּּמַ ּ נו   –ּ ְּוֵתן  ּבָ
ֱאֶמת ְּנַבֵקׁש  ַעל  ַהְגאוָלה !  ֵָיֶצר  טֹוב  ְלָעְבְדך  ּבֶ ּ ּ

ל  מֹו  ׁשֶ ׁש  ׁשְ ל  ְוִיְתַקּדֵ ִיְתַגּדֵ ַמָטָרה  ׁשֶ ָּהֲאִמִתית  ּבְ ּ ּ ּ
ּבֵה "ַּהָקּבָ ם ּדִ ֵ י ִפי ַהּשׁ ר ּכִ ׂשָ ל ּבָ עֹוָלם ְוֵיְדעו ּכָ ּּבָ  . רּ

יר  ֶאת  ְמקֹוֵמנו  ָהֲאִמִתי  ָלנו  ַגם  ַנּכִ ָקׁשֹות  ׁשֶ ְּלִפי  ַהּבַ ּ ּּ ּ ּ
ְּוַגם  ַנְצִליַח  ְלַהִגיַע  ְלאֹותֹו  ָמקֹום  טֹוב  ֵאָליו 

ְּנׂשואֹות  ָפֵנינו ל .  ּּ ִתְתַקּבֵ ה  ׁשֶ ְזּכֶ ּנִ ִּויִהי  ָרצֹון  ׁשֶ
ל  ְּתׁשוָבֵתנו  ְוַאך  טֹוב  ָוֶחֶסד  ִיְהֶיה  ְמָנת  ֶחְלֵקנו  ּכָ ּ ּ ְּ

ְּיֵמי ַחֵיינו ּ . 
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לֹום וְמֹבָרך ת ׁשָ ּבָ ְׁשַ ִנים ַרּבֹות . ּ ִּתְזּכו ְלׁשָ ּ
ּוְגַמר ֲחִתיָמה טֹוָבה ְנִעימֹות ְוטֹובֹות

 

 

 

 

 
 
 
 
 

   ❏ •  ‡·¯‰�È�Á ‰�Á Ô· ‰ÈÁ¯Ê ÌÈ¯Ù‡ • ‰È�ÂÒ Ô· Ì¯ÓÚ •‰�È�Á ‰�Á Ô· „Â„ Ì‰  לזיוג הגון �Ó ˙· ‰ÎÏÓ‰�ÂÓÁ¯Â È¯ • „Â„ Ô· ÌÚÂ‡ לרפואת ÔÈÓÈ�· Ô· ‰�ÂÈ להצלחת

ִאיֵמיל, ּובֹותִלְתג.  3475998229' ו טל"הי ֶאְפַרִים ְזַרְחָיה עֹוַבְדָיה info@hv5t.org ִלְתרּומֹות ְוַהְנָצחֹות ָליֹון ּבְ ַלת ַהּגִ   mas819514@gmail.com  ֶּהָערֹות ּוְלַקּבָ


