
ֵּמַהֵסֶפר ַהָקדֹוׁש  ּ 

ְמׁשֹוןֶזַרֶזַרֶזַרֶזַר"""" ְמׁשֹוןע ׁשִ ְמׁשֹוןע ׁשִ ְמׁשֹוןע ׁשִ      """"ע ׁשִ
ְמׁשֹון ים ַנֲחָמִני ִזיע ְּלַרִבי ׁשִ  א"ַָחּיִ

ָּפסוק   ַהעלֹוְתך  ֶאת  ַהֵנרֹותּ ּּבְ ָ ם י  "ִּפיֵרׁש  ַרׁשִ.  ֲ ַעל  ׁשֵ

ָצִריך  ה  ׁשֶ ַהַלַהב  עֹוֶלה  ָכתוב  ְבַהְדָלָקָתן  ְלׁשֹון  עִלּיָ ְׁשֶ ּ ֲּ ּ ּ ּ

ְלֶהֶבת  עֹוָלה  ֵמֵאֶליָה ְתֵהא  ׁשַ ְּלַהְדִליק  עד  ׁשֶ ּ  ָדְרׁשו ְועֹוד,  ַ ּ

ַמעָלה  ָהְיָתה  ְוכו ִּמָכאן  ׁשֶ ֲּ ת  ְתַצֶוה .  'ּ ה  ָלָמה  ְבָפָרׁשַ ָּקׁשֶ ּ ּּ

מֹות  ( ֵבי  ְלַהעלֹות  ֵנר  ָתִמיד  לֹא  ָכַתב  ֶאָלא )  ח,  לׁשְ ּּגַ ּ ּּ ֲ

ְלֶהֶבת  עֹוָלה  ֵמֵאֶליָה ְתֵהא  ׁשַ ָצִריך  ְלַהְדִליק  עד  ׁשֶ ּׁשֶ ַּ ְ ,

ת  ֱאמֹור   ֲָפסוק  ְלַהעלֹות  ֵנר ַעל    )ב,  כדַּוִיְקָרא  (ּוְבָפָרׁשַ ּ ּ

ת  ָּתִמיד  לֹא  ִפיֵרׁש  ְכלום  ְוָלָמה  ַדְוָקא  ְבָכאן  ֵהִביא  ְדָרׁשַ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ

ָצִריך ְלַהְדִליק ְוכו ַּרבֹוֵתינו  ְוקֶֹדם ָלה ִהְקִדים ַהֵפרוׁש ׁשֶ ּ ּ ּ ְּ ּ ּּ'

ְבָכאן  הֹוִסיף  ַהַטעם  על  ְכָבר  ֲאָמרֹו  ְלַמעָלה  ֶאָלא  ׁשֶ ַׁשֶ ַ ְּ ּ ּּ ּ

ַהַלַה ם ׁשֶ  . 'ּב עֹוֶלה ְוכוּׁשֵ

יׁש  ָלָמה  ַדְוָקא  ְבעְנַין  ַהְדָלַקת  ַהְמנֹוָרה י  "ְּדַרׁשִל  "ְוי ִּהְרּגִ ִּ ּ ּ

לֹא  ָמִצינו  ָּאַמר  ַהָכתוב  ָתִמיד  ְלׁשֹון  ַהעָלָאה  ַמה  ׁשֶ ּ ּ ּּ ֲ ּ

ְּבָכל  ַהתֹוָרה  ְלׁשֹון  ַהעָלָאה  ְבַהְדָלַקת  ָהֵאׁש ֲּ ּוִמׁשום ,  ּ ּ ּ

ּיְָלָתֵרי  "ֲּהִכי  ִהְקִדים  ַרׁשִ ְּוַאָתה  ְתַצֶוה"ּ  זֹו  ְבאּץ  קוׁשִ ּ ּ "

ֻהְזַכר עְנַין ַהְמנֹוָרה ְבָכתוב ִהיא  ַהַפעם  ָהִראׁשֹוָנה  ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּּ ִּ ַ ,

ְלֶהֶבת  ְוכו ְתֵהא  ׁשַ ָצִריך  ְלַהְדִליק  עד  ׁשֶ ּוִפיֵרׁש  ׁשֶ ּ ּ ַּ ְּדֶזהו 'ְ ּ

ל  ְלַהעלֹות ָמעות  ׁשֶ ֲַהַמׁשְ ּ ת  ֱאמֹור  לֹא  ִפיֵרׁש ,  ּ ּוְבָפָרׁשַ ּ

ֲהֵרי  ִפיֵרׁש  ַרׁשְִּכ ָיא  ְכָלל  ׁשֶ ם  ֵאין  ֻקׁשְ ּלום  ִמׁשום  ְדׁשָ ּ ּ ּּ י "ּ

ם   ָרֵאל"ַעְצמֹו  ׁשָ ת  ִמְצַות "  ַּצו  ֶאת  ְבֵני  ִיׂשְ ּזֹו  ָפָרׁשַ

ת  ְתַצֶוה  לֹא  ֶנֶאְמָרה  ֶאָלא  על  ֵסֶדר ,  ַּהֵנרֹות ַוָפָרׁשַ ּ ּ ּ ּ

ָכן  ְוכו ְּמֶלאֶכת  ַהִמׁשְ ֹון ֻּהְכַרח  לֹוַמר  ַהֹכל  ְלׁשכ  "א'ּּ

ְֶאָחד  ִמׁשום  ְדַהְינו  ַהך   ּ ּ ְּתַצֶוה  ְוֵליָכא  ְלִמיְדַרׁש  ִמיֵניה ְדּּ ּ ּ ּ ּ

יׁש  ִמְתִחָלה  ָלָמה  ָכַתב ,  ְּכָלל ָּאְמָנם  ְבָכאן  ָחַזר  ְוִהְרּגִ ּּ ּּ

ְָבַהעלֹוְתך ֲ ָהָיה לֹו ַלָכתוב ְבַהעלֹות ְבלֹא ַכף, ּ ּׁשֶ ּ ֲּ ּ . 

ָכַתב  ַאף  ְבָכאן  ְבַה הֹוִאיל  ׁשֶ ְּועֹוד  ׁשֶ ּ ָעלֹוְתך  ֵאין  עֹוד ּ ֲ

ָצִריך  ְלַהְדִליק  ל  ַהעָלָאה  ׁשֶ ְָמקֹום  ִלְדרֹוׁש  ִמָלׁשֹון  ֶזה  ׁשֶ ּ ֲ ּ

ְלֶהֶבת  עֹוָלה  ְוכו ְתֵהא  ׁשַ ּעד  ׁשֶ ּ ְּדִאי  ֲהִכי  ָהָיה  לֹו 'ַ

ִּלְכֹתב  ֵאיֶזה  ַפעם  ְלׁשֹון  ַהְדָלָקה  ְדָאז  ֲהָוה  ָמִציָנן  ְלִדּיוֵקי  ּ ּּ ַ

ֵכן   ְּלׁשֹון  ְלַהעלֹות  ׁשֶ ִנים  ַהָלׁשֹון ֲ ְמׁשַ ֶּדֶרך  ַהְכתוִבים  ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ְ

ַּפעם  ַאַחת  ְכֵדי  ִלְרמֹז  ָלנו  ֵאיֶזה  ִחדוׁש  אֹו  ִלמוד ּ ּ ּ ּּ ּ ֲאָבל ,  ַ

ְבָכל  ַהְפעִמים  ַמְזִכיר  ְלׁשֹון  ַהעָלָאה  ָהָיה  ָלנו  ִּמַדֲחִזיָנן  ׁשֶ ֲּ ָּ ּ ּ

ך  ֵאֶצ ּיָ ַאף  ְלׁשֹון  ַהעָלָאה  ׁשַ ְַסְלָקא  ַדעָתא  לֹוַמר  ׁשֶ ּ ֲּ ְ ל ּ

ָּהֵאׁש  ְכמֹו  ְלׁשֹון  ַהְדֵלָקה ַהַלַהב  עֹוֶלה ,  ּ ם  ׁשֶ ְּוַהְינו  על  ׁשֵ ַ ּ

ְתֵהא  ְהֶיה  ָצִריך  ְלַהְדִליק  עד  ׁשֶ ּיִ ּוֵמַאִין  עֹוד  ֶהְכֵרַח  ׁשֶ ַּ ְ

ְלֶהֶבת  עֹוֶלה  ֵמֵאֶליָה ְָוָלֵכן  ָכַתב  ְבַהעלֹוְתך  לֹוַמר ,  ׁשַ ֲ ּ ּ

ַהַלַהב  ַתע ב  ַלעׂשֹות  ׁשֶ ַהֹכֵהן  ְמֻחּיָ ֲׁשֶ ֲּ ּ ָצִריך ,  ֶלהּ ְְדַהְינו  ׁשֶ ּ ּ ּ

ְלֶהֶבת  עֹוֶלה  ֵמֵאֶליָה ְתֵהא  ׁשַ ְּלַהְדִליק  עד  ׁשֶ ק .  ַ ְועֹוד  ְמֻדּיָ

ַמעָלה  ָהְיָתה ף  "ַהכ ל  ְבַהעלֹוְתך  ָלְמדו  ַרבֹוֵתינו  ׁשֶ ֲׁשֶ ֲּ ּ ּּ ָּ

ַתעֶלה ַאָתה ְלַהְדִליק' ְּוכו ְּדַהְינו ְכׁשֶ ּ ֲּ ּ ּ. 

 י"בעזה

 

  

א ָהֹאֵמן ֶאת ַהּיֵֹנק  ר ִיׂשָ ֲאׁשֶ ָגֻמל ֲעֵלי ִאמֹו  –ּּכַ   ּּכְ

א "... ר  ִיּשָׂ ֲאׁשֶ ֵאהו  ְבֵחיֶקך  ּכַ י  ֹתאַמר  ֵאַלי  ׂשָ ָּכִ ּ
ר (' וגו" ָּהֹאֵמן ֶאת ַהֹיֵנק ְדּבָ ּמִ  .)יב, יאּבַ

ל  ָהאֹוֵמן  ְוַהיֹוֵנק ָמעות  ְמׁשַ ַמׁשְ ּּבְ עֹות ,  ּ ְלִעְנָין  ַמּסְ
ר  ַעל  ִפי  ִיׂשְ ְדּבָ ּמִ י ',  הָּרֵאל  ּבַ יר  ַהָגאֹון  ַרּבִ ַּמְסּבִ

ַּנְפָתִלי  ְטרֹופ  ַזַצ בֹוא  ֵמֵאת  ָהַרב  ְמַנֵחם (ל  "ּ ּמָ ָבָריו  הוְבאו  ּבַ ּּדְ ּ

ִליָט י  ַהְגַרַנא"ֶגְרִליץ  ׁשְ , ִּתינֹוק:  ")'אֹוָרְייָתא'הֹוָצַאת  ט  "ּ  ְלִחּדוׁשֵ
ְזרֹועֹות  ִאּמֹו הוא  ָחבוק  ּבִ ׁשֶ ּּכְ ּ  ָמקֹום  ָקבוַע ֵאין  לֹו  ,ּ

ָּתִמיד  הוא  ִנְגַרר  ַאַחר  ִאּמֹו  ְלָכל  ָמקֹום ,  ְלַעְצמֹו ּ
ִהיא  הֹוֶלֶכת ּוְמקֹוָמה  ִהיא  ַגם  ְמקֹומֹו,  ׁשֶ ּ ך  ָהיו .  ּ ּּכָ ְ

ל  ְזרֹועֹוָתיו  ׁשֶ ר  ְנׂשוִאים  ּבִ ְדּבָ ּמִ ָרֵאל  ּבַ ֵני  ִיׂשְ ּּבְ
רוך  הוא ַּהָקדֹוׁש  ּבָ ְּ ְבָיכֹול,  ּ ר,  ּכִ ֲאׁשֶ א  ָהאֹוֵמן ּכַ   ִיּשָׂ

עו,  ֶּאת  ַהיֹוֵנק ְּוַרק  ַעל  ִפיו  ַיֲחנו  ְוַעל  ִפיו  ִיּסָ ּּ ּוִבְכגֹון ,  ּ
אן  ְמקֹוָמם  ְוָכאן  ֵאינֹו  ּכָ ֶהם  ׁשֶ ָיך  לֹוַמר  ּבָ ַ ְֶזה  לֹא  ׁשּ ּ

ָלל,  ְמקֹוָמם קֹום  ְלַעְצָמם  ּכְ ן  לֹא  ָקְבעו  ּמָ ּכֵ אֹותֹו ,  ּׁשֶ ּכְ
ְזרֹועֹו א ּבִ הוא ִנּשָׂ ִּתינֹוק ׁשֶ  ".ת ִאּמֹוּ

ְדָבִרים  ֵאלו  ְמָבֵאר  ַהְגַרַנ[ ּּבִ ת  (  ֻסְגָיאט  "ּ ּבָ  )ב"לא  עׁשַ
ת  ּבָ ׁשַ ִעְנַין ְמֶלאֶכת סֹוֵתר ּבְ ל עוָלא(ּבְ רֹו ׁשֶ ֶהְסּבֵ ְוָקָסַבר " )ּּבְ

י  יֹוֵסי ְמקֹומֹו  ָהֵוי  סֹוֵתר,ַרּבִ  .  סֹוֵתר  ַעל  ְמָנת  ִלְבנֹות  ּבִ
ְמקֹומֹו לֹא ּבִ ּ ָאַמר ֵליה . לֹא ָהֵוי סֹוֵתרַּעל ְמָנת ִלְבנֹות ׁשֶ

ה ן,ַרּבָ ּכָ ׁשְ ל  ְמָלאכֹות  ָיְלִפיַנן  ְלהו  ִמּמִ ֵדי  ּכָ   ְוָהָתם ,ּ  ִמּכְ
ְמקֹומֹו  הוא לֹא  ּבִ ּסֹוֵתר  ַעל  ְמָנת  ִלְבנֹות  ׁשֶ  ,ּ  ָאַמר  ֵליה.ּ

אִני  ָהָתם ְכִתיב,ׁשַ יָון  ּדִ ר  (    ּכֵ ְדּבָ ּמִ ' ַּעל  ִפי  ה  )כג,  כ,  יח,  טּבַ
סֹו,ַּיֲחנו ֵמי  ּכְ ְמקֹומֹו  ּדָ ַּהִחיוב   –  ".ֵתר  ַעל  ְמָנת  ִלְבנֹות  ּבִ ּ

ְסִתיָרה  ִהיא   ְנָיןּכְּבִ ת  ְלצֶֹרך  ּבִ ֲעׂשֵ ּנַ ֵדי ,  ְׁשֶ ַתר  ּכְ ּסָ ׁשֶ ּכְ
אֹותֹו  ָמקֹום ֵדי  ִלְבנֹות   ִּלְבנֹות  ׁשוב  ּבְ ר  ָסַתר  ּכְ ֲאׁשֶ ְולֹא  ּכַ

ָמקֹום  ַאֵחר ה.  ּבְ ַאל  ַרּבָ ת,  ׁשָ ּבָ ּ  ָלַמְדנו ֲהֵרי  ֶאת  ֲהָלכֹות  ׁשַ
ן ּכָ ׁשְ ֶלאֶכת  ַהּמִ עֹות  ָסְתרו  וֵפְרקו ,  ִמּמְ ּסָ ּוְבַמֲהַלך  ַהּמַ ּ ּ ְּ

ָמקֹום  ַאֵחר ֵדי  ִלְבנֹותֹו  ּבְ ָמקֹום  ֶאָחד  ּכְ ן  ּבְ ּכָ ׁשְ , ֶאת  ַהּמִ
נו  ְוֶהֱעִמידוהו  ׁשוב ם  ּבָ ָ ּשׁ ָאה  ׁשֶ ַּלֲחָנָיה  ַהּבָ ּ ּ ּוַמּדוַע ,  ּ ּ

ה  ֶזה  ְלַמֲע ים  ַמֲעׂשֶ ֵדי  ִלְבנֹות ֵּאיֶנּנו  ְמַדּמִ ה  ַהּסֹוֵתר  ּכְ ׂשֶ
ָמקֹום  ַאֵחר יב  לֹו  עוָלא?  ּבְ ֵאין  ְלַדּמֹות  סֹוֵתר  ַעל ,  ֵּהׁשִ

ָרֵאל  עֹות  ַוֲחָניֹות  ִיׂשְ קֹום  ַאֵחר  ְלַמּסָ ּמָ ְמָנת  ִלְבנֹות  ּבַ
ן ּכָ ׁשְ ּמִ ָמקֹום  ַאַחר ,  ּבַ ן  וְבִנָיתֹו  ּבְ ּכָ ׁשְ ִתיַרת  ַהּמִ ּסְ ֱּהיֹות  ׁשֶ ּ

ָתה  ַעל  ִפ ם  ֶּנֶעׂשְ ֵ ַּיֲחנו  ְוַעל  ִפי  '  הַּעל  ִפי    "–י  ַהּשׁ ' הּ
עו ֵאר ַהְגַרַנ". ִּיּסָ ך ּבֵ ר ְלֵעילט "ְְוַעל ּכָ ְזּכָ ּנִ  .]ּכַ

י" ָגֻמל ָעַלי ַנְפׁשִ ָגֻמל ֲעֵלי ִאּמֹו ּכַ  "ּּכְ
לֹום ָ ֶלך  ָעָליו  ַהּשׁ ִוד  ַהּמֶ ה  ּדָ בֹואֹו  ְלַבֵטא  ֶאת ,ְְוִהּנֵ ּ  ּבְ

רוך ְִקְרָבתֹו  ַלָקדֹוׁש  ּבָ ּ ְּתִהִלים  (ּ  הוא  ּ ְּמַצֵיין  ֶאת ,  )קלאּ
ְחֶלֶטת  ַלַהָקּבָ ְטלות  ַהּמֻ ַּהִהְתּבַ ּ ַרך ,  ה"ּ ְלָפָניו  ִיְתּבָ ְׁשֶ ּ

יב  ֶאת  ַעְצמֹו  ִלְמאוָמה י  "–  ּלֹא  ֶהְחׁשִ  ּלֹא  ָגַבה  ִלּבִ
ְגדֹלֹות  וְבִנְפָלאֹות  ְּולֹא  ָרמו  ֵעיַני  ְולֹא  ִהַלְכִתי  ּבִ ּ ּּ

י ּנִ ָרֵאלְוַעל  ַאף  ֱהיֹו".  ִמּמֶ ִנַית ,  ְתֹו  ֶמֶלך  ִיׂשְ ִּנְמַנע  ִמּבְ
ְנְיֵני  ְפֵאר ל ,  ְּנִטיעֹות  ְוַתֲענוִגים,  ּּבִ ְלָהִסיר  ֵמָעָליו  ּכָ

ל  ֵיׁשות  ְוַגֲאָוה טוי  ׁשֶ ּּבִ ּ ְרּכֹו   –.  ּ ך  ּדַ ּכָ ִוד  ׁשֶ ְוִמְתַחֵיב  ּדָ ּ ּ
ַחִיים  ָתִמיד ּּבַ ִויִתי",  ּ ם  ֶאת –"  ִּאם  לֹא  ׁשִ ָתִמיד  ׂשָ ּ  ׁשֶ

ם  ּכְ ֵ ַבֵצַע  ֶאת  הֹוָראֹוָתיוַהּשׁ ּמְ , ֶּנֶגד  ֵעיָניו  ׁשֶ
י  " ַרך  –  "ְּודֹוַמְמִתי  ַנְפׁשִ ם  ִיְתּבָ ֵ ַלֵפי  ַהּשׁ ִבטול  ּכְ ְּבְ ּ ּ ּ ,

דֹוֵמם מֹו  ְמכֹוָנה  ָגְלִמית.  ּכְ ִתְפַעל  ַרק ,  ּדֹוֶמֶמת  ּּכְ ּׁשֶ
ָגֻמל  ָעַלי .  "ְּלִפי  ַהְחָלַטת  ַמְפִעיָלה ָגֻמל  ֲעֵלי  ִאּמֹו  ּכַ ּּכְ

ב  ַעל  ִאּמֹו  –"  יַנְפׁשִ ִתינֹוק  ַהיֹוׁשֵ ְטחֹונֹו  ַעל ,  ּּכְ ל  ּבִ ּכָ ׁשֶ
ל  אֹותֹו  וְתַנֲהֵגהו,  ִאּמֹו ִהיא  ְתַכְלּכֵ ּׁשֶ ּ ַטְחִתי ,  ּ ן  ּבָ ּּכֵ

ָכל  ִעְנָיַני'  ַרק  ַעל  ה ַעת  ּבְ ּוְכאֹותֹו  ָגמול;  ַהחֹוֵנן  ּדַ ּּ 
ָקָצר  ְמאוָמה  ְויֹוֵדַע  ׁשֶ ֵאינֹו  סֹוֵמך  ַעל  ַעְצמֹו  ּבִ ּׁשֶ ְ

ָבר ְכלֹו  ִלְפעֹל  ְוַלֲעׂשֹות  ּדָ ך  ַגם  ֲאִני  ָרֶפה ,  ּכֹחֹו  ְוׂשִ ּּכָ ְ

ך  ָהָיה  ָסמוך  וָבטוַח  ַעל .  ָיַדִים  ַוֲחַסר  ּכַֹח  ִלְפעֹל ּּכָ ּ ְּ ְ

ִמְזמֹור( ה"ַּהָקּבָ ים ּבְ ָפְרׁשִ  .)ַּעל ִפי ַהּמְ
ֶלך ִוד  ַהּמֶ ל  ּדָ לֹו  ׁשֶ ים  ֵלב  ִלְמׁשָ ָגֻמל "  :ְְוִנְרֶאה  ָלׁשִ ּכְ

ַבֵטא  ִקְרָבה  ,"ִאּמֹוֲעֵלי   ּמְ ִחיָרה  ְוִהיא   ּׁשֶ ְִמתֹוך  ּבְ ּ
א  ֶאת  ַהֹיֵנק ל  ָהֹאֵמן  ַהּנֹוׂשֵ ׁשַ , ֲּחָזָקה  יֹוֵתר  ִמּמְ

ֹכחֹוָתיו  ְוֵאין  ּבֹו  ל  ְלַגְמֵרי  ּבְ ַהיֹוֵנק  ֻמְגּבָ עֹוד  ׁשֶ ּבְ ּׁשֶ
ַעְצמֹו ַעת  ֶלֱאכֹול  ּבְ ַהָגמול,  ּדַ ֲּהֵרי  ׁשֶ ּהוא  ִתינֹוק ,  ּ ּ

ְגַמל   ּנִ ַעת ׁשֶ ֵיׁש  ּבֹו  ְמַעט  ּדַ ֵּמֲחֵלב  ִאּמֹו  ַוֲהַגם  ׁשֶ
ֹכחֹות  ַעְצמֹו ָּסמוך  וָבטוַח  ַעל  ִאּמֹו,  ֶלֱאכֹול  ּבְ ּ ן .  ְּ ּכֵ

ֶלך ָדִוד  ַהּמֶ ָבר  ּבְ ְעתֹו  ְוֹכחֹו ,  ְַהּדָ ַעל  ַאף  ֹרַחב  ּדַ ּׁשֶ
ָעַמד  יֹוֵתר  ׁשֶ ֶלך  ַהִגּבֹור  ּבְ ב  ַלּמֶ ְחׁשָ ּנֶ ֶּהָעצום  ׁשֶ ְ ּ

ָרֵאל ַיְלדותֹוׁשֶ,  ְלִיׂשְ רֹוֶעה  ֹצאן,  ּּבְ ה ,  ּכְ ָּגַבר  ְוִהּכָ
ֵני  ְיָלָדיו   ֵני  גוָריו  ְוֹדב  וׁשְ ַּאְרֵיה  ִעם  ׁשְ ּ מוֵאל(ּ ַּעֵין  ׁשְ א -ּ

ן  ָגַבר  )י"ּוְבַרׁשִלו  ,  יז ּוְלַאַחר  ִמּכֵ ְללֹא  ֶחֶרב  ַעל   ּ
ִתי   ַּהִגּבֹור  ַהְפִלׁשְ ּ ם  ָפסוק  (ָּגְלָית    –ּ מוֵאל  ׁשָ ְּרֵאה  ׁשְ , )נּּ

יִריםּוְכֶמ ֹכחֹות  ַאּדִ ְזִריַקת  ֵחץ ִהִפיל ,  ְֶלך  ָלַחם  ּבְ ּבִ ּׁשֶ
מֹוֶנה  ֵמאֹות ְלֶאֶלף אֹוְיִבים ֲחָלִלים  ין  ׁשְ ַּעֵין מֹוֵעד (ּבֵ

יב ֶאת ַעְצמֹו ְלדֹוֵמם , )ב"טז עָקָטן  ל ָמקֹום ֶהְחׁשִ ִמּכָ
ָען  ַעל  ַהָקּבָ ׁשְ ִתינֹוק  ַעל  ִאּמֹו  ְולֹא סֹוֵמך ַעל ה  "ַּהּנִ ְּכְ

ְמאוָמהּכֹח  .  ֹּוָתיו ּבִ
ֶלך  ְלָכל  ְיהוִדי ִוד  ַהּמֶ ּוַמִציַע  ּדָ ְּ ָרֵאל  ֶאל :  "ּ ַיֵחל  ִיׂשְ

צודֹות"ּוִפיֵרׁש  ַה"  ּ  ֵמַעָתה  ְוַעד  עֹוָלם'ה רֹוֶצה ":  ּּמְ
י  ְראו  ְוֵכן  ֲעׂשו  ַגם  ַאֶתם  ְוַקוו  ֶאל  ה,  לֹוַמר ּנִ ִּמּמֶ ּ ּ ּ ּּ '

ן  ֶעְז(".  ֵּמַעָתה  ְוַעד  עֹוָלם ּהוא "  ַיֵחל"ָרא  ׁשֶּוְרֵאה  ִאּבְ

ְּלׁשֹון ִצווי ּ(... 

ְבנו ִאם  ָחׁשַ ך  ׁשֶ ּּכָ ַהְנָהַגת  ,  ְ א  ָהֹאֵמן "ׁשֶ ר  ִיּשָׂ ֲאׁשֶ ּכַ
ר"  ֶּאת  ַהֹיֵנק ְדּבָ ִוד ,  ָהְיָתה  ַרק  ַנֲחַלת  ּדֹור  ַהּמִ א  ּדָ ּבָ

ְלָכל  ְיהוִדי  ֵיׁש  ֶאת  ַהּכַֹח  ְלַיֵחל  ּוְמָבֵאר  ָלנו  ׁשֶ ּ ּּ
ָרַמת  ַהְנָהַג ם  ּבְ ֵ ָטחֹוןְלַהּשׁ ל ,  ַוֲהָגָנה  זֹו  ּת  ּבִ ׁשֶ

י" ָגֻמל ָעַלי ַנְפׁשִ ָגֻמל ֲעֵלי ִאּמֹו ּכַ  ".ּּכְ
ַיֵחס  ֶאת  ַהַהְצָלחֹות ,  ְּוִנְרֶאה  ִלְלמֹד  ִמֶזה ּנְ ָכל  ׁשֶ ּכְ ׁשֶ

ָלנו  ְלבֹוֵרא  עֹוָלם  ְולֹא  ַלּכֹחֹות  ְצחֹונֹות  ׁשֶ ְּוַהּנִ ּ
ֶהם ַרְכנו  ּבָ ִהְתּבָ רֹונֹות  ׁשֶ ׁשְ ך,  ְּוַלּכִ ה  ְלַהִגיַע ְּכָ ּ  ִנְזּכֶ

ל  ַהְגמול  ֲעֵלי  ִאּמֹו ְלָוה  ׁשֶ ְּלִבָטחֹון  וְלׁשַ ּּ ל  ַהיֹוֵנק ,  ּ ּׁשֶ
ַיד ָהאֹוֵמן א ּבְ ּשָׂ  .ַהּנִ

ֵצל ַהֹתֶפת ָטחֹון ּבְ ת ּבִ ַּהְרָגׁשַ ּ ּ 
ה  זֹו ַהְרָגׁשָ ֵיׁש  ּבְ ָטחֹון  ְוָהֹרַגע  ׁשֶ ּוְמַעט  ְלגֶֹדל  ַהּבִ ּ ּ ּ ,

ה  ִנְרֶאה  ִלְלמֹד   ֲעׂשֶ ה  ֵמַהּמַ ֲעׂשֶ ה  ֵמַהּמַ ֲעׂשֶ ה  ֵמַהּמַ ֲעׂשֶ ְלָפֵנינוֵמַהּמַ ְלָפֵנינוׁשֶ ְלָפֵנינוׁשֶ ְלָפֵנינוׁשֶ ּּׁשֶ ּּ ּּ ַכת  ְיֵמי :  ּּ ֶחׁשְ ּבְ
ִנָיה ְ ְתקוָפה  ַהּנֹוָרָאה ,  ִּמְלֶחֶמת  ָהעֹוָלם  ַהּשׁ ּּבַ ּ

ָפְקָדה  ֶאת  ַיֲהדות  ֵארֹוָפה ּׁשֶ ל ,  ּּ ִּנְתַגְלָתה  ְיִפי  ָזֳהָרם  ׁשֶ ּ
י  ִקְרַבת  ֱאלִֹקים ה  זֹו.  ְמַבְקׁשֵ ְּתקוָפה  ָקׁשָ ָהְיָתה ,  ּ ׁשֶ
ַעת  ִמְבַחן  ֲעבוָרם ְמלֹא  ָעְצָמָתה הֹוִכיָח,  ּׁשְ ּה  ּבִ

ֶות  ֵצל  ַהּמָ ַרך  ֻמָגִנים  ַגם  ּבְ ם  ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ַהחֹוִסים  ּבְ ּׁשֶ ּ ְ

ת  ָהֱאֶמת  ְנֻקּדַ ְּוַהתֶֹפת  ְוׁשום  ַמָצב  לֹא  ִיְפַגע  ּבִ ּ ּ ּ

ית ַהִמְדָרׁש  יֹוֵצא ָלאֹור לֹום"ַּעל ְיֵדי ּבֵ ים ְוַהׁשָ ַהֲעלֹוְתך  .יֹוְרק־ְּניו "ַּהַחּיִ ת ּבְ ָָפָרׁשַ ָליֹון    •ּ        •16ּּגִ

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

ּבֹון ֲעבֹוָדה ְוִלּמּוד ּתֹוָרה ְוַעל ֶחׁשְ ֲעִסיק ּבַ  ַהּמַ



 שששש""""יתיתיתיתִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא  ַּמקֹור
ָאמור ׁש  ַהגֹוָזל  ִלְקַראת  ֵצאתֹו  ַלֲאִויר  ָהעֹוָלם,  ּּכָ ּמֵ ּתַ ׁשְ ּמִ קֹור  הוא  ָהֵאֶבר  ָהִראׁשֹון  ׁשֶ ַּהּמָ ה  לֹו  ַהּבֹוֵרא  .  ּ ּנֹוַצר  ָעׂשָ ָבר  ֵמֶרַגע  ׁשֶ ֵאָבר ש  "יתּּכְ

ִּחיוִני  ֶזה ְצָרָכיו  ּ ִדיוק  ְלָגְדלֹו  וְלֹכחֹוָתיו  ִויַסֵיַע  לֹו  ּבִ ֹתָאם  ּבְ ּמְ ּׁשֶ ּּ ִסדור  ַמֲאָכָליו,  ּ ּּבְ ִצְפצופֹו  ו,  ַוֲאִכיָלָתם  ּ ּּבְ ְרדותֹוְבּ ִּהׂשָ ִּויַלֶוה  אֹותֹו ,  ֶנֶגד  אֹוְיָביו  ּ

נֹוָתיו ְּלֹאֶרך  ָיָמיו  וׁשְ זֹוִנים  ִמְצָמִחים.      ֲעֵלי  ֲאָדמֹות  ִלְצָרָכיו  ְ ּנִ ּעֹופֹות  ׁשֶ ִלים  ַמקֹור  ַמְתִאים,  ּ ֵעִצים  ְוַכדֹוֶמ,  ְּמַקּבְ ְּלַנֵקר  ּבָ ּה  ִלְפֻעלֹות  ֵאלוּ ּ ּ .

ָגִרים  וְנֵבלֹות,  ָלעֹופֹות  ַהּטֹוְרִפים זֹוִנים  ִמּפְ ַּהּנִ ה  ָלֶהם  ַהּבֹוֵרא  ,  ּ נון  וְמֻעָקםש  "יתָעׂשָ ַּמקֹור  ׁשָ ּּ ר,  ּ ׂשָ ִכים  ֶאת  ַהּבָ ֶעְזָרתֹו  ֵהם  ְמַחּתְ , ְּוָכָאמור.  ּבְ

יָצה  ת ַהּבֵ ִית ָהִר –ַּהַמקֹור ַמְתִאים ְלֹעִבי ְקִלּפַ ל ָהֶאְפרֹוִחים ַהׁשֹוִניםַהּבַ ִדיוק ְלֹגֶדל, ּאׁשֹון ׁשֶ ּּבְ תֹוָכּה, ּ ּנֹוַצר ּבְ יָצה ׁשֶ ּסוג ְוחֶֹמר ַהּבֵ ּ  . 

מוָרה  ְלעֹוְבֵדי   ְ ְמָחה  ַהּשׁ ַּהְפִניִמית  וַבּשִׂ ּ י '  הּ ּוְמַבְקׁשֵ
יִקיםַעל  ֶאָחד  ֵמאֹוָתם  .    ִקְרָבתֹו ְּּמֻסָפרְמֻסָפרְמֻסָפרְמֻסָפר  ַצּדִ ַעל   ,,,,ּּ ׁשֶ

ַמֲחנֹות  ָהיו  ְמָנת  ֶחְלקֹו  ּבְ ַּאף  ַהְתָלאֹות  ׁשֶ ּ
ָמָדה ר ,  ַהַהׁשְ אֹׁשֶ ָקְרנו  ּבְ ּלֹא  ִנְפַגע  ִזיו  ָפָניו  ׁשֶ ּ ּ ּ

 . ִּעיָלִאי ְוַאף ִהְקִרינו ִלְסִביָבתֹו
ְכֵאב ַאל  ּבִ קֹוָרָביו  לֹא  ָיַכל  ְלִהְתַאֵפק  ְוׁשָ : ֶּאָחד  ִמּמְ

ינו אן?  ֲּהִיָתֵכן,  ַּרּבֵ ָמָדה?  ַּגם  ּכָ ַמֲחֵנה  ַהׁשְ , ַּגם  ּבְ
ָמם  ְוִזְכָרם ח  ׁשְ אִצים  ִיּמַ ַהּכֹל ,  ַּתַחת  ַמְגֵפי  ַהּנָ ׁשֶ ּכְ

חֹור,  ָאַבד  ְוֶנְחַרב ְ חֹור  ִמּשׁ ַהּכֹל  ׁשָ ׁשֶ ִּנַתן ,  ַּהִאם  ַגם  ּכְ
מֹוַח ִמִקְרַבת ֱאלִֹקים, ַלֲחוֹות  ?ֵּלָהנֹות ְוִלׂשְ

יק יבֹו  ַהַצּדִ ָמָדה ֵיׁש  ַה:  ֱּהׁשִ ֲחֶנה  ַהׁשְ ּמַ ְמָצִאים  ּבַ ּנִ
א ְמָצִאים ֵאֶצל ִאּמָ  ...ְוֵיׁש ַהּנִ

יר ְמֵצאת ,  ְוִהְסּבִ ַאל  ִתינֹוק  ָהָרכון  ַעל  ִאּמֹו  ַהּנִ ִּתׁשְ ּ ּ
ַגן  ִצּבוִרי ֵעת  ּבְ ֵעת:  ּּכָ ? ֵּהיָכן  ַאָתה  ִנְמָצא  ּכָ

ַּהְתׁשוָבה  ִתְהֶיה  ַאַחת ּ א:  ּ ְּתׁשוָבה  זֹו !  ֵאֶצל  ִאּמָ ּ
יב ּכֶֹלתָיׁשִ ּמַ הוא  ִעם  ִאּמֹו  ּבַ ֵעת  ׁשֶ ּ  ַהִתינֹוק  ַגם  ּבְ ּּ ,
ִית ּבַ א,  ּבַ ָּתִמיד  הוא  ֵאֶצל  ִאּמָ ל  ָמקֹום  ַאֵחר  לֹא .  ּ י  ּכָ ּכִ

א הוא  ַעל  ִאּמָ ׁשֶ ב  ּכְ ר  ַתְרִחיב  ֶאת .  ֶּנְחׁשָ ֲאׁשֶ ּּכַ
ַאל ֵאָלה  ַוִתׁשְ ְ א:  ַּהּשׁ ל  ְתׁשוָבה ?  ְוֵהיָכן  ִאּמָ ֲּאַזי  ְתַקּבֵ ּ ּ

ּקוםַעל  ַהּמִ ִית,  ַּגן  ָהִעיר:    ַהּנֹוְכִחיּ ּבַ ּכֶֹלת  ְוֵכן ,  ּבַ ּמַ ּבַ
ֶרך א? ֲּאָבל ֵהיָכן הוא. ְַעל ֶזה ַהּדֶ  .ֵאֶצל ִאּמָ

ב  ְלָזִניַח  הוא  ֲעבור  ַהִתינֹוק  ֶנְחׁשָ ל  ָמקֹום  ׁשֶ ּּכָ ּ ּ
הוא  ַעל  ִאּמֹו ה  ׁשֶ ַיַחס  ָלֻעְבּדָ ּּבַ ְּוַגם  ְבַגן  ַוֲאִפילו .  ּ

ָמקֹום  ָהִעּנוג  ַה יֹוֵתרּּבְ ַהֶיֶלד  ֹיאַבד ,  ָּגדֹול  ּבְ ׁשֶ ּּכְ
ִאּמֹו ֶבִכי  ְוָיחוׁש ,  ְלֶרַגע  ֶאת  ֲאִחיָזתֹו  ּבְ ִּמַיד  ִיְפֹרץ  ּבְ ּ

י  ׁשום  ְמקֹום  ַתֲענוג  לֹא  ִיְדֶמה .  ֻּאְמָלל  ְוָנטוׁש ּּכִ ּ ּ
ת  ַהְגמול  ֲעֵלי  ִאּמֹו  ְוֶאת  ְּוַיֲחִליף  ֶאת  ַהְרָגׁשַ ּ ּ

ֵל ָטחֹון ַהּמָ ת ַהּבִ ְּתחוׁשַ ּ ָחׁש ַהיֹוֵנק ַעל ָהאֹוֵמןּ  ּא ׁשֶ
יק  –ַּגם  ֲאִני   יר  ַהַצּדִ ל,  ִּהְסּבִ ׁשָ ָלה  ַלּמָ ַהְקּבָ ַחי ,  ּבַ

א  אֹוֵהב ל  ַאּבָ ְזרֹועֹוָתיו  ׁשֶ ל  ָהעֹוָלמֹות ,  ּבִ ּבֹוֵרא  ּכָ
ֹּזאת  ַהְתׁשוָבה קום.  ּ ר  ַלּמִ ֲאׁשֶ ּּבַ ֵבית ,  ּ ִאם  ֲאִני  ּבְ

ְדָרׁש ם,  ַהּמִ הוא  ִאִתי  ׁשָ ֲּהֵרי  ׁשֶ ַמֲחֶנה   ,ּ ֲאִני ּבְ ׁשֶ ְוַגם ּכְ
ָמָדה ֲעָיַרת  נֹוֶפׁש  ,  ַהׁשְ ָכל ָמקֹום –אֹו  ּבַ ּהוא ִאִתי , ּבְ ּ

ָגח  ַעל  ָידֹו  ְוָלֵכן  לֹא  ֶאְדַאג  ְוֵאין  ִלי  ַּוֲאִני  מוָגן  וֻמׁשְ ּ ּ
ה ַלֲחׁשֹׁש  . ִמּמַ

ל  ָאִבינו  טוחֹות  ׁשֶ ְזרֹועֹוָתיו  ַהּבְ ֲאִני  ּבִ ַּהְיִדיָעה  ׁשֶ ּ ּ
נו   ּנוַּמְלּכֵ ֵאין ָמקֹום ָפנוי ִמּמֶ ֶ ּּשׁ ּ ְמָחה , ּ נֹוֶתֶנת ּכַֹח ְוׂשִ

ָצִבים ָכל  ַהּמַ ה.  ּוְבָכל  ָמקֹום,  ַּלֲעמֹוד  ּבְ ִּאִתי '  ּוְכׁשֶ
 .ֵּאין ָמקֹום ַלֲחָרָדה וְלֶעֶצב

ֶסף ָען ַהָזָהב ְוַהּכֶ ַּהּבוז ְלִמׁשְ ּ 
ִעָקר  ֶזה ָאִבינו  רֹוֵע,  ּּבְ ֲענות  ֻמְחֶלֶטת  ּבְ ָ ל  ִהּשׁ ּׁשֶ ּנו ּ

ְדֵבקותש  "ית יֵקי  ַהּדֹורֹות  ּבִ ֶּהֱחִזיקו  ַצּדִ ְּוָכל  גֹוֵרם ,  ּ
ֹתֶקף  ְוֶאְמָצִעי ָחה  ּבְ ָעלול  ְלַהְקהֹות  ִעָקר  ֶזה  ִנּדְ ּׁשֶ ּ .

ָאה ה ַהּבָ  :   ֲּהָצָצה ָלֶזה ִנַתן ִלְלמֹד ֵמָהֻעְבּדָ
יץ ֵתי  ָהִעיר  ַרדֹוׁשִ ַחר  ֶטֶרם  ָעָלה  ַעל  ּבָ ַ ַּעּמוד  ַהּשׁ ּ .

ֵביתֹו ׂשָכר  ּדֹבּבְ י  ִיּשָׂ יק  ַרּבִ ל  ַהַצּדִ א ,  ּ  ׁשֶ ּבָ ַהּסַ
יץ ָיִמים  ֵאלו  ָיחול  יֹוָמא (  ַּהָקדֹוׁש  ֵמַרדֹוׁשִ ּבְ ּׁשֶ ּ ּ

ָמָתא ִנׁשְ ַלק  אֹור,  )ּדְ ַחר .  ּדָ עֹוד  ְמַעט  ַיֲעֶלה  ׁשַ
יק ִמְתּכֹוֵנן ְלָהִכין ֶאת ַעְצמֹו ַלֲעבֹוַדת קֹונֹו  .  ְּוַהַצּדִ

פֹו ּקֶֹדם  ִיַגׁש  ִלׁשְ ְתִפַלת ּ ל  ּבִ יַח  ִלְפֵני  יֹוֵצר  ּכָ ּך  ׂשִ ְ

ֲחִרית ַפֲאֵתי ,  ׁשַ ּבְ ְעַין  ׁשֶ יק  ָפָניו  ַלּמַ ם  ַהַצּדִ ּׂשָ ּ
ִמְנָהגֹו ,  ְלהֹוִסיף  ָטֳהָרה  ַעל  ָטֳהָרתֹו,  ָהֲעָיָרה ּכְ

ָתה  ֶאת .    ִּמָיִמים  ָיִמיָמה ְכַבת  ֶקַרח  ָעָבה  ִכּסְ ׁשִ
ָהר ר  ַע.  ַהּנָ ְעּדֵ ּמַ יק  ָהַלם  ּבַ ִהְצִליַח  ִלְבֹקַע ַּהַצּדִ ֶ ד  ּשׁ

יק .  ֶּאת  ַהֶקַרח  ַהּנֹוָרא ְפַער  ָיַרד  ַהַצּדִ ּנִ ַעד  ַהחֹר  ׁשֶ ּּבְ
 .ְּוָטַבל ִמְסַפר ְטִבילֹות

חֹל ּנו  ֶאת  ִצְבָעם  ְלּכָ ַמִים  ׁשִ ָ יק .  ָעמֹוק  ַּהּשׁ ְּוַהַצּדִ
ֵרז  ְלֵבית  ַהְתִפָלה ִּהְזּדָ ּגֹוי   –ץ  יֶגּיׁשֵּמולֹו  ִהְתָקֵרב  .  ּ

ִריםּבֶ,  ָקָטן ֶהְחִזיק  ַפח  ָקָטן  ָגדוׁש ,  ן  ִאּכָ ֶ ּּשׁ ּ
עֹות  ָזָהב  נֹוְצצֹות ַמְטּבְ ץ יֶגּיׁשֵַהָּפָנה    –יד  'ִז.  ּבְ

יק ה ,  ַּלַצּדִ ֻחְרׁשָ ָּמָצאִתי  ַמָתכֹות  ָיפֹות  ֵאלו  ּבַ ּּ
מוָכה ֶהם  ְוֶאֵתן  ְלך  אֹוָתם .  ַּהּסְ ֵָאין  ִלי  צֶֹרך  ּבָ ְּ

ְקּבוק  וֹוְדָקה ְּתמוַרת  ְמִחיר  ּבַ ּ ה   .ּ לֹוׁשָ ֵּתן  ִלי  ׁשְ
ל  ְתכוָלתֹו ּקֹוֵפיקֹות  ְוַקח  ֶאת  ַהַפח  ַעל  ּכָ ּ ל .      ּ ִּהְסַתּכֵ

ָידֹו אֹוָצר ַרב ּבְ עֹות ְוֵהִבין ׁשֶ ַמְטּבְ יק ּבְ  . ַּהַצּדִ
ֵרז ִיְזּדָ ַחק  ּבֹו  ׁשֶ ַּהגֹוי  ּדָ ַצֲעצוִעים :  ּ ִּאם  ֵאיְנך  ָחֵפץ  ּבְ ָ

ַּהָללו  .ה ַאֵחרֱּאמֹור ְוֶאְפֶנה ְלַחֵפׂש קֹוֶנ, ּ
לֹוׁש  קֹוֵפיקֹות   יסֹו  ׁשָ יק  ִמּכִ עֹות (ּהֹוִציא  ַהַצּדִ ַמְטּבְ

יֹוֵתר ֲעלֹות  ֵעֶרך  מוָעט  ּבְ ּּבַ ְבָער  ָמַסר )  ְ ִרים  ַהּנִ ּוֶבן  ָהִאּכָ
ְמָחה ׂשִ ָידֹו  ֵהִבין ּכְ,  ַּעָתה.  ּלֹו  ֶאת  ַהַפח  ּבְ ַהַפח  ּבְ ּׁשֶ

יר  ֻמ ה  ָעׁשִ ֶזה  ָהֶרַגע  ַנֲעׂשָ י  ּבְ יק  ּכִ ר ,  ְפָלגַּהַצּדִ עֹׁשֶ
מור ִלְבָעָליו וְלָבָניו ַאֲחָריו ּׁשָ ַמִים! ּ  ! ַּמְתַנת ׁשָ

ָבה ׂשָכר  ּדֹב:  ְַאך  ְלֶפַתע  ָחְלָפה  ּבֹו  ַמֲחׁשָ ֵעת ,  ִיּשָׂ ּכָ
ֶסף ֶסף,  ֵָיׁש  ְלך  ּכֶ ה  ּכֶ ֵעת  ַאָתה ,  ַהְרּבֵ ּכָ ר  ׁשֶ ֶּאְפׁשָ

ָּצִריך ָפחֹות ֶאת ֶאת רוך הוא... ְ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ּ... 
ַמֲעַמֵקי  ִלּבֹו!  ?ָּתֵכןֲהִי יק  ּבְ ָּזַעק  ַהַצּדִ ֶעֶצם .  ּ

ִאיָסה  ָעָליו  ֶאת  ִמְצּבֹור  ֶבת  ִנתוק  זֹו  ַהּמְ ַּמְחׁשֶ ּ
ָידֹו עֹוֵרר ּבֹו ֹגַעל וְדִחָיה. ַּהָזָהב ּבְ ָּהאֹוָצר ׁשֶ ּ ּ . 

ָעַמד ,  ִּמָיד  סֹוֵבב  ֶאת  ֹראׁשֹו ָּפָנה  ַלגֹוי  ַהָקָטן  ׁשֶ ּ ּ
ִקְרַבת  ָמקֹום ר  לֹו  ַלְחזֹר  ּבֹו ּוִב,  ּבְ ְיַאְפׁשֵ ֵּקׁש  ׁשֶ ּ

י  ֵאיֶנּנו  ָזקוק  ְלַצֲעצוִעים  ֵאלו,  ֵמָהִעְסָקה ַּיַען  ּכִ ּ ּ ּּ .
ִוים  יֹוֵתר ,  עֹוד  ָאַמר ַּהַפח  ְוַהַצֲעצוִעים  ׁשָ ּ ּ

ה  קֹוֵפיקֹות לֹוׁשָ ְ כוַנת  ַהְיהוִדים.  ִמּשׁ ֵּצא  ֵתֶכף  ִלׁשְ ּ ּ ,
ּבִ ן  ׁשֶ ִית  ָהִראׁשֹון  ַהָיׁשָ ַּגׁש  ַלּבַ ְּתִחַלת  ָהְרחֹוב  וַבֵקׁש ּ ּ ּ

ך  ֶאת  ַהַפח  ִעם  ִיְקֶנה  ִמּמְ ֶ ִּמיהוִדי  ְפלֹוִני  ַאְלמֹוִני  ּשׁ ָּ ּ ּ
קֹום  ַעד  ַּהַצֲעצוִעים  ַהָללו  ְולֹא  ַתֲעֹזב  ֶאת  ַהּמָ ּ ּּ ּ

ה קֹוֵפיקֹות ָ ַהָלה ִיֵתן ְלך ְלָפחֹות ֲחִמּשׁ ָׁשֶ ּ ּ... 
ת ֶּהְחִזיר  לֹו  ֶא,  ּהֹוָדה  לֹו  ַהגֹוי  ַעל  ָהֵעָצה לֹוׁשֶ ת  ׁשְ

יק ַסר  לֹו  ַהַצּדִ ּמָ ֹתֶבת  ׁשֶ ַּהקֹוֵפיקֹות  ְוָאץ  ָרץ  ַלּכְ ּ ,
ִהִגיעו  נֹות  ׁשֶ ה  ּבָ ּמָ ם  ִהְתגֹוֵרר  ְיהוִדי  ָעִני  ְולֹו  ּכַ ּׁשָ ּּ ּ

ַּהְיהוִדי .  ְּלִפְרָקן  ְולֹא  ָיַכל  ְלַהְקִציב  ָלֶהם  ְנדוְנָיה ּ
ׂשִ,ָּנַטל  ֶאת  ַפח  ַהָזָהב ְתמוָרתֹו  ֶהֱעִניק  ּבְ ְמָחה ּ  ּבִ

ה  קֹוֵפיקֹות לֹוׁשָ ְ ִרים  יֹוֵתר  ִמּשׁ ֵעת .  ְלֶבן  ָהִאּכָ ּכָ
ִהִגיעו ְלִפְרָקן נֹוָתיו ׁשֶ ל ּבְ ָידֹו ְלַחֵתן ֶאת ּכָ ַּיֲעֶלה ּבְ ּּ  . 

ָיְדך י ִהְנִני ְבּ ִָרּבֹון ָהעֹוָלִמים ָיַדְעִתי ִכּ ּ... 
ָרה  זֹו ל  ָאִבינו  ַמְלּכֵ,  ַהּכָ ֵחיקֹו  ׁשֶ ר  ֲאִני  ּבְ ֲאׁשֶ ּכַ ּנו ּׁשֶ

ֲּאַזי  ֲאִני  מוָגן  וָבטוַח ּ יֵקי ,  ּ טוי  ֵאֶצל  ַצּדִ ָאה  ִליֵדי  ּבִ ּּבָ ּ
ים  ׁשֹוִנים אֹוַפּנִ ְפֻעלֹות  ְמֻיָחדֹות  ְוֵכן ,  ַהּדֹורֹות  ּבְ ּּבִ

ְתִפָלה יָרה וִפיוט, ּּבִ ׁשִ ּּבְ ּּ . 
ְִסֵפר  ִלי  ַאְבֵרך   ְתַגְלָתה  ֶאְצלֹו  ַמֲחָלה ,  ש"ירּ ּנִ ּׁשֶ ּ

ָחַקר ,  יְצָלןְנִדיָרה  ַרֲחָמָנא  ִל ך  ַהְזַמן  ׁשֶ ּוְבֶמׁשֶ ְּ

ל  יֵדי  ָהרֹוְפִאים  ְיִדיעֹות  ׁשֶ י  ֵאין  ּבִ אֹודֹוֶתיָה  ָלַמד  ּכִ
ְיַסְיעו  לֹו  ְלֵהָרֵפא ׁש  ׁשֶ ַּמּמָ ּ יהוִדי  ַמֲאִמין  ִחֵזק .  ּ ּּכִ ּ

ם ֵ ַהּשׁ ִבָטחֹון  ּבְ ן  ְלַעְצמֹו  ׁשוב  ָוׁשוב ,  ַּעְצמֹו  ּבְ ּנֵ ְּוׁשִ ּ
ְבֵרי  ִחזוק  ֶוֱאמ ּּדִ ְּפסוִקים  וַמֲאָמרֹות  ֲחַז,  ּוָנהּ ּ ל "ּ

ם   ֵ ל  ַהּשׁ ִצלֹו  ׁשֶ ִרים  ַעל  ַהְזכות  ִלְחיֹות  ּבְ ַּהְמַדּבְ ּ ', יתּ
ה ּנָ ֵאין  ֲהָגָנה  ְגדֹוָלה  ִמּמֶ ֶ ִעְנָיִנים  ֵאלו .  ּּשׁ ָּהִעיון  ּבְ ּּ ּ
ה ֵּהִפיחו  ּבֹו  ּכַֹח  וִבָטחֹון  ּבַ ּ ְּוִסְיעו  לֹו  ְלִהְתמֹוֵדד '  ּ ּ

ַמֲחָלהִּעם  ַהתֹוָפעֹות  ַה ּבְ ֹונֹות  ׁשֶ ן  ָנַהג .  ּשׁ מֹו  ּכֵ ּכְ
ל   ן  ֶאת  ְפִתיַחת  ְתִפָלתֹו  ׁשֶ ּנֵ ְּלׁשַ י  ֵמִאיר  ֵמַאְפָטא ּּ ַּרּבִ

ַעל  ַה,  א"ִזיָע ַמִים"ּבַ ָ ֲענות "אֹור  ַלּשׁ ָ ִעְנָיָנה  ִהּשׁ ּ  ׁשֶ ּ
ׁש  ַעל   ,  ֻמְחֶלֶטת  ַעל  ִרּבֹון  ָהעֹוָלִמים ֻהְלּבַ ַלַחן  ׁשֶ ּבְ

ֵעת  ָה ִלים  ּבָ ִּרּבֹון  ָהעֹוָלִמים  ָיַדְעִתי   "–ַאֲחרֹוָנה  ַּהּמִ
ַיד  ַהיֹוֵצר ֹחֶמר  ְבּ ָיְדך  ְלַבד  ַכּ י  ִהְנִני  ְבּ ִּכּ ְּוִאם  ַגם .  ָ

ֵבי  ֵתֵבל  ֵעצֹות  ְוַתְחּבולֹות  ְוָכל  יֹוש ץ  ְבּ ֶּאְתַאֵמּ
י יֵעִני  ְוִלְתמֹך  ַנְפִשׁ ְַיַעְמדו  ִליִמיִני  ְלהֹוִשׁ ְלֲעֵדי ,  ּ ִמַבּ

ָֻעְזך  ְוֶעְזָרְת ּך  ֵאין  ֶעְזָרה  ִויׁשוָעהּ ְוִאם  ָחִליָלה .  ָ
ים  ֶחְמָלְתך  ָתִשׂ ָלם  ְלָהַרע  ָאז  ַאָתה  ְבּ ַּיְחְפצו  ֻכּ ּ ָּ ּ ּ

ך עֹון  ָקְדש ִקיף  ָעַלי  ְלטֹוָבה  ִמְמּ ֵָעיֶניך  ָעַלי  ְוַתש ָ "
ְמלָֹאּה(  .'ְּוכו ִפָלה  ּבִ ל  ֶאת  ַהּתְ  ה"איִיְפֶנה  ,  ֶּהָחֵפץ  ְלַקּבֵ

ֹתֶבת  ַהִאיֵמיל ָליֹוןִלּכְ ׁשּוֵלי  ַהּגִ ּבְ ב.  ּ  ׁשֶ ֵיׁש  נֹוֲהִגים  ִלְקֹרא ,  ַאּגַ

ֹחֶדׁש  ָוֵחִצי עֹוד  ּכְ ָיחּול  ּבְ יֹום  ַהִהלּוָלא  ׁשֶ ִפָלה  זֹו  ּבְ ּּתְ ּ ּ– 

כ ּמּוזה "ּבְ  .)ּתַ

ִהְרהוִרים  ֵאלו ִהְתִמיד  ּבְ ָכל  ׁשֶ ה  ּכְ ְּוִהּנֵ ָּחׁש  מוָגן ,  ּּ
ַמִים ָ ּשׁ ּבַ ל  ָאִבינו  ׁשֶ ָידֹו  ׁשֶ יר ְוִע,  ּּבְ ּם  ַהְזַמן  ָהָיה  ַמְזּכִ

ה  אֹותֹו ְפֻקּדָ ֲחָלה  ׁשֶ ְתִפלֹוָתיו  ֶאת  ַהּמַ ּּבִ ְולֹא  ַרק ,  ּ
תֹוָדה  ַלה ִעָקר  ּכְ ה  ֶאָלא  ּבְ ָקׁשָ תֹור  ּבַ ּּבְ ר ',  ית'  ּּ ֲאׁשֶ ּבַ

ינֹו  ְלֵבין  ָאִבינו  ר  ּבֵ ָגְרָמה  לֹו  ְלִחזוק  ַהֶקׁשֶ ִּהיא  זֹו  ׁשֶ ּ ּּ ּ
ַמִים  וִבְגָלָלה  ִה ָ ּשׁ ּבַ ּׁשֶ ָען ּ ם  ִמׁשְ ֵ ַהּשׁ ִּגיַע  ְלִבָטחֹון  ׁשֶ ּ

ָצָרה ָגב ְלִעתֹות ּבְ ּלֹו וִמׂשְ ּּ . 
ֲחלֹף  ַהְזַמן ּוְמַסֵפר ,  ִּנְמְצָאה  תֹוֶחֶלת  ְלַמֲחָלתֹו,  ּּבַ ּ

יֹום  הוא  ִמְתַגְעֵגַע  ַלָיִמים  ָהֵהם,  ָהִאיׁש ּכַ ּׁשֶ ּּ ּ ַעל ,  ּ ׁשֶ
ֵחיקֹו   טוַח  ּבְ ֲחָלה  ִהְרִגיׁש  ּבָ י  ַהּמַ ַּאף  קֹׁשִ ל ּ ׁשֶ

ּוִמּכַֹח  ִזְכרֹון  ַהָיִמים  ָהֵהם  ִהְסַתֵיַע  לֹו  ַגם .  ה"ַּהָקּבָ ּ ּּ ּ
ָאַמר  ְוָהָיה  ֲענות  ַעל  ִמי  ׁשֶ ָ ִהּשׁ ֹהֶוה  ְלִהְתַחֵזק  ּבְ ּּבַ ּ

 .  ָהעֹוָלם
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