
ֵּמַהֵסֶפר ַהָקדֹוׁש  ּ 

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

ר  לֹו'  הֹּבֶקר  ְוֹיַדע  "ִמְדָרׁש   ה"  ֶאת  ֲאׁשֶ , ָאַמר  ָלֶהם  מֹׁשֶ

בולֹות  ֵחֶלק  ַהָקדֹוׁש  ָברוך  הוא  ְבעֹוָלמֹו ּּגְ ּ ּּ ּ ָמ,  ְּ א  ְיכֹוִלים ּׁשֶ

ַָאֶתם  ְלעֵרב  יֹום  ְוַלְיָלה ה.  ל"עכ.  ּ ִּדְלִפי  ֶזה  ְבאֹוָתה ,  ָקׁשֶ ּ ּ

ָהָיה  יֹום   עה  ׁשֶ ְכרות  הוא י  "ַרׁשִש  "כמָׁשָ ּעָתה  עת  ׁשִ ּ ֵּ ַ
ָּלנו  ְוכו ֶָכך  ָהָיה  ָיכֹול  לֹוַמר  עֶרב  ְוֹיַדע  'ּ ְ ָהִיינו '  הּ ּׁשֶ

ִאם  ְיכֹוִלים  ְלעֵרב   ָׁשֹוְמעים  ִמֶמנו  ׁשֶ ִּ ּיֹום  ַבַלְיָלה  ְוכוּּ ּ ּ'

ְּוַאַמאי  ָנַקט  ַדְוָקא  ֹבֶקר ּ ְִועֹוד  ַמה  עְנָין  ֶזה  ָלֶזה  ְוִכי ,  ּ
ֵָמיַסק  ַאַדעַתְיהו  ְדקַֹרח  ַועָדתֹו  ְלעֵרב  יֹום  ְוַלְיָלה ֲ ְּ ּּ ְוִאי ,  ּ

ְכרות  כֹוִרים  ַמָמׁש  אֹו  ִמׁשום  ָסֵפק  ׁשִ ָהיו  ׁשִ ִּמׁשום  ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ

ִּהְמִתין  עד  ַהֹבֶקר ַ ִֶאם  ֵכן  ַמה  ָהְיָתה  מֹועֶלת  ַהְתָרָאתֹו ,  ּ ּ

ַוַמה  ָהיו  מֹועיִלים  ְדָבָריו  ִאם  לֹא  ָהָיה  ְבַדעת  ְנכֹוָנה ִּ ּ ּ ּ .

ְּוִאיָתא  ַבִמְדָרׁש  ְבפ ָּאַמר  ַהָקדֹוׁש ,  ְּוֶאת  ַהכֹוָכִבים'  ּּ

ָּברוך  הוא  הֹוִאיל  וְלָבָנה  זֹו  ִמעָטה  עְצָמה  ִלְהיֹות  ַ ֲ ּ ּ ְּ ּ

ּׁשֹוֶלֶטת  ַבַלְיָלה ִהיא  יֹוְצָאה ,  ּ עה  ׁשֶ ָּגֹוֵזר  ֲאִני  עֶליָה  ְבׁשָ ָּ

ִהיא  ִנְכֶנֶסת  ִנְכָנִסין  ְהיו  ַהכֹוָכִבים  יֹוְצִאין  עָמה  וְכׁשֶ ּיִ ּׁשֶ ּ ּּ ִ ּ

ּעָמה  ְוִדְכָווֵתה ּ ּ ם  ָאִחיו  ָיְקָטן  ְוכו  ִ ַמע .  ל"עכ'ְּוׁשֵ ְּדַמׁשְ

ַהְלָבָנה  ִמעָטה  עְצָמה  ֵיׁש  ָלה  ֻאְכל ִבְזכות  ׁשֶ ּׁשֶ ּ ַ ֲ ּ ּ ל ּ ֹוָסא  ׁשֶ

הוא  ֶמׁש  ַאף  על  ִפי  ׁשֶ ּכֹוָכִבים  ִלְכבֹוָדה  ְולֹא  ֵכן  ַהׁשֶ ּ ַּ ּ ּּ

ָהָיה  ָקָטן  ָזָכה  דֹול  ִמֶמָנה  ְוֵכן  ָיְקָטן  ַאף  על  ִפי  ׁשֶ ּּגָ ַּ ּ

ִמעט  ֶאת  עְצמֹו ִביל  ׁשֶ דֹולֹות  ִבׁשְ ָפחֹות  ּגְ ְַלַהעִמיד  ִמׁשְ ֵ ֲּ ּּ ,

ְּועָקר  ַמְחלֶֹקת  קַֹרח  ָהְיָתה  ִמְפֵני  ׁשֶ ּ ִַנְתַקֵנא  על ִ ּ ּ

יא  ְוָהָיה  ִנְתַמָנה  ָנׂשִ ל  ֱאִליָצָפן  ֶבן  עוִזיֵאל  ׁשֶ יאותֹו  ׁשֶ ְּנׂשִ ּ ּּ ּ

ָּקָטן  ִמֶמנו ה,  ּּ ֻדָלה ,  ְְלָכך  ָאַמר  לֹו  מֹׁשֶ ַהּגְ ִּלְדָבֶריך  ׁשֶ ָ

דֹול  ִאם  ֵכן  ָהָיה  ָלֶהם  ַלכֹוָכִבים  ָלֵצאת  ּהֹוְלכֹות  ַאַחר  ַהּגָ ּ

ֶמׁש  ְוִאם  ַהכֹוָכ ּעם  ַהׁשֶ ּ ֵרַח ִ ְצאו  ַבַלְיָלה  עם  ַהּיָ ּיָ ִִבים  ׁשֶ ּ ּ ּ

ַהַחָמה  ּתוַכל  ְלַהעִמיָדם  ְלָמָחר  עם  ַהַחָמה  ִמַטעם  ׁשֶ ּ ַּ ִ ֲּ

דֹוָלה  וְראוִיים  ָלה ּיֹוֵתר  ּגְ ּ ַּאף  ֶאת  זֹאת  תוַכל  ְלַבֵטל,  ּ ּ ,

ֻדָלה  ֲּאָבל  ִאם  ַהכֹוָכִבים  לֹא  ֵיְצאו  ַביֹּום  ִאם  ֵכן  ַהּגְ ּ ּּ ּ

ַַמְקִטין  עְצמֹו  ֶוֱאִליָצָפן  ִמעט  עְצמֹו הֹוֶלֶכת  ַאַחר  ִמי  ׁשֶ ֵ ַ ּ

דֹולֹות  ְוָלֵכן  ֶלֱאִליָצָפן  ְּוַאָתה  ַאְדַרָבה  רֹוֵדף  ַאַחר  ַהּגְ ּ ּ

דוָלה  ְולֹא  ְלך ֵָנאֹות  ַהּגְ ּ ֶמׁש ש  "ְוז.  ּ עלו  ׁשֶ ָמָרא  ׁשֶ ַּבּגְ ָ ּ

ְּוָאְמרו  ְלַהָקדֹוׁש  ָברוך  הוא  ִאם  ַאָתה   ְּוָיֵרַח  ִלְזבול ּ ּ ְּ ּ ּ

ה   ִּמְפֵני ,  ִַדין  ְלֶבן  עְמָרם  ֵנֵצא  ְוִאם  ָלאו  לֹא  ֵנֵצאעֹוׂשֶ

ְלִפי  ִדְבֵרי  קַֹרח   ּׁשֶ ֶמׁש  ִלטֹול  ַהכֹוָכִבים  ְלֶחְלקֹו ל  "היּ ַּלׁשֶ ּ ּ

ַהִדין  דֹול  ְוִאם  ֵאין  לֹו  כֹוָכִבים  מוָכח  ׁשֶ הוא  יֹוֵתר  ּגָ ּׁשֶ ּּ ּ

ִאי  ה  ְוֵכן  ַהְלָבָנה  ִמעָטה  עְצָמה  ִמׁשום  ׁשֶ ּעם  מֹׁשֶ ּ ּ ַ ֲ ִּ

ר  ְלב ַתְמׁשו  ְבֶכֶתר  ֶאָחד  ְוָכאן  ָהיו '  ֶאְפׁשָ ׁשְ ּיִ ְּמָלִכים  ׁשֶ ּ ּ ּּ

ִפיֵרִשׁנ  "ר דֹוָלה  ְכמֹו  ׁשֶ ים  ְכהוָנה  ּגְ ִּאיׁש  ְמַבְקׁשִ ּּ ּוְלִפי י  "ּ

ִוים  ְוַהְלָבָנה '  בִּדְבֵריֶהם  ְיכֹוִלים  ִלְהיֹות   ְּמָלִכים  ׁשָ

ִּנְתַמעָטה  ִבְכִדי  ְוָהָיה  ָלֶהם  ֶחְרָפה  ָלֵצא ּ ּיֵׁש ֲ ּת  ֵמעָתה  ׁשֶ ַ
ֶמׁש ְוָיֵרַח ְוכו ָּבעֹוָלם ְסָבַרת קַֹרח ְוָלֵכן עלו ׁשֶ ּ ָ ּ'. 

 

 י"בעזה

 

  

ִעְסֵקי ׁשֹוִטים  ִּפְקִחים ּבְ
ם וק  ַהָגדֹול,  ֵאי  ׁשָ ּשׁ ּּבַ ַאַחת  ַהּדוָכִנים,ּ ֶהֱעִמידֹו ,  ּ  ּבְ

ִּלְמִכיַרת  ִחּסול  ֲעֵרַמת  ֲחָפִצים  ֵמִעְזבֹון   ָּהָרׁשויֹות
ית  ֵעֶסק  ָגדֹול ל  ּבֵ ָפַקד  ֶאת .  ּׁשֶ ֶ ּסֹוֵחר  ְמֻמָלח  ּשׁ ּ

קֹום ין  ַהּמִ,  ַהּמָ ֲעלֹות ִּגיָלה  ּבֵ ְטֵרי  חֹוב  ּבַ ַּטְלְטִלים  ׁשִ
ֶסף  ְגדֹוִלים ְּסכוֵמי  ּכֶ ְסכום  מוָעט   ּ רו  ּבִ ְמּכְ ּנִ ֶ ּּשׁ ּ ּ

יֹוֵתר ָטרֹות.  ּבְ ְ ַדק  ַהּסֹוֵחר  ֶאת  ַהּשׁ רוָתם   ּבָ ׁשְ ְּוֶאת  ּכַ
יָרה  וְנִדיָרה  ָנְפָלה  ׁשִ ִציָאה  ּכְ ּמְ ֵהִבין  ׁשֶ ֶ ּוִמּשׁ ּ

ֶחְלקֹו   . ִמֵהר ִלְקנֹוָתם, ּבְ
ִקְרַבת  ָמקֹוםָצִעי ָעַמד  ּבְ יו ,  ר  ׁשֶ ָעַקב  ַאַחר  ַמֲעׂשָ

ל  ַהּסֹוֵחר ַעל .  ׁשֶ ל  ַהֲחָפִצים  ׁשֶ ּכָ ּמִ ָרָאה  ׁשֶ ּוְכׁשֶ
נֹות ְנָירֹות  ְיׁשָ ַחר  ּבִ ֶהְחִליט  ְלָבֵרר  ֶאת ,  ַּהּדוָכן  ּבָ

יו יר  לֹו  ַהּסֹוֵחר  ַהְמֻמָלח.  ַמֲעׂשָ ָטרֹות ,  ִּהְסּבִ ְ ּשׁ ׁשֶ
ִאים  ִהְתַח ֵּאלו  נֹוׂשְ ֲעֵלי  ָממֹון  ְלַבִית ּ ל  ּבַ ְּיבות  ׁשֶ ּ

ִדיָנה.  ָהֵעֶסק ּמְ ְּלִפי  ַהחֹק  ַהַקָים  ּבַ ֲחִזיק ,  ּ ל  ַהּמַ ּכָ
כוִמים  ָהְרׁשוִמים  ָטרֹות  ֵאלו  ָיכֹול  ִלְתּבַֹע  ֶאת  ַהּסְ ׁשְ ּּבִ ּ ּ ּ

ֲעֵלי  ַהחֹוב  ַהֲחתוִמים  ַעל   ֲעֵליֶהם ל  ּבַ ִּמָיָדם  ׁשֶ ּ
ָטרֹות ְ ְּללֹא  ָסֵפק  הֹוָצַאת ַהּסֹוֵחר  הֹוִסיף  ׁשֶ.  ַהּשׁ

ֶסף הַהּכֶ יָמה  ָקׁשָ ֲעֵלי  ַהחֹובֹות  ִהיא  ְמׂשִ ְיֵהא ,    ִמּבַ
ם   ָּעָליו  ָלבֹוא  ִלְקָראָתם  וְלַהִגיַע  ִעּמָ ִריםְלּ  ֶהְסּדֵ

רֹות ִמְליֹוִנים .  ּוְפׁשָ ר  ּבְ ֻדּבָ ּמְ ל  ֶזה  ֱהיֹות  ׁשֶ ִעם  ּכָ
ל  ּדֹוָלִרים ים  ׁשֶ ֲאָמץ,  ַרּבִ ֶוה  ַהּמַ סֹופֹו ַּגם  ִאם  ּבְ,  ׁשָ

כום ָבר  לֹא  ַיְצִליַח  ְלהֹוִציא  ֶאת  ְמלֹא  ַהּסְ ל  ּדָ י .  ּׁשֶ ּכִ
ְטֵרי  כוִמים  ָהְרׁשוִמים  ַעל  ׁשִ יִרית  ֵמַהּסְ ַּגם  ֲעׂשִ ּ ּ

ָרָמה ְגבֹוָהה ַּהחֹוב ֲעׂשוִיים ַלֲעׂשֹותֹו ִמיְליֹוֵנר ּבְ ּ  . 
ַּהָצִעיר  ִהְתַלֵהב  ֵמָהַרְעיֹון  ַוֲאִפילו  ֵמָהֶאְתָגר ּ ך ,  ּ ְּכָ

יםִי ֶהם  וְבִקצור,  ְּפגֹׁש  ֲאָנׁשִ ִּיְסחֹר  ִעּמָ ּּ ָכה  ִיְהֶיה ,  ּ ּכָ
ָבה  זֹו  ָרץ  ַלּדוָכן.  סֹוֵחר ּוְבַמְחׁשָ ִּלְבּדֹוק  ִאם  נֹוְתרו ,  ּ

ָטרֹות  נֹוָסִפים ְמָחתֹו,  ְוָאֵכן.  ׁשְ ִּמַתַחת ,  ְלׂשִ
ָטרֹות ְכָבה  ַאְמַתַחת  ׁשְ ַּלְגרוָטאֹות  ׁשָ ֵבָדה  ּ ה'.  ּכְ , ִהּנֵ

ֶחְדָוה  –  'ילֶזה  ַמְתִח ב  ְלַעְצמֹו  ּבְ ִיְבּדֹק .  ָחׁשַ ִלי  ׁשֶ ּוִמּבְ ּ
חֹוָרה ֵלם  ָלֶהם  ְסכום ,  ִּנַגׁש  ַלּמֹוְכִרים,  ֶאת  ִטיב  ַהּסְ ּׁשִ ּ

ֶסף ָקָטן ֵקׁש, ּכֶ ִהְתּבַ ִפי ׁשֶ קֹום, ּּכְ  . ְוָעַזב ֶאת ַהּמָ
ֲעבֹור  ְזַמן  ַמה סֹוֵחר  ַהְמֻמָלח,  ּכַ ָּפַגׁש  ַהָצִעיר  ּבְ ּּ, 

הִּסֵפר  ל ָעׂשָ ֻצֶיֶנת  ׁשֶ ה  ַהּמְ ּוִבֵקׁש ,  ֹּו  ַעל  ָהְרִכיׁשָ ּ
ָטרֹות ְ יִכים ָהְלָאה ִעם ַהּשׁ  .ְָלַדַעת ֵאיך ַמְמׁשִ

ַיד  ַהָצִעיר  ְולֹא  ּבְ ָטרֹות  ׁשֶ ְ ל  ַהּסֹוֵחר  ַעל  ַהּשׁ ִּהְסַתּכֵ ּ
טֹו  ָהַפך  ְלָחמור .  ָיַדע  ִאם  ִלְצחֹוק  אֹו  ִלְבּכֹות ַּמּבָ ְ

ר   ִאם  ָחֵפץ ֵּסֶבר  וְבקֹול  ְמַבּשֵׂ ָּרעֹות  ָיַעץ  ַלָצִעיר  ׁשֶ
ַּחִיים  הוא ָטרֹות ,  ּ ְ ִמיד  ִמָיד  ֶאת  ַהּשׁ ְּיַמֵהר  ְלַהׁשְ

ַּהָללו ָּתַמה  ַהָצִעיר.    ּ ּ ָטרֹות :  "ּ ֵאלו  ׁשְ ְּרצֹוְנך  לֹוַמר  ׁשֶ ּ ָ

ַפח, ְּמֻזָיִפים ַפְלִתי ּבַ ּנָ ִּיָתֵכן ׁשֶ ּ ּ?" 
ָטרֹות  ֻחִקִיים  ַלֲחלוִטין" ֵּאלו  ׁשְ ּּ ּ , ר  ַהּסֹוֵחרָאַמ  –"  ּ
ֵתי " ׁשְ ַפח  ֶאָלא  ִהַפְלָת  ֶאת  ַעְצְמך  ּבִ ּלֹא  ָנַפְלָת  ּבְ ּ ָּ ּ ּ

ַעד ,  ֲָעָצִתי  ְלך.  ָיַדִים  ָלַפַחת ְתַמֵהר  ַלֲעצֹר  ּבְ ּׁשֶ
עֹוד  מֹוֵעד ִפיָלה  ּבְ ה  ,  ַהּנְ ִמיד ּכְְּוֶאת  ֶזה  ַתֲעׂשֶ ַתׁשְ ּׁשֶ

ָעה  ַאַחת  קֶֹדם ָטרֹות  ְוָיָפה  ׁשָ ְ ִנְבַהל ".  ֶאת  ַהּשׁ
ָטרֹות :  "ָּצִעירַה ל  ׁשְ יר  ִלי  ַמה  ִטיָבם  ׁשֶ ּאוַלי  ַתְסּבִ ּ

ֵּאלו ְּוִאם ֵהם ֻחִקִיים, ּ ִמיָדם, ּ  "?ַּמּדוַע ָעַלי ְלַהׁשְ
ִלי :  "ָצַחק  ַהּסֹוֵחר ַּרק  ׁשֹוֶטה  וְכִסיל  קֹוֶנה מוָצר ִמּבְ ּ
ְטֵרי  חֹוב .  ִטיבֹוִלְבּדֹוק  ֶאת   ָטרֹות  ֵאלו  ֵהם  ׁשִ ּׁשְ ּ
ֲעֵלי  ָהֵעֶס ּבַ ִריֹותׁשֶ ּק  ַחָיִבים  ַלּבְ ֶָלֱהֵוי  ָידוַע  ְלך.  ּ ּ ,

ָטרֹות  ֵאלו  מוָעה  ְוִיְמְצאו  ׁשְ ְ ט  ַהּשׁ ֵ ִאם  ִתְתַפּשׁ ּׁשֶ ּ ּ ּּ ּ
ָיְדך ָטר, ָּבְ ְ ּשׁ תוב ּבַ ּכָ כום ׁשֶ ך ֶאת ְמלֹא ַהּסְ ִּיְגּבו ִמּמְ ּ ָּ." 

פור" ל  ַהּסִ ֶּזה  ּכָ ְחֵרר   –!"  ?ּ ָּאַמר  ַהָצִעיר  ַהִטֵפׁש  ְוׁשִ ּ ּ
ְבִתי  ִמי  יֹוֵדַע  ַמה",  ְרָוָחהַהְנַחת   ָבר  ָחׁשַ ך.  ּּכְ , ְִאם  ּכָ

יָמה  לֹא  ַקָלה ַגם  ְלִפְתִחי  עֹוֶמֶדת  ְמׂשִ ְרֶאה  ׁשֶ ּנִ ּּכַ ּ .
לֹום ׁשָ  ".ֶּזה ֶאְתָגר. ֲּאָבל ֲאִני ַיֲעבֹור אֹוָתה ּבְ

ָטרֹות ֵאלו" ה ִעם ׁשְ ַּמה ַתֲעׂשֶ ָּתַמה ַהּסֹוֵחר –" ?ּּ ּ. 
ֵלם"  "...ַאף ֶאָחד לֹא רֹוֵדף ַאֲחַרי.  ְלַאט ְלַאט.ֲּאׁשַ

קֹום ַּהּסֹוֵחר  ַהְמֻמָלח  ִמֵהר  ְלִהְסַתֵלק  ֵמַהּמָ ַרק  ֶזה .  ּּ
ָחִליָלה  ַמאן  ְדהו  ִיְקׁשֹר  אֹותֹו  ִעם  ָּחֵסר  לֹו  ׁשֶ

ְחָלט ֹוֶטה ַהּמֻ  .ַּהָצִעיר ַהּשׁ
, ַּהִאם  הוא  ָאֵכן  ׁשֹוֶטה  ֻמְחָלט  אֹותֹו  ָצִעיר

ֵעיָניו ַגם ִמַקח ּבְ ּׁשֶ רּ ב ְלֶמַקח וִמְמּכָ  ?ּ ַרע ֶנְחׁשָ
ְבנו   ך",  "ֵהן"ּבְִּאם  ֵהׁשַ ּכָ ְָפׁשוט  ׁשֶ ּ ֵאָלה "ּו"  ּ ְ ַמה  ַהּשׁ

ְכָלל ינו!"  ?ּבִ ַמֲעׂשֵ ֵפׁש  ּבְ ִּמן  ָהָראוי  ְלַפׁשְ י  ָאז .  ּּ ּכִ
י  יֹום  ֲעָסִקים  ים  ִמּדֵ ים  עֹוׂשִ ִפְקִחים  ַרּבִ ֵרר  ׁשֶ ִּיְתּבָ ּ

ֵאלו  ְוַאף  ְג ְּמֻפְלָפִלים  ּכָ ּ ל  ַהָצִעיר ּּ ּרוִעים  ֵמֵאלו  ׁשֶ ּ ּּ
ְחָלט ֹוֶטה ַהּמֻ יר . ַהּשׁ ָבֵרינוי "בעזהְוַנְסּבִ  .  ֶּאת ּדְ

ָעָמל  ַהַפְרָנָסה רוִכים  ּבְ עֹוָלם  ַהֶזה  ּכְ ַּהַחִיים  ּבָ ּ ּ ּ ,
ַּהִלּמוִדים ִריאות,  ּ ָפָחה ,  ַּהּבְ ׁשְ ִית  ְוַהּמִ ַּהְחָזַקת  ַהּבַ

ים ָאר  ִעְנָיִנים  ִאיׁשִ ל  ָא.  ּוׁשְ ָּדם  ְמַיֵחל  וְמַצֶפה ּכָ ּ
וָרה ּשׁ ַהּכֹל  ַיֲעבֹד  ּכַ ְּמַקֶוה  ְוׁשֹוֵאף  ְלַחִיים ,  ּׁשֶ ּ

ָבִרים  לֹא .  טֹוִבים ִציאות  ַהּדְ ִמְבַחן  ַהּמְ ּבְ ֶּאָלא  ׁשֶ ּ
ֻצֶפה ּמְ ים  ּכַ ּ  וְבַמָצִבים  ׁשֹוִנים,ִּמְתַרֲחׁשִ ָצב  ַאף ,  ּ ַּהּמַ

ר ְרּדֵ הְּוָראוי ְלָה, ַרֲחָמָנא ִליְצָלן, ִמְתּדַ  ? ִבין ָלּמָ
ה  ָהִעָקִרית  ְלִאי  ִמלוי  ָהְרצֹונֹות  ּבָ ַהּסִ ְּוִנְרֶאה  ׁשֶ ּ ּ
ום  ַפְחִתיֹות  ִהיא  ִמּשׁ ׁשְ יות  ְוַהּמִ ְּוַהִצִפיֹות  ָהִאיׁשִ ּ ּּ ּ ּּ ּ ּ

ִיים ַבד  ִעם  ָעָמל  ַהַחִיים  ָהִאיׁשִ ד  ּבְ ּבַ ּׁשֶ ּבֹוֲחִרים ,  ּ
ל  ֲאֵח ֵקק  ַלֲעָמָלם  ׁשֶ ִריֹות  ַגם  ְלִהְזּדַ ַּהּבְ ּ ְמקֹום .  ִריםּ ּבִ

ַחֵייֶהם  וְבֵביָתם ִּלְהיֹות  ְמֻמָקִדים  ּבְ ּ ְיִכים ,  ּ ֵּהם  ְמׁשַ
ֶּאת  ַעְצָמם  ִלְקבוצֹות  וִמְפָלגֹות   ר [ּ ְמֻדּבָ ּוְכׁשֶ

ְרחֹוִקים  ִמתֹוָרה  וִמְצוֹות ּּבִ ֵּיׁש  ְלָצֵרף  ַגם  ֶאת  ְקבוצֹות ,  ּ ּ
פֹוְרט  ְלִמיֵניֶהם ְמָחָתם  ַוֲאֵב]  ַּהּסְ ׂשִ ֵמִחים  ּבְ ִלים ׂשְ

לֹוָנם ִכׁשְ ְתַרֲחׁשֹות .  ּבְ ֲחָדׁשֹות  ַהּמִ ן  ָהִעיון  ּבַ מֹו  ּכֵ ּּכְ ּ
ַפע,  ּוָבאֹות  ָלעֹוָלם ׁשֶ ַהִתְקׁשֶֹרת  ַמִציָעה  ּבְ ּׁשֶ ּ ,

ה  ְיִדיעֹות  ה  ְוָכֵהּנָ ֵהּנָ פֹוִליִטיָקה  ִחיצֹוִנית  ְועֹוד  ּכָ ּבְ
ִיים ִסיטֹות  ֶאת  ָהָאָדם  ִמְצָרָכיו  ָהִאיׁשִ ַּהּמְ ֵד,  ּ י ַעד  ּכְ

ַחָייו  ַהְפָרִטִיים ָקָעה  ָנכֹוָנה  ּבְ ִּהְתַעְלמות  ְוִאי  ַהׁשְ ּּ ּּ .
ל  ֲאֵחִרים  ְטֵרי  חֹוָבם  ׁשֶ ְלִמים  ֶאת  ׁשִ ך  ֵהם  ְמׁשַ ּּכָ ְ

יִבים ַעְצָמם ְלסֹוֲחִרים ְמֻמָלִחים  ...ְּועֹוד ַמְחׁשִ
פֹוִליִטיָקה  ִנְגַרר  ַגם  תֹוָצָאה  ֵמָהִעּסוק  ּבְ ְּוִאם  ּכְ ּ

ּוְרִכילותְלָלׁשֹון  ָהַרע   ֵלם  ֶאת ,  ּ ֲּאַזי  הוא  ְמׁשַ ּ
ל  ּמוָבן  ֶהָחמור  ְוַהּנֹוָרא  ׁשֶ ל  ָהַאֵחר  ַגם  ּבַ ּחֹובֹוָתיו  ׁשֶ ּ ּ

ְּקִנַית  חֹובֹוָתיו  ָהרוָחִניות ּּ ָבָריו ,  ּ ֶרך  ּדְ ְַעל  ּדֶ

ל  ַה ְבִהיִלים  ׁשֶ ִניָעה "ּחֹוַבת  ַהְלָבבֹות"ַהּמַ ַער  ַהּכְ ׁשַ   ּבְ
ָבר  ֶנ"...  )ֶּפֶרק  ז( י  ּכְ , ֱאַמר  ַעל  ֶאָחד  ִמן  ַהֲחִסיִדיםּכִ

ָזְכרו  אֹותֹו  ְלָרָעה ּׁשֶ ָבר,  ּ ִהִגיעו  ַהּדָ ְּוֵכיָון  ׁשֶ ַלח ,  ּ ׁשָ
ִלי  ָמֵלא  ִמִזְמַרת  ַאְרצֹו ר  ּבֹו  ּכְ ַדּבֵ : ְוָכַתב  ֵאָליו,  ַּלּמְ

ַלְחָת  ִלי  ִמְנָחה  ִמְזֻכיֹוֶתיך,  ִּהִגיַעִני ָ ּשׁ ָׁשֶ ּ ּ ָוְגַמְלִתיך ,  ּ ּ ּ
ֶזה ֵני  ָאָדם :  ָחד  ִמן  ַהֲחִסיִדיםְוָאַמר  ֶא.  ּבָ ה  ּבְ ַהְרּבֵ

ּבֹון יֶהם,  ָּיבֹואו  ְליֹום  ַהֶחׁשְ ְרִאים  ָלֶהם  ַמֲעׂשֵ ּמַ , ּוְכׁשֶ

ֵסֶפר  ְזֻכיֹוָתם  ְזֻכיֹות ֵצא  ּבְ ִּיּמָ לֹא  ָעׂשו  אֹוָתם,  ּ ּׁשֶ ּ ,
ינו:  ְּוֹיאְמרו ר :  ְוֵיָאֵמר  ָלֶהם.  ּלֹא  ָעׂשִ ָּעׂשו  ֶאת  ֲאׁשֶ

ֶכם  ְוִסֵפ ר  ּבָ ּבֵ ְגנוְתֶכםּּדִ ַיְחְסרו  ִמְסַפר .  ּר  ּבִ ׁשֶ ְּוֵכן  ּכְ ּ ּ
ְגנוָתם ְּזֻכיֹות  ַהְמַסְפִרים  ּבִ ּ ֵעת  ַהִהיא,  ּ ְּיַבִקׁשו  ּבָ ּ ,

ית ַהִמְדָרׁש  יֹוֵצא ָלאֹור לֹום"ַּעל ְיֵדי ּבֵ ים ְוַהׁשָ ת ֹקַרח  .יֹוְרק־ְּניו "ַּהַחּיִ ָליֹון    •ָּפָרׁשַ        •18ּּגִ

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

ּבֹון ֲעִסיק ּבַ ְוִלּמּוד ּתֹוָרה ְוַעל ֶחׁשְ  ֲעבֹוָדהַהּמַ



ַחד ֵגן ַהּפַ  שששש""""יתיתיתיתִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא  ַהּמֵ
ַבע  ַהּבֹוֵרא   ּטָ ְבִריֹות  ַחָלׁשֹות  ׁשֶ בוַע  ּבִ ַחד  ַהּטָ ַּהּפַ ּ ְּמַסֵיַע  ָלֶהם  ָלנוס,  ֵמֵעת  ֵצאָתם  ַלֲאִויר  ָהעֹוָלם,  ש"יתּ ֵני  ַהּטֹוְרִפים  וְבֶדֶרך  זֹו  ִנָצִליםּ ם  ִמּפְ ּ  ַעל  ַנְפׁשָ ֶּהְעֵדר .  ְּ
ֲעֵלי  ַחִיים ּבַ ַחד  ִהיא  ַאַחת  ֵמַהִסּבֹות  ְלָכך  ׁשֶ ַּהּפַ ְ ִנים    ּ ָ ְּמֻסָיִמים  ִנְכֲחדו  ִעם  ַהּשׁ יֹות  יֹוֵתר(ּ ְרׁשִ ָנם  ִסּבֹות  ׁשָ ֶיׁשְ ּמוָבן  ׁשֶ ּּכַ ּ לֹ.  )ל"ְואכמ,  ּ ָנם  עֹופֹות  ׁשֶ ׁשו  ְלִהְסּתֹוֵבב ֶּיׁשְ ּא  ָחׁשְ

ֵני ָאָדם ִקְרַבת ּבְ גֹון ַה, ּבְ פֹוְרטוֶגִזית (' דֹודֹו'ּכְ ה ּבְ ֻכּנֶ ְכֲחדו, ַּהדֹוֶמה ְליֹוָנה )עֹוף ׁשֹוֶטה –ַּהּמְ ּנִ ִנים ַעד ׁשֶ ָ ַמֲהַלך ַהּשׁ יֵציֶהם ְוֵהם ִהְתַמֲעטו ּבְ ך ִנְלְקחו ּבֵ ּוְכתֹוָצָאה ִמּכָ ּ ּ ְּ ְ. 
ַּקָים  ַגם  ַמָצ ּ ְב  ָהפוךּ ּכָֹחם  ַרב,  ּ ַחיֹות  ׁשֶ ִּמׁשום  ַמה(ְמַפֲחדֹות  ֵמַהֲחָלׁשֹות  ֵמֶהם  ,  ּׁשֶ ך  ָרָצה  ַהּבֹוֵרא  ?  ּ י  ּכָ ֶהםש  "יתְּכִ ּכָֹחם  ַדל ,  ְלֻדְגָמה!)  ְְוָכך  ָטַבע  ּבָ ִריֹות  ׁשֶ ֶּהָחתול  ּפֹוֵחד  ִמּבְ ּ ּ

ִמנון ָנכֹון, ַּהַפַחד. ִמּכֹחֹוָתיו הוא ּבְ ׁשֶ ּּכְ ּהוא ָדָב, ּּ  .ּר טֹוב ְותֹוַעְלִתיּ

ם:  ְוֵיָאֵמר  ָלֶהם ְפלֹוִני ,  ָּאְבדו  ִמּכֶ ְרֶתם  ּבִ ּבַ ּדִ ֵעת  ׁשֶ ּּבְ
ן.  ּוְפלֹוִני ֵסֶפר ,  ְּוֵכן  ֵיׁש  ֵמֶהם  ַגם  ּכֵ ִיְמְצאו  ּבְ ּׁשֶ ּ

לֹא  ָעׂשוחֹובֹוָתם   ּחֹובֹות  ׁשֶ אֹוְמִרים,  ּ לֹא :  ּוְכׁשֶ
ינום ֲעבור  ְפלֹוִני :  ֵיָאֵמר  ָלֶהם,  ֲּעׂשִ ּנֹוְספו  ֲעֵליֶכם  ּבַ ּ ּ

ם ְוכו ְרֶתם ּבָ ּבַ ּדִ ּוְפלֹוִני ׁשֶ ּ ם, 'ּ     .ַּעֵין ׁשָ
ִרֵפא  אֹותֹו  ֵמֲעוֹונֹוָתיו[ ל  ָמקֹום  ְמקֹומֹו ,  ְּוַעל  ַאף  ׁשֶ ִמּכָ

ֵגיִהּנֹום ֶעֶצ.  ּּבַ ֵאלו ֶנֱאַמר ּבְ ַעל רֹוְפִאים ּכָ ּם  ִסֵיַע ְוִרֵפא אֹותֹו ׁשֶ ּ ּ ּ
רֹוְפִאים ַלֵגיִהּנֹום" ּבָ ַּיִציֵלנו' ה". ּטֹוב ׁשֶ ּ   [. 

ְקִריַאת  ִתָגר  ֶנֶגד  ר  ּבִ ֻדּבָ ּמְ ׁשֶ ה  ּכְ ה  ְוַכּמָ ּמָ ְּוַעל  ַאַחת  ּכַ ּ
רוך  הוא קֹום  ּבָ י  ְרצֹון  ַהּמָ ּעֹוׂשֵ ֲעֵלי  ִעְנָין .  ְּ ּבַ ׁשֶ ּכְ

מועֹות  ֶנֶגד  ַתְלִמיֵדי  ֲחָכִמים  ְולֹוְמֵדי ְמ ִּפיִצים  ׁשְ ּ
ִעְנָיִנים  ׁשֹוִנים,  ּתֹוָרה ֲעדו  ּבְ ּמָ ִיָתֵכן  ׁשֶ ֶ ּּשׁ ּ ְוָעֹון  ְלׁשֹון (  ּ

ָּהַרע  הוא  ַגם  ַעל  ְמאָֹרע  ֲאִמִתי ֶהְחֵלט ,  ...)ּּ ְּוִיָתֵכן  ּבְ
ְסָתם  ֲעִליָל ר  ּבִ ָבִרים  ֵמעֹוָלם  וְמֻדּבָ לֹא  ָהיו  ּדְ ּׁשֶ ּ ה ּ

י  ֲאָרצֹות  ְלַתְלִמיֵדי  ֲחָכִמים  ְנַאת  ַעּמֵ ַהּנֹוַבַעת  ִמּשִׂ
ֹוְנִאין  עֹוְבֵדי  ּכֹוָכִבים  ּשׂ ְנָאה  ׁשֶ ְגדֹוָלה  ִהיא  ִמּשִׂ ּׁשֶ

ָרֵאל   ם  ָגדֹול  ִפי .  )ב"מט  עְּפָסִחים  (ֶאת  ִיׂשְ ָעְנׁשָ ּׁשֶ ּ
ה ה  ְוַכּמָ ּמָ ֶזה.  ּכַ ַמָצב  ּכָ אֹותֹו  ִמְתַעְנֵין ,  ּּבְ

פֹוִליִטי ֵלַח  ֶאת  ַחְרֻצּבֹות  ְלׁשֹונֹו ּבְ ָּקה  ְמׁשַ
ֶרת יות  ַהְמֻדּבֶ ִאיׁשִ ּּבָ ך  ַעל  ְמַפְרְסֵמי .  ּ ִהְסַתּמֵ ְּבְ ּ

ָתָבה ָבִרים ,  ַּהּכַ ֵיׁש  ּדְ ֵיׁש  ׁשֶ ְרֶאה  ׁשֶ ּנִ ְתבו  ּכַ ִאם  ּכָ ּׁשֶ ּ ּ
גֹו ִלים ...  ּבְ ּכֵ ְוֵאינֹו  טֹוֵרַח  ְלָבֵרר  ֶאת  ָהִעְנָין  ּבַ

יַחַוֲאִפיל.  ַּהִהְלָכִתִיים הו ,  ּו  ִאם  ַנּנִ ֶ ֵיׁש  ַמּשׁ ּׁשֶ ּ
ָבר ה  ַהּדָ ָאֵכן  ַנֲעׂשָ ים  ׁשֶ ַּוֲאִפילו  ַקָיִמים  ִסּכוִיים  ַרּבִ ּּ ,

ֲּהֵרי  ֵמחֹוָבתֹו  ָלדון  ֶאת  ַהַתְלִמיד  ָחָכם  ְלַכף  ְזכות  ּ ּ
ֵני  ָאָדם ָאר  ּבְ ָבר  ּדֹוֵרׁש  ִחפוׂש ,  ֶיֶתר  ַעל  ׁשְ ַהּדָ ׁשֶ ַּגם  ּכְ ּ ּ

ֵפרוׁש ם  "ְכִדְבֵרי  ָהַרְמּבָּו,  ְּצָדִדים  ִנְסָתִרים ּּבְ
ָנה   ׁשְ ִאם  ִיְהֶיה  ָהָאָדם  נֹוַדע   ")ו"א  מ"פָאבֹות  (ַהּמִ

יק  ְמֻפְרָסם  וִבְפֻעלֹות  ַהטֹובֹות הוא  ַצּדִ ּׁשֶ ּ ּ   ְוִנְרֶאה ,ּ
הוא  ֹפַעל  ַרע ל  ִעְנָיָניו  מֹוִרים  ׁשֶ ּכָ ּלֹו  ֹפַעל  ׁשֶ   ְוֵאין ,ּּ

ֹדַחק  ָגדֹול ָּאָדם  ָיכֹול  ְלַהְכִריעֹו  ְלטֹוב  ֶאָלא ּ  ּבְ
ר  ָרחֹוק  הוא הוא ,ְּוֶאְפׁשָ ִתַקח  אֹותֹו  ׁשֶ ּ  ָראוי  ׁשֶ ּ ּּ

רות  ִלְהיֹותֹו  טֹוב ,טֹוב ֵיׁש  ׁשום  ַצד  ֶאְפׁשָ ּ  ַאַחר  ׁשֶ ּ ּ
דֹו ְָוֵאין  ֻמָתר  ְלך  ְלָחׁשְ ת  צז(ְּוַעל  ֶזה  ָאְמרו  ,  ּ ּבָ ל )ׁשַ   ּכָ

גופֹו ִרים  לֹוֶקה  ּבְ ְכׁשֵ ד  ּבִ ינו ְּוֵכן  ֵפְרׁש("  ַּהחֹוׁשֵ ּו  ַרּבֵ ּ
ם ָנה  ׁשָ ׁשְ ים  ַעל  ַהּמִ ָפְרׁשִ ָאר  ַהּמְ ְוַגם  ִאם .  )ּיֹוָנה  וׁשְ
ֶהָחָכם  ָאֵכן  ָמַעד  ְוָחָטא ֵרר  ׁשֶ ֲּהֵרי  ָקְבעו ,  ִהְתּבָ

ה ל  "ֲחַז אי  ָעׂשָ ַוּדַ י  ּבְ ֵאין  ְלַהְרֵהר  ַאֲחָריו  ּכִ ֶ ּשׁ
ְּתׁשוָבה  ָרכֹות יט (ּ ֶזהא "עַּעֵין ּבְ  .)ּבָ

ְגָרִמים ֵמֵעֶב,  ֹזאת  ָועֹוד ים  ַהּנִ ר  ַלֲאסֹונֹות  ָהַרּבִ
זוי  ַתְלִמיֵדי  ֲחָכִמים   ִביָבה  ִמּבִ ָּלָאָדם  ְוַלּסְ ּ ְרֵאה (ּ

ַמֲאָמֵרי  ֲחַז םל  "ּבְ ָרכֹות  ׁשָ ֶכת  ּבְ ַמּסֶ ַּגם  גֹוֵרם  ְלֶהְפֵסד )  ּבְ ּ
ֲעבוָרם ָזָכה  ּבַ ַּהֲהָגָנה  ׁשֶ ַעם .  ּ ּבְ ה  ָידוַע  ׁשֶ ְּוִהּנֵ

ָרֵאל  ֵיׁש  ַמְדֵרגֹות םִיׂשְ ֵ ל  ֲעבֹוַדת  ַהּשׁ ,   ׁשֹונֹות  ׁשֶ
ָעָמל  ַהַחִיים  ל  ְיהוִדים  ָהֲעֵמִלים  ּבֶ ְרָגה  ׁשֶ ָּהֵחל  ִמּדַ ּ ּ
ְקִביַעת  ִעִתים  ֶמת  ּבִ ָלֶהם  ִמְסַתּכֶ ם  ׁשֶ ֵ ַּוֲעבֹוַדת  ַהּשׁ ּ ּ
ִפי  חֹוַבת  ַהֲהָלָכה  ְוַעד  ְצוֹות  ּכְ ְּלתֹוָרה  וְבִקיום  ַהּמִ ּּ

ּכָ ְּלַדְרַגת  ְיִחיֵדי  ְסגוָלה  ׁשֶ ם   ל  ְיֵמיֶהםּ ּוְזַמּנָ
ֲחִסידות  ְצֹות  ּבַ ים  ַלתֹוָרה  וְמַקְיִמים  ֶאת  ַהּמִ ׁשִ ֻּמְקּדָ ּ ּּ

ָרֵאל  ֵאלו  ְמֻאָחִדים.  ְיֵתָרה ֶחְלֵקי  ִיׂשְ ְּוָכל  ְזַמן  ׁשֶ ּ ,
ְזכות  ַהֲחִסיִדים  ָיֵגן  ַגם  ֲעֵליֶהם ּזֹוִכים  ׁשֶ ּ ּ .

ַדְרגֹות  ְנמוכֹות ַהְיהוִדי  ָהעֹוֵמד  ּבְ ּוְכׁשֶ ּ ּּ ד  ֶאת ְמ,  ּ ַכּבֵ
ַרך  ַהְמַקְיִמים  ם  ִיְתּבָ ֵ ּלֹוְמֵדי  ַהתֹוָרה  ַוֲחִסיֵדי  ַהּשׁ ְ ּ

ֲחִסידות  וְבַדְרגֹות  ְגבֹוהֹות  יֹוֵתר ְצֹות  ּבַ ֶּאת  ַהּמִ ּ ּ ּ ,
ר  ָלֶהם ְהיֹותֹו  ְמֻחּבָ ֶזה (ְּזכוָתם  ְמִגיָנה  ָעָליו  ,  ּבִ ַּעֵין  ּבָ

ִרים"ּבִ ׁשֶ.  )יגֶּפֶרק  "  ְּמִסַלת  ְיׁשָ ּוֵמַעָתה  ּכְ ה ּ ָהָאָדם  ְמַגּנֶ
ַמְדֵרגֹות  ְגבֹוהֹות  עֹוְמִדים  ּבְ ֲעֵלי  ַהתֹוָרה  ׁשֶ ֶּאת  ּבַ ּ

ּנו נֹוָסף  ְלֶהְפֵסד  ְזֻכיֹוָתיו,  ִּמּמֶ ר  ְלֵעיל ,  ּּבְ ְזּכָ ּנִ ּכַ
ְבֵרי  ַה ָּעלול  ְלַהְפִסיד  ֶאת "  ּחֹוַבת  ַהְלָבבֹות"ִמּדִ

יק  ָעָליו ּוְבֶדֶרך  זֹו  ַמְטֵרד  ַהֵיֶצ.  ֲּהָגַנת  ַהַצּדִ ְ ר  ֶאת ּ
יִקים, ָהָאָדם ה ַלֲהָגַנת ַהַצּדִ לֹא ִיְזּכֶ ּׁשֶ ּ ּ. 

ְגַרם  ַלָחָכם  ּנִ טול  תֹוָרה  ׁשֶ ָכל  ַהּבִ א  ּבְ ּוְבנֹוָסף  ָלֶזה  ִיּשָׂ ּ ּּ
ה ה  ּבָ ֲחׁשָ ָידֹו  ּבָ ֲחלֶֹקת  ׁשֶ ֵּעֶקב  ַהּמַ ְזַמן  ַהָיָקר,  ּ ֲהֵרי  ּבַ ּׁשֶ ּ 

ֶנְגדֹו ּכְ ֵרׁש  ְלַמֲחלֶֹקת  ׁשֶ ֱאַלץ  ְלִהּדָ ּנֶ ַכל  ְלהֹוִסיף ָי,  ׁשֶ
ָדה  ַלֲאֵחִרים ִלּמוד  תֹוָרה  וְלַלּמְ ּּבְ ּ ּ ִּלְכתֹב  ִחּבוִרים ,  ּ ּ

ז ,  ּוְסָפִרים  ְוַלֲעׂשֹות  טֹוב  ָלעֹוָלם ְזּבֵ ּוִבְמקֹום  ֶזה  ּבִ
ם ֵ ֵדי ִלְמנֹוַע ִחלול ַהּשׁ ֶּאת ְזַמּנֹו ּכְ ּ. 

בוַע ָ ת  ַהּשׁ אן  ְלָפָרׁשַ בוַעוִמּכָ ָ ת  ַהּשׁ אן  ְלָפָרׁשַ בוַעוִמּכָ ָ ת  ַהּשׁ אן  ְלָפָרׁשַ בוַעוִמּכָ ָ ת  ַהּשׁ אן  ְלָפָרׁשַ ּוִמּכָ ּּ ּּ ּּ ַסְנֶהְדִרין  קט (ל  "ָּאְמרו  ֲחַז.  .  .  .  ּ

ַּוִיַקח    ")ב"ע ָלַקח  ֶמַקח ,]קַֹרח[ּ ּ  ָאַמר  ֵריׁש  ָלִקיׁש  ׁשֶ
ֶזה  ִהְזִהיָרה ".ַרע  ְלַעְצמֹו ּכָ ַקח  ׁשֶ ּ  ְוַעל  ַהְזִהירות  ִמּמֶ ּ

ֵתנו   ָפָרׁשָ ַּהתֹוָרה  ּבְ ְולֹא  ִיְהֶיה  ְכקַֹרח "...  :)ה,  יז(ּ
ְּוהוא  ָלאו  ,  'ְוגֹו"  ְוַכֲעָדתֹו  )א"קי  עַּעֵין  ַסְנֶהְדִרין  (ּ

ּמֵ ִמְנַין  ַתְרָיׁשֶ ְצוֹות  ָמנו  ּבְ ַּרּבֹוֵתינו  מֹוֵני  ַהּמִ ּ ַּעֵין (ג  "ּ

ְַלִחּנוך סֹוף ִמְצָוה ע "ְוע. מב, כד" ֲחֵרִדים"  .  )רכחּ
ל  ַנַער  ׁשֹוֶטה  ִנים  ׁשֶ ַעל  ֲעָסִקים  ְמֻסּכָ ָאז  ָנכֹון  ׁשֶ

ֵאָלה ְבֵני ,  ֻמְחָלט  ֵאין  ָמקֹום  ִלׁשְ ר  ּבִ ֻדּבָ ּמְ ׁשֶ ֲאָבל  ּכְ
ֵהם  ִפְקִחים  ַוֲחָכִמים ָּאָדם  ֵמַהִי ׁשֶ וב  וִבְפָרט  ּכְ ּּשׁ ּ ּ

ָכל  עוָזה,  ְּגדֹוִלים ֵאָלה  ּבְ ְ ּהֹוֶלֶמת  ַהּשׁ ֵאַלת ,  ּ ְוזֹו  ׁשְ
ְדָרׁש  ַתְנחוָמא   ַּהּמִ ַרׁשִ(ּ ִפֵקַח   ")ז,  י  טז"ּהוָבא  ּבְ ּקַֹרח  ׁשֶ ּ

טות ֶזה ם(" ?ָּהָיה ַמה ָרָאה ִלׁשְ  . )ַּעֵין ׁשָ
ֵאָלה  לֹ,  ְּוָכָאמור ְ קַֹרחַהּשׁ ֶּאָלא ,  א  ֶנֱעֶצֶרת  ּבְ

ָכל  ַהּדֹורֹות ַּאָתה  ָהָאָדם :  מֹוִסיָפה  ְלַהְדֵהד  ּבְ
ֶכל  וִבְתבוָנה ׂשֵ ַחְנָת  ּבְ ּנֵ ַּהִפֵקַח  ׁשֶ ּ ּ ּ חוׁש  ֲעָסִקים ,  ּ ּּבְ

ד ל  ֲאֵחִרים,  ְמֻחּדָ ָטרֹות  חֹוָבה  ׁשֶ ַּמּדוַע  ִתְרּכֹׁש  ׁשְ ּ ?
ֲעבוָרם  ַוִתַקח ֶא ַּמּדוַע  ִתְסּבֹל  ּבַ ּ ּ ּ עֹוָלם ּ ת ָצרֹוֵתיֶהם ּבָ

א  ְועֹוד  ִתֵתן  ָלֶהם  עֹוָלם  ַהּבָ ם  ּבָ ַּהֶזה  ְוֶאת  ָעְנׁשָ ּ ּ
יך  ַהטֹוִבים ְרך  וַמֲעׂשֶ ְתמוָרה  ֶאת  ָאׁשְ ּּבִ ָ ָּ  ,ַּאָתה?  ּ

ִפֵקַח ּׁשֶ טות ֶזה, ַּאָתה ּ  "?ַּמה ָרִאיָת ִלׁשְ
ְוִאם  ַלנֹוִהים  ַאַחר  ַמְחלֶֹקת  קַֹרח  לֹא  הֹוִעיָלה 

ִה י ַטֲעָנה  ׁשֶ ים  ָראׁשֵ ִ כו  ַעל  ָמאַתִים  ַוֲחִמּשׁ ְּסַתּמְ ּ
ֵאי  ָהָארֹון  ָהָיה  ִמּנֹוׂשְ ם  קַֹרח  ׁשֶ ַּסְנֶהְדָראֹות  וְבֹראׁשָ

ה  ְיֵתָרה    – ָ ן   ()ַּתְפִקיד  ַהּדֹוֵרׁש  ְקֻדּשׁ ְּוַאף  ַעל  ִפי  ּכֵ
ֲאָדָמה ֶהם  ְוֵהם  ִנְבְלעו  ּבָ ין  ָפְגָעה  ּבָ ת  ַהּדִ ִּמּדַ ַעל ,  ּ

ה  ְוַכּמָ ּמָ ה  ַעל  לֹוֵמד  ַהתֹוָרה ַאַחת  ּכַ ּבָ ַהּדִ ׁשֶ ּה  ּכְ
ָתב  פֹוֵחז ַמַעת  ִמּכַ ִּנׁשְ גוַע  ֵמִאיְנֶטֶרִסים  ָצִרים ,  ּ ַּהּנָ

ִניַע  אֹותֹו  ִהיא  ַתֲאַות  ִפְרסום  ר  ַהּכַֹח  ַהּמֵ ַּוֲאׁשֶ ּּ
ְלׁשֹוָנם' גְנּיִטְיֵר'( ם ְנִקִיים) ּבִ ּבֹון ּדָ  .ַּעל ֶחׁשְ

ַחִיים  ִיְדּבַ ְוִיְמַנע  ֶאת ,  "ָּחֵפץ  ַחִיים"ק  ּבַָּלֵכן  ֶהָחֵפץ  ּבַ
לֹו ֵאינֹו  ׁשֶ לום  חֹובֹות  ׁשֶ ַּעְצמֹו  ִמַתׁשְ ּ ִיְרַחק  ֵמאֹוָתם .  ּ

ֲעֵלי  ְלׁשֹון  ָהַרע  ֶּאְמָצִעי  ִתְקׁשֶֹרת  וֵמֶחְבַרת  ּבַ ּ
ֹוֶטה("  ְמִביֵני  ִעְנָין"ּו ַרח  ֵמַהָצִעיר  ַהּשׁ ַהּסֹוֵחר  ּבָ ֶדֶרך  ׁשֶ ּּכְ ְ (

ֲעלוִלים ל  זוָלָתם   ִלְגֹרם  לּׁשֶ ֹּו  ִלְפֹרַע  ֶאת  חֹוָבם  ׁשֶ
ִמיׁשֹוִרים ׁשֹוִנים רו ְלֵעיל, ּבְ ַעט ֵמֶהם ִנְזּכְ ּמְ  .ּׁשֶ

ּבור  ָאסור ל  ּדִ יֹון  ׁשֶ ּוְבַהִגיַע  ִנּסָ ּ ְבֵרי ,  ּּ ִנְזּכֹר  ֶאת  ּדִ
ִאַגְרתֹו  א  "ַהְגָר ּּבְ ָהָאָדם  חֹוֵסם  ֶאת "ּ ְוָכל  ֶרַגע  ָוֶרַגע  ׁשֶ

ִבילֹו ׁשְ ל  ַמְלָאך ִּפיו  זֹוֶכה  ּבִ ֵאין  ּכָ ְ  ְלאֹור  ַהָגנוז  ׁשֶ ּ ּ

ֵער  ְוכו ּוְבִרָיה  ְיכֹוִלים  ְלׁשַ ל  ָעֹון ',  ּּ ּוָבֶזה  ְיֻכַפר  לֹו  ּכָ ּ
אֹול  ַתְחִתית  ְוכו ְ ְּוִנצֹול  ִמּשׁ ּ ּ ַמָתָנה .  "'ּ ּוִמי  לֹא  ַיְחפֹץ  ּבְ ּּ

ֲּעצוָמה  זֹו  וְבַכָפָרה  ַעל  ֲעוֹונֹוָתיו ּ אֹוָתם ,  ְוָכֵעת!  ?ּ ּבְ
יֹוןִרְגֵעי  ִנ ַמִים  ָלֵתת  ְלך  ,  ּסָ ָ ְְוֶדֶרך ,  ֶאת  ֶזהֶאת  ֶזהֶאת  ֶזהֶאת  ֶזהֲָחֵפִצים  ִמּשׁ

נות   ּמְ ּבור  ְתֵהא  ְלך  ִהְזּדַ ִנְסיֹון  ַהּדִ ָּהֲעִמיָדה  ּבְ ּ ִלְזּכֹות ִלְזּכֹות ִלְזּכֹות ִלְזּכֹות ָּ
 .  ַּתְצִליַחי "ובעזהַעל ֶזה ַעל ֶזה ַעל ֶזה ַעל ֶזה ַּתְחׁשֹב . ָלֶזהָלֶזהָלֶזהָלֶזה

ים דוָקה ְלַחִיים טֹוִבים ַוֲאֻרּכִ ְּסגוָלה ּבְ ּ ּ 
ף   ן  ַהֲחָדׁשֹות  ֶנֱחׂשַ , ִליִדיעֹות  ְמַצֲערֹותָצְרּכָ

לֹות ְלִתי  ִנְסּבָ ים  ְוַעְולֹות  ּבִ ֵּארוִעים  ָקׁשִ גֹוְרמֹות ,  ּ ּׁשֶ
ִּלְכֵאב  ֵלב  ְוגֹוְררֹות  ְלִתְסּכול  וְלַמֲחלֹות  גוף  ְוֶנֶפׁש ּ ּּ ,

ם ֵ ּומוָבא  ִמּשׁ ַטְיְפֵלר  ַזַצ  הגאון  ּ ָאָדם  ֵמִציץ :  ל"ַּהּסְ
קֹות ְוָכל ַהיֹום  ֵתי ּדַ ִעתֹון ׁשְ ּּבָ ּ ּ לֹו ֶנֱהַרסּ  .ּׁשֶ

ַטְיְפֵלר  ָתָלה  ֶאת  ַהְצָלָחתֹו  ַהָגאֹון  ַהּסְ ּוִמֻסָפר  ׁשֶ ּּ ּ ּ
ה  ִמְגדֹוֵלי  ֲעָנֵקי  ַהּדֹור ֲעׂשָ ּנַ ֶ ִלּמוד  ַהתֹוָרה  ַעד  ּשׁ ּּבְ ּ ּ ,

יָבה ְיׁשִ ְתקוַפת  ִלּמוָדיו  ּבַ ּבִ ָכך  ׁשֶ ּּבְ ּ ּ ָּפְרָצה  ַמְחלֶֹקת ,  ְ
ָלם  ִהְתַעְנְינו,  ַּעָזה ּכֻ ּוְבעֹוד  ׁשֶ ָכל  ִהְתַפְתחותּּ ּ  ּבְ ּ ּ ,

ִלי  ִלּמוד  ִמּבְ ִקיַע  ֶאת  ִעיונֹו  ַרק  ּבְ ֶּהְחִליט  הוא  ְלַהׁשְ ּ ּּ
ִביב ה ִמּסָ ֲעׂשֶ ּנַ ָלל ּבַ  .ְלִהְתַעְנֵין ּכְ

ְיַרֵחק  ֵמַהפֹוִליִטיָקה  וֵמִעְנְיֵני  ָכל  ׁשֶ ן  ּכְ י  ּכֵ ה  ּכִ ִּהּנֵ ּ ּ
ְתחומֹו ֵאיָנם  ּבִ ִריֹות  ׁשֶ ַּהּבְ ׁש  ,  ּ ֶאת ּיוַכל  ְלַמּמֵ

לֹו ְתחום  ַהְפָרִטי  ׁשֶ יות  ּבַ ִאיפֹוָתיו  ָהִאיׁשִ ּׁשְ ּ ּ ּ ּ ַּחָייו .  ּ
עֹוָלם  ַהֶזה  ִיְתַנֲהלו  ַעל  ֵמי  ְמנוחֹות ּּבָ ּ ּוְבנֹוָסף  ָלֶזה .  ּ
ַצח עֹוָלם ַהּנֶ ָמתֹו ּבְ יג תֹוֶעֶלת ְלִנׁשְ  . ַּיּשִׂ

מוֵאל  ַהֵלִוי  ָוואְזֶנר  ַזַצ י  ׁשְ ִהִגיַע  ַהָגאֹון  ַרּבִ ׁשֶ ּּכְ ּ  ל"ּּ
ַעד ,  ְלִגיל  ֵמָאה ַאל  ֵמֶאָחד  ִמְגדֹוֵלי  ְמַנֲהֵלי  ַהּסַ ִּנׁשְ

ָרֵאל ֶאֶרץ  ִיׂשְ ינו,  ּבְ ֵדנו  ַרּבֵ ְּיַלּמְ ה  ֶהֱאַרְכָת  ָיִמים ,  ּ ּמֶ ּּבַ
ִנים  טֹובֹות  וְבִריאֹות ְעְתך  ַהְצלוָלה  לֹא ,  ְּוׁשָ ּדַ ׁשֶ ּּכְ ּּ ָ

ָלל יב  ָהַרב?  ִּנְפְגָמה  ּכְ ְלִת,  ֵהׁשִ ַתּדַ ֵּמעֹוִדי  ִהׁשְ לֹא ּ ּי  ׁשֶ
י אֶֹפן ִאיׁשִ ֶיֶכת ִלי ּבְ ֵאיָנה ׁשַ ַמֲחלֶֹקת ׁשֶ ְּלִהְתָעֵרב ּבְ ּ . 

י ִיְצָחק  ִלים ַרּבִ ֻקּבָ יב ַגם ְזַקן ַהּמְ ְּתׁשוָבה  ּדֹוָמה  ֵהׁשִ ּ ּ
ּדוִרי  ַזַצ ת  ֲאִריכות  ָיָמיול  "ּּכַ ֵניֶהם  ָעְברו  ֶאת (.  ְּלִסּבַ ּוׁשְ ּ
ָאה ַעת, ִּגיל ַהּמֵ ְצִלילות ּדַ ָידוַע, ּּבִ ּּכַ ּ  (. 

ַיְלּדוֵתנו ּבְ ְּזכוָרִני  ׁשֶ ּ יָחה  ַעל  ִעְנְיֵני ,  ּ ָעְלָתה  ַהּשִׂ ׁשֶ ּכְ
ִריֹות ן ַטיְסִנָגְפַאּבְׁשְֶּמַסֵפר  ל  "ָהָיה  ֲאִבי  מֹוִרי  ַזַצ,  ַּהּבְ

ְלטֹוִניֹות ִּהְתַרֲחׁשו  ַתְהפוכֹות  ׁשִ ּ תֹוך.  ּּ ך  ָפְגׁשו ְּבְ ּ  ּכָ ּ ְ

רֹוֶעה  ֹצאן  ׁשֶ ָאחו ָהֶאְזָרִחים  ּבְ ֵהל  ֶאת  ֹצאנֹו  ּבָ ּּנִ
ְלָוה ֵקט  ְוׁשַ ַהׁשְ ִהְתַלֲהבות.ּבְ ּ  ִסְפרו  לֹו  ּבְ ּ ּ ,

ֶמְרָקָחה ְמָלָכה  ּכְ ַהּמַ ֲחִזית  וְקָרבֹות ,  ׁשֶ ִּמְלָחָמה  ּבַ
ְרחֹובֹות ין  תֹוְמֵכי ,  ּבָ רֹות  ּבֵ ּכָ ּכִ ִּוּכוִחים  הֹוִמים  ּבַ ּ

ְהֵפָכה  ְלִמְתַנְגֶדיָה ַּהּמַ ת  ְנִגיַנת ָעַצר  ָהרֹוֶעה  ֶא...  ּ
ַאל,  ֶּהָחִליל  ָהְרגוָעה ְּוֵאיך  ֶזה  ָקׁשור  ַלֹצאן :  "ְוׁשָ ּ ְ

ִלי ָּתְמהו  ָהֶאְזָרִחים"  ?ּׁשֶ ר :  "ּ ִיְהֶיה  ֶקׁשֶ ה  ׁשֶ ָּלּמָ
ְלך ַָלֹצאן  ׁשֶ ּ ֵאין  ָלה ?  ּ ֶ פֹוִליִטיָקה  ְמִדיִנית  ּשׁ ר  ּבְ ְּמֻדּבָ

י  ֹצאֶנך יך  וְלַגּבֵ ָלכֹות  ְלַגּבֶ ל  ַהׁשְ ָּכָ ְִחֵיך  ָה".  ְּ , רֹוֶעהּ
ְַמּדוַע  ֶזה  ָצִריך  ְלַעְנֵין ,  ִּאם  ֵאין  ֶזה  ָקׁשור  ֵאַלי" ּ

 ...ְּוִהְצִמיד ׁשוב ֶאת ֶהָחִליל ְלִפיו, ָאַמר? אֹוִתי
ָבִרים  ַהָללו  ָיִביאו  אֹוָתנו  ְלִהְתַרֵחק  ַהּדְ ִּויִהי  ָרצֹון  ׁשֶ ּ ּ ּ

ּבוִרים  ֲאסוִרים יחֹות  וִמּדִ ִּמּשִׂ ּ ה  ְלַחִיים  טֹוִב,  ּ ים ְּוִנְזּכֶ
א ֶזה וַבּבָ ֵלִוים ּבָ ּוׁשְ ן ְיִהי ָרצֹון. ּ  .ָאֵמן ּכֵ
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