
ֵּמַהֵסֶפר ַהָקדֹוׁש  ּ 

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

ָמָרא  ִדְנָדִרים  ַדף   ּּגְ דֹוׁש ]ָּאַמר  ַרִבי  יֹוָחָנן[נח  ּ   ֵאין  ַהּקָ
ִכיָנתֹו ֶרה  ׁשְ ָּברוך  הוא  ַמׁשְ ְּ ֶַאָלא  על  ָחָכם,  ּ בֹור,  ּ , ּּגִ

יר ה,  ]ְָועָניו[,  ְָועׁשִ ְּוֻכָלם  ִממֹׁשֶ בֹור[.  ּ ֵבי   ,ּ  ִדְכִתיב]-ּּגִ ּּגַ
ָכן   ַּהִמׁשְ מֹות  מ(ּ ָכן")  ׁשְ ַּוִיְפרֹׂש  ֶאת  ָהֹאֶהל  על  ַהִמׁשְ ּ ַ ּ" ,
ה  ַרֵבינו  ְפָרׂשֹו,  ְוָאַמר  ַמר ּמֹׁשֶ ּ ְְוִדיְלָמא  ָארֹוך  ְוָקטֹון   .ּ

ָּארֹוך  ְבקֹוָמה  ְוָקטֹון  ְבֹכַח  י  "ּוֵפַרִשׁ"  ָהָיה ּ . ל"עכְ
ם  ָהרֹאא  "ּוַמַהְרׁשָ ָּכַתב  ְבׁשֵ ' ּׁש  ָלָמה  לֹא  ֵמִביא  ַהְגמ"ּ
ָהָיה בֹור  ִמְקָרא  ַהּקֹוֵדם  ִדְכִתיב  ׁשֶ ּ  ּגִ ַּוָיֶקם  ֶאת "ּּ

ָכן ַּהִמׁשְ ים  ָהיו  ְכֵבִדים"  ּ ָרׁשִ ְּוַהּקְ ְּותו  ֵליָכא  ְלַהְקׁשֹות ,  ּ ּ
ְֵכִדְלעיל ה  עָליו  ַמאי  ָפִריך  ִדיְלָמא  ְבֵנס  ָהיו ,  ּ ְּוִהְקׁשָ ּ ּ ְ ּ ָ

ִּכְדָסִמיך  ֵליה   ְ ָכן"ּ ּהוַקם  ַהִמׁשְ ּ ַמע ַמ,  ּהוַקם  ֵמֵאָליוְּד"  ּ ׁשְ
ִּכְדִאיָתא  ְבַתְנחוָמא  וִבְפַרִשׁ ּ ּ ּוְלִדיַדן  ֵאין  ָכאן .  ל"י  עכ"ּ ּ

ָיא  על  ָהרֹא ַאִפיש  "ַֻקׁשְ בֹור '  ׁשֶ ָהָיה  ּגִ ָּיְדעיַנן  ְבַוַדאי  ׁשֶ ּ ּ ִ
בֹור  ָיכֹול  ְלָהִרים  ְלַבדֹו  הוא  ּגִ ִמי  ׁשֶ ַּמאן  ֵליָמא  ָלן  ׁשְ ּ ּ

ָהיו   ים  ׁשֶ ָרׁשִ ֵּאלו  ַהּקְ ּ ְִכי  ַסְלָקא  ַדעָתך ְּכֵבִדים  ְוכ  "כּ ּ ְ
בֹור  ָיכֹול  ַלעׂשֹות  ְבֹכחֹו  ְכמֹו  ַמְלַאך  הוא  ּגִ ִמי  ׁשֶ ְׁשְ ּ ּ ֲּ ּ

בֹור  ֵיׁש  לֹו  ֵקץ  וְגבול נ  "ְואה הוא  ּגִ ַאף  ִמי  ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּּ
בֹור  ָהָיה  ָצִריך י  "כ  אעפ"ִּלְגבוָרתֹו  ָוא ה  ּגִ ָהָיה  מֹׁשֶ ְׁשֶ ּ
ִַסיוע  ָהֱא ּ ָרׁשִ'ּ ּלִֹהי  ַלֲהָקַמת  ֵאלו  ַהּקְ לֹא  ָהָיה ּ ּים  ׁשֶ

בֹור  ַלֲהִקיָמם  ְוַאְדַרָבא  ֵיׁש  ר  ֲאִפילו  ְבֹכַח  ָאָדם  ּגִ ֶּאְפׁשָ ּ ּ ּ ּ
ְלעֹוָלם  ֲהֵרי  ָיַדענו  ׁשֶ בֹור  ׁשֶ ָהָיה  ּגִ ִּמָכאן  ְרָאָיה  ׁשֶ ּ ְ ּ ּ
ה  ִנִסים  ַהיֹוֵתר  ה  ַמעׂשֵ דֹוׁש  ָברוך  הוא  עֹוׂשֶ ַּהּקָ ּ ֲּ ּ ְּ

ְּקרֹוִבים  ֶאל  ַהֶטַבע  וִמן  ָהָראוי  ָהָי ּ ָיִקים  ְבַצְלֵאל ּ ּה  ׁשֶ ּ ּ
מֹור  ַהַמְתִחיל  ְבִמְצָוה  אֹוְמִרים  לֹו  ּגְ ָכן  ׁשֶ ֶּאת  ַהִמׁשְ ּּ ּ

ה ְּוָלָמה  ַדְוָקא  ָהָיה  מֹׁשֶ ִאם ,  ּ ְֶאָלא  ַוַדאי  ָצִריך  לֹוַמר  ׁשֶ ּ ּ
לֹא  ָהָיה  ִגבֹור  ָהָיה ַהָּהָיה  ְבַצְלֵאל   ֵּמִקים  הֹוִאיל  ׁשֶ ּ

דֹול  ְוָהָיה  חוץ  ִמ ָּצִריך  ֵנס  ּגָ ּן  ַהֶטַבע  ְלַגְמֵרי  ֲאָבל ְ
בֹור  ִבְמעט  ֵנס  ָסֵגי  ְוֵאינֹו   ָהָיה  ּגִ ה  ׁשֶ ַמֹׁשֶ ּ ּחוץ כ  "כּ

ַית  ָהרֹא ַאף  ֻקׁשְ ֵּמַהֶטַבע  ֶאָלא  ׁשֶ ּׁש  ֵיׁש  ְלָתְרָצה "ּ
ר  ָהְרָאָיה  ָבָאה  ִמ עּקַ ּׁשֶ ִאם  לֹא "  ַּוִיְפרֹׂש  ֶאת  ָהֹאֶהל"ִ ׁשֶ
ָּהָיה  ָלנו  ֶאָלא  ַהָפסוק   ּּ ָכןַּוָיֶקם ֶאת"ּ ּ ַהִמׁשְ ָהִייִתי ָיכֹול " ּ

ָרָצה נ  "ּלֹוַמר  ְדאה בֹור  ֶאָלא  ׁשֶ ה  לֹא  ָהָיה  ּגִ מֹׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ
ָב ָכן  ְכמֹו ה  "ַּהּקָ ם  הוא  ִיְתעֵסק  ִבְמֶלאֶכת  ַהִמׁשְ ּגַ ּׁשֶ ּ ּ ּּ ַ ּ

ַמִים  ַאְבֵני  ַהׁשַֹהם  ְוַאְבֵני  יִאים  ִמן  ַהׁשָ הֹוִריד  ַלְנׂשִ ּׁשֶ ּ ּ
ָיִב ַּהִמלוִאים  ְכֵדי  ׁשֶ ּ ּ ּ ּיאו  ַאף  ֵהם  ֵאיֶזה  ָדָבר  ְלִנְדַבת ּ ּ

ְכָבר  ְכִתיב   ָכן  ָאְמָנם  עָתה  ׁשֶ ַּהִמׁשְ ּ ּּ ַ ַּוִיְפרֹׂש  ֶאת "ּ
ה  ֶחְלקֹו  ְוָלָמה  לֹא   כ"א'  ְּוכו"  ָהֹאֶהל ה  מֹׁשֶ ְּכָבר  עׂשָ ָ ּ

ָכן ֵּהִקים  ְבַצְלֵאל  ֶאת  ַהִמׁשְ ֶּאָלא  ַוַדאי  ִמְפֵני ,  ּּ ּ ּ
בֹור ה  ָהָיה  ּגִ מֹׁשֶ ּׁשֶ ה  לֹא א  "נ  בד"א.  ּ ְּדִדיְלָמא  מֹׁשֶ

ה  ַהֵנס   בֹור  ְוָהא  ְדַנעׂשָ ָּהָיה  ּגִ ּ ָהָיה י  "עֲּ ה  ְלִפי  ׁשֶ מֹׁשֶ
דֹול  קֹוָמה  ֵמֲאֵחִרים ּוָבֶזה  ָהָיה  ַהֵנס  יֹוֵתר ,  יֹוֵתר  ּגָ ּ

ל ,  ָּקרֹוב  ֶאל  ַהֶטַבע ְוִאי  ֲהָוה  ָנֵמי  ָנַקט  ָקָרא  ׁשֶ
ָכן" ה  ֶאת  ַהִמׁשְ ַּוָיֶקם  מֹׁשֶ ּ ָי"ּ ּ  ֲהָוה  ׁשַ ְך  ְלַהְקׁשֹות ּ

ְּוִדיְלָמא ֲאִריך ְוַקִטין ָהָיה ְ. 

 י"בעזה

 

  

ר ָפִנים ְוִגלוי ָפִנים  ר ָפִנים ְוִגלוי ָפִנים ֶהְסּתֵ ר ָפִנים ְוִגלוי ָפִנים ֶהְסּתֵ ר ָפִנים ְוִגלוי ָפִנים ֶהְסּתֵ ֶּהְסּתֵ ּ ּּ ּ ּּ ּ ּּ ּ ּּּ ּּ 

י  ֲעַנן  " ן  יֹוָמם'  הּכִ ְשּכָ ּ  ְוֵאש ִתְהֶיה ַלְיָלה ,ַׁעל  ַהּמִ ׁ
ָכל,ּבֹו ית ִיְשָרֵאל ּבְ  ".ַמְסֵעיֶהם ׂ ְלֵעיֵני ָכל ּבֵ

ָּפסוק  ֶזה ֹוָרה ,  ּ ּשׁ ַרך  ׁשֶ ם  ִיְתּבָ ֵ בֹוד  ַהּשׁ ר  ַעל  ּכְ ְַהְמַדּבֵ

ָר ֵני  ִיׂשְ רַעל  ּבְ ְדּבָ ּמִ ָכל  ַמְסעֹוֵתיֶהם  ּבַ ִנְרֶאה ,  ֵאל  ּבְ
ם  ִיְתַעֶלה ֵ ָגַחת  ַהּשׁ ִּלְרֹמז  ּבֹו  ַעל  ַהׁשְ ַלָוה ,  ּ ּמְ ּׁשֶ

ל  ְיהוִדי  ִויהוִדי,  ּאֹוָתנו ֶּאת  ּכָ ָכל  "–ּ " ַמְסֵעיֶהם  ּבְ
ַחִיים ָכל ַמְסעֹוָתיו ּבַ  . ּּבְ

ָגָחתֹו  ִהיא  ְתִמיִדית ם  ְוַהׁשְ ֵ ְּיׁשוָעה  ַהּשׁ ה   ֵיׁש,  ּּ ּּבָ
יֹום   ל  ִגלוי  ָפִנים  וְבִהירות  ּכְ ַּמָצִבים  ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ' הֲעַנן    "–ּ

ן  יֹוָמם ּכָ ׁשְ ל ,  "ַעל  ַהּמִ ָנם  ַמָצִבים  ׁשֶ ָּאְמָנם  ֶיׁשְ
ֶּהְסֵתר  ָפִנים ְבִחיַנת  ַלְיָלה  ,  ּ ְּוֵאׁש  ִתְהֶיה  ַלְיָלה   "–ּבִ

ָגָחה  ֵא,  "ּבֹו ַהְסָתָרה  ְוַהַהׁשְ ָאה  ּבְ ַהְיׁשוָעה  ּבָ ׁשֶ ּּכְ ּ ּיָנה ּ
ַעִין  .ִנְרֵאית ּבָ

ַמָצב  ֶזה ְוָקא  ּבְ ה  ּדַ ם ,  ְּוִהּנֵ ֵ ָגַחת  ַהּשׁ ל  ַהׁשְ ּׁשֶ

ך ַהְסָתָרה  ָהרֹוֶמֶזת  ְלַלְיָלה  ְוַלחֹׁשֶ ְּבְ ָיכֹול  ָהָאָדם ,  ּ
ֲעָלה ְּלִהְתַעלֹות  ְלרום  ַהּמַ עֹות  ֵאלו  ִנְבֶחֶנת .  ּ ׁשָ י  ּבְ ּּכִ ּ

ּדֹוָמה  ַאֲהַבת ְוֵאין  .  ִּיְתַעֶלה'  ָּרַמת  ֶנֱאָמנותֹו  ַלה
ל  ְמנוָחהת  "הי עֹות  ׁשֶ ׁשָ ר,  ּּבְ ַהּכֹל  ִמְסַתּדֵ ׁשֶ ָלעֹוֵבד ,  ּּכְ

ך ם  ִמתֹוך  ַהחֹׁשֶ ֵ ְֶאת  ַהּשׁ ְ ִיים  ְוַהְסָתָרה,  ּ ְקׁשָ ן .  ּּבִ ְוַעל  ּכֵ
ֵעת  ֶהְסֵתר  ָפִנים  ַמְלִהיב  ַהְיהוִדי  ֶאת  ֵאׁש  ר  ּבְ ֲאׁשֶ ּּכַ ּּ ּ

ֲעב ץ  ּבַ תֹוכֹו  וִמְתַאּמֵ ָּהֱאמוָנה  ּבְ ָכרֹו ּ ם  ׂשְ ֵ ֹוַדת  ַהּשׁ
ֵעת  ִגלוי  ָפִניםָּגדֹול ּ  ְוָעצום  יֹוֵתר  ֵמֲעבֹוָדה  ּבְ ּ ּּ ּ ,

רוִאים  ַוֲאִפילו  ל  ַהּבְ ּוְגבֹוָהה  ַמֲעָלתֹו  ַעל  ַמֲעַלת  ּכָ ּ ּ
ְלָאִכים ִחיָרה  ְולֹא  ַמָצב ,  ַעל  ַהּמַ ָלֶהם  ֵאין  ְזכות  ּבְ ּׁשֶ ּ ּ

ֵיׁש  ִלְבֵני  ָא ִפי  ׁשֶ ל  ֶהְסֵתר  ָפִנים  ּכְ ּׁשֶ ּ ל ּ ִעתֹות  ׁשֶ ָּדם  ּבְ
י ְוֵסֶבל  . קֹׁשִ

יִרים ְוְבֶדֶרך  ֶזה  ַמְסּבִ ָלֵכן  ְלָעִתיד  ָלבֹוא,  ּ , ּׁשֶ
ְרֶמֶזת  ְלַלְיָלה  ְויֹוִפיַע  אֹור  ִיָפֵסק  ַהָגלות  ַהּנִ ׁשֶ ּּכְ ּ ּ ּ

ְרָמז  ַליֹום עֹוָלם  ַהּנִ ַּהְיׁשוָעה  ּבָ ה  ְיֵמי ,  ּ ּמָ ָנִבין  ּכַ
ַּהָגלות  ָהיו  ְיָקִרים  ַוֲחׁשוִב ּ ּ ֶבל  ָהָיה ,  יםּ ה  ַהּסֵ ּמָ ּכַ

ִיים  ְצנו  ַעל  ַאף  ַהְקׁשָ ִהְתַאּמַ ָכל  ׁשֶ ּכְ ָּיָקר  ׁשֶ ּ
ֵעיֵני ַהּבֹוֵרא  נו ּבְ ך ָעָלה ֶעְרּכֵ ְתַחְזִקים ּכָ ַּהּמִ  . ש"יתְּ

ל ַהַתְרְנגֹול ִחיָנה ׁשֶ  ּּכַֹח ַהּבְ
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ָכל  יֹום ַחר,  ּבְ ַ ִבְרכֹות  ַהּשׁ ֲּאַנְחנו  ְמָבְרִכים  ֶאת ,  ּבְ

רוך  הוא   ַּהָקדֹוׁש  ּבָ ְּ ְכִוי  ִביָנה"ּ ְלַהְבִחין   ַהּנֹוֵתן  ַלּשֶׂ
ין  יֹום  וֵבין  ַלְיָלה תוב  ".  ּּבֵ ְּוהוא  ִמְלׁשֹון  ַהּכָ ִּאיֹוב (ּּ

ְכִוי  ִביָנה"...)לו,  לח ְכִוי  הו".  אֹו  ִמי  ָנַתן  ַלּשֶׂ א ּׂשֶ
ְכִוי  ִנְקָרא  ַגם  ַהַתְרְנגֹול   ַּהֵלב  ְוׂשֶ ּ ָרכֹות  (ּ ; ב"ס  עַּעֵין  ּבְ

ָנה   ָבר ,  ַּהֵלב.  )א"כו  עֹראׁש  ַהׁשָ ָבר  ִמתֹוך  ּדָ ְֵמִבין  ּדָ ּ
ִחים  ֶאת  ַהָקּבָ ּבְ ַּוֲאַנְחנו  ְמׁשַ ּנֹוֵתן  ָלנו  ְיכֶֹלת ה  "ּ ּׁשֶ

ב .  ְּלִהְתּבֹוֵנן  וְלָהִבין ַּגם  ַהַתְרְנגֹול  ֶנְחׁשָ ּ

ֲעֵלי  ַהַחִיים,  ִביןְלֵמ ָאר  ּבַ ְ ׁשֹוֶנה  ִמּשׁ ּבְ , ּׁשֶ
ֶאְמַצע  ַהיֹום  וְבֶאְמַצע  ַּהַתְרְנגֹול  קֹוֵרא  ּבְ ּּ

ת (ַּהַלְיָלה   ָנה  ִראׁשֹוָנה  ָפָרׁשַ ן  ִאיׁש  ַחי  ׁשָ ַּעֵין  ּבֶ ּ

ב ֲהַר.  )ַּוֵיׁשֶ " ְנִתיבֹות  עֹוָלם"ּבִל  "ְּוַעֵין  ַלּמַ
ם  ֶפֶרק  ב  "ח( ֵ ַהַתְרְנגֹול   )'אְּנִתיב  ַאֲהַבת  ַהּשׁ ּׁשֶ

ִחיָנה  ְכִלית  ִמַצד  ַהּבְ ָּקרֹוב  ָלֶנֶפׁש  ַהּשִׂ
ין יֹום וֵבין ַלְיָלה ְבִחין ּבֵ ּמַ ַּהֹזאת ׁשֶ ּ  ! 

…ÂÊ ‰»�eÎ¿̇ƒa „»ÁÀÈ¿Ó ‰«Óe?    
יִרים ֲחצֹות ,  ַמְסּבִ ְקִריַאת  ַהַתְרְנגֹול  ּבַ ּׁשֶ ּ

ֶרת  ֶאת  ִסיום  ַהַלְיָלה  ְוֶאת  ַּהַלְיָלה  ְמַבּשֶׂ ּּ ּ

ָעִתיד  ְלַהִגיַעַּהי ֵּמַעָתה  ַהַלְיָלה .  ֹּום  ׁשֶ ּ
ת ְנִסיָגה ַוֲאַנְחנו ְקֵרִבים ַליֹום ְמַגּמַ ּּבִ ּ   . 

ָאה ִחיָדה  ַהּבָ ַּלֲהָבַנת  ָהִעְנָין  ִנְסַתֵיַע  ּבְ ּ :
ְקַלע  ְלַיַער  ָעבֹות ָחֵפץ  ַלֲחצֹות ,  ָאָדם  ַהּנִ

ִלי .  ֶּאת  ַהַיַער ר  ִמּבְ ֵעת  הוא  הֹוֵלך  ָיׁשָ ְּכָ ּ
יב  ֶאת .  ֹּות  ַלְצָדִדיםִלְפנ ָלב  ַנֲחׁשִ ֵאיֶזה  ׁשְ ּבְ

 ? ְּיִציָאתֹו ִמן ַהַיַער
ַּהְתׁשוָבה  ִהיא ֶאְמַצע  ַהַיַער:  ּ י  ַעד .  ּּבְ ּכִ

ת  ֻקּדַ ְּלֶאְמַצע  ַהַיַער  הוא  חֹוֵדר  ַלַיַער  וִמּנְ ּּ ּ

ם ָ  .ָּהֶאְמַצע הוא יֹוֵצא ִמּשׁ
ֵעת ת  ָהֶאְמַצע,  ּכָ ְנֻקּדַ הוא  ּבִ ׁשֶ  ֵאינֹו,  ּּכְ

ל  ִסיָמן  ַלְיִציָאה ָכל  ֹזאת.  ּרֹוֶאה  ּכָ ּהוא ,  ּבְ
קֹום ַגם ִאם ֵאינֹו מוָדע ְלָכך ְיֹוֵצא ֵמַהּמָ ּ ּ. 

ְקִריַאת  ַהַתְרְנגֹול  ָבר  ּבִ ן  הוא  ַהּדָ ּּכֵ ּ
ר  ַעל  ִסיום  ַהַלְיָלה  וְתִחַלת  ַהיֹום  ַּהְמַבּשֵׂ ּּ ּּ ּ

ָכך ַעִין  לֹא  ַמְבִחיָנה  ּבְ ׁשֶ זֹו  לֹא  ָחְכָמה .  ְּכְ
ַעָתה  יֹוםְלַס ּבֶֹקר  ׁשֶ ֵּפר  ּבַ ַהָחְכָמה  ִהיא ,  ּ

ל  ִעצוָמה  ׁשֶ ר  ַעל  ּבֹוא  ַהיֹום  ּבְ ְּלַבּשֵׂ ּ ּ ּ

כֹוָנה  ַכת  ַהַלְיָלה  זֹו  ַהִהְתּבֹוְננות  ַהּנְ ֶּחׁשְ ּ

ַבח ֶרך  ֶזה [.  ָּהְראוָיה  ְלׁשֶ ר  ַעל  ּדֶ ְְוֶאְפׁשָ

ָלֵכן  ִנְקָרא  ַהַתְרְנגֹול   ּׁשֶ ּוְקִריָאתֹו  ִהיא "  ֶּגֶבר"ּ

ר ,  "ִּריַאת  ַהֶגֶברְק" רוׁש  עֹוז  וְגבוָרה  ְלַבּשֵׂ ּדָ ּׁשֶ ּ ּ

ָכה ַעל ּבֹא ָהאֹור ַעת ַהֲחׁשֵ ׁשְ    ...]ּבִ

ִזְכרֹון ַהְיׁשוָעה ַּהְיׁשוָעה ּבְ ּ 

ָרִכים  ַהְמַסְיִעים  ָלָאָדם  ְלִהְתעֹוֵרר  ּוֵמַהּדְ ּ
י   ִעתֹות  ַהקֹׁשִ ּּבְ יֵמי  ַהַלְיָלה  ְוַהָגלות  –ּ ּּבִ ּ ּ ,

ִיְתּבֹו ׁשֶ ה  לֹו ּּכְ ָעׂשָ ֲחָסִדים  ׁשֶ ֵּנן  ִויַעֵין  ּבַ

ֵּמעֹודֹו  ְוַעד  ַהיֹום  ַהֶזהה  "ַּהָקּבָ ּוֵמָאז ,  ּ
גופֹו  ֶאת  ֵאָבָריו ּנֹוַצר  ִהְפִעיל  ּבְ ֶ , ּּשׁ
גופֹו  ֲעָרכֹות  ַהְפִניִמיות  פֹוֲעִלים  ּבְ ְּוַהּמַ ּּ ּּ

ץ  ִמִצּדֹו  ְוַרק  ִמּכַֹח  לֹו  ְללֹא  ְמַאּמֵ ּׁשֶ ּ

ית ַהִמְדָרׁש  יֹוֵצא ָלאֹור לֹום"ַּעל ְיֵדי ּבֵ ים ְוַהׁשָ ת  .יֹוְרק־ְּניו "ַּהַחּיִ   ט"שנת התשע' אדר ב     •2 גליון   •    פקודיָּפָרׁשַ



ַּמדוַע ַהֶקַרח ֵאינֹו ׁשֹוֵקַע ּ  שששש""""יתיתיתיתִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא  ?ּ
ֶטַבע ית  ַהָחְמִרים  ּבְ ְרּבִ ׁשֹוֶנה  ִמּמַ הוא  נֹוֵזל,  ּבְ ׁשֶ ָצבֹו  ּכְ ֵבד  ִמּמַ ַהּמוָצק  ּכָ ּׁשֶ ַהֶקַרח,  ּּ הוא  ַמִים  ֻמָצִקים,  ֲּהֵרי  ׁשֶ ּׁשֶ ִים  ְוהוא  ָצף  ַעל ,  ּ ַּקל  יֹוֵתר  ִמּמַ

ִים  ְולֹא  ׁשֹוֵקַע ֵני  ַהּמַ קֹרש  "יתַהּבֹוֵרא  [.  ּפְ ְוִצים  ּבְ חום  וִמְתּכַ ִטים  ּבְ ְ ּשׁ ְתּפַ ּמִ עֹוָלם  ׁשֶ ל  ֶהֳחָמִרים  ּבָ ִים  ׁשֹוִנים  ִמּכָ ַהּמַ ָּקַבע  ׁשֶ ּ ִים,  ּ ְּוִאלו  ַהּמַ ע ,  ּ ַעד  ַאְרּבַ

ַבעָּוַמְעָלה  ַגםס  ּיולְזְצַמֲעלֹות   ּטֶ ָאר  ֶהֳחָמִרים  ּבַ ׁשְ ע  ַמֲעלֹות,    ֵהם  ּכִ ַחת  ְלַאְרּבַ ֶהם  ִמּתַ ּנוי  ָחל  ּבָ ִ יָאה,  ְּוַהּשׁ יֹוֵתר  ִלְנֻקַדת  ִהְקּפִ ַּהָקרֹוב  ּבְ ים  ֶאת ,  ּ ּנִ ָאז  ְמׁשַ ׁשֶ

ִטים ְ ּשׁ ְוִצים  ֶאָלא  ִמְתּפַ לֹא  ִמְתּכַ ִּטְבָעם  ְלַתֲהִליך  ָהפוך  ְולֹא  ַרק  ׁשֶ ּּ ְּ ה  .  ]ְ חֹותֶא'  הָעׂשָ ל  ַהֶקַרח  ּפָ ָקלֹו  ַהְסגוִלי  ׁשֶ ּת  ִמׁשְ ּ ִים  ּ ל  ַהּמַ ֵדי ,  ְּוַקל  ִמֶזה  ׁשֶ ּכְ
ים ר  ֶאת  ָהֲאַגּמִ ּמֵ ם, ְלׁשַ ים ַהׁשֹוְכִנים ׁשָ ם ְוֶאת ַהַחּיִ ָהרֹות וֵמי ַהּיָ ַּהּנְ או, ּ לֹא ִיְקּפְ ּׁשֶ ֵבד.ּ ִּאילו ָהָיה ַהֶקַרח ּכָ ּ ַמֲאָג, ּ ר ּבְ ֵרי ָּהָיה ׁשֹוֵקַע וִמְצַטּבֵ

ִים   ִים  ָהיו  קֹוְפִאים   )ְּנָהרֹות  ְוַכדֹוֶמה,  ֲאַגם,  ָים(ַהּמַ ַחת  ַלּמַ ְמָצא  ִמּתַ ל  ַהַחי  ְוַהצֹוֵמַח  ַהּנִ ַמֲהָלך  ַהְזַמן  ָהיו  ֵאלו  קֹוְפִאים  ַלֲחלוִטין  ְוֵכן  ּכָ ּבְ ַּעד  ׁשֶ ּ ּ ּ ּּ ּ ְ

ֶזה ַמָצב ּכָ ָיך ִלְחיֹות ּבְ ֲהֵרי לֹא ָהָיה ׁשַ ּׁשֶ ְ ּ ים ַהְגדֹוִליםּוִבְפָרט ּבַ. ּ ַּיּמִ ָים ַהֶקַרח ַהְצפֹוִני, ּ ּּכְ ָאר ֶהֳחָמִרים , ּ ׁשְ קור ּכִ ְוִצים ּבִ ִים ָהיו ִמְתּכַ ִאלו ַהּמַ ּׁשֶ ּ ּ ּּ ּ
ַבע ּטֶ יֵמי  ַהחֶֹרף  ְוַהקֹר,  ּבַ ִים  ָהֶעְליֹוָנה  ָהְיָתה  קֹוֵפאת,  ּּבִ ְכַבת  ַהּמַ ר  ׁשִ ֲאׁשֶ ִּמָיד  ָהְיָתה  ׁשֹוַקַעת  וְזַמן  ַמה  ַא,  ּכַ ָעֶליָה ּ ּמֵ ְכָבה  ׁשֶ ֲּחֶריָה  ַגם  ַהׁשִ ּ

ר  ַהֶקַרח  ַעד  ַהַקִיץ ָכל  ְיֵמי  ַהחֶֹרף  וִמְצַטּבֵ ך  ּבְ ך  ּכָ ֲהִליך  ָהָיה  ִנְמׁשַ ָּהְיָתה  קֹוֵפאת  ְוׁשֹוַקַעת  ְוַהּתַ ּ ּ ְ ְ ָלִגים,  ְוָאז.  ְ ַרת  ַהׁשְ ַהְפׁשָ ָּהיו  נֹוָצִרים ,  ּּבְ
ָים וְתנודֹות ָעְצָמ ְּזָרִמים ֲחָזִקים ּבַ ּ ֲעׂשויֹות ְלַהְחִריב ֶאת ָהעֹוָלםּ ִּתיֹות ׁשֶ ּ. 

ְפָלָא ַהָקּבַָהָחְכָמה  ַהּנִ ֶהםה  "ּה  ׁשֶ ֶחֶסד ,  ָטַבע  ּבָ ּבְ
ְלעֹוָלם  לֹא  ַיְצִליַח ,  ּוְבַרֲחִמים ֶכל  ָעצום  ׁשֶ ׂשֵ ּּבְ ּ

ְרֵכי  ְפֻעָלָתם ִיְזּכֹור ;  ַּלֲעמֹוד  ַעל  ֵקֶצה  ִעְנָיָנם  ְוַעל  ּדַ
עֹות ת  "היֶאת  ִניֵסי   ָעָבר  וְבׁשָ ה  ִעּמֹו  ּבֶ ָעׂשָ ּׁשֶ

ַהּכֹל  ָאבוד  ְלֶפַתע ב  ׁשֶ ָחׁשַ ָּאה  לֹו  ְיׁשוָעה ּבָ,  ּׁשֶ
ְלִתי  ָצפוי קֹום  ּבִ ִּמּמָ ְררו   ּ ְּוִלְפָעִמים  ַגם  ִהְתּבָ ּ

ִיים  ֵהם  ֵהִביאו  לֹו ָהֲאסֹונֹות  ְוַהְקׁשָ ּׁשֶ ָעִתיד   ּ ּבְ
ְבִחיַנת ,  ְּרפוָאה  ְוַהְרָוָחה,  ְּיׁשוָעה ַּוֲאִפילו  ּבִ

ה ּכָ ַמת  ְרפוָאה  ַלּמַ ֵאלו.  ַּהְקּדָ ִזְכרֹונֹות  ּכָ ִּהְרהוִרים  ּבְ ּּ 
ם   ֵ ָגַחת  ַהּשׁ ַהׁשְ רוכֹות  ׁשֶ ְּיִביאוהו  ְלַמְסָקנֹות  ּבְ ּ ּ ' יתּ

ַּגם  ִאם  ֵאיָנה ,  ְּולֹא  ָפְסָקה  ֵמעֹוָלם  ָּעָליו  לֹא  פֹוֶסֶקת ּ

עֹות  ֵאלו ׁשָ ִּנְרֵאית  ּבְ ָבר .  ּ הוא  ּכְ ְכָלל  ׁשֶ ְּוִיָתֵכן  ּבִ ּ
ֶבל ּוָפָניו  ַלְיׁשוָעה  ִלְקַראת  סֹוף  ַהּסֵ ֵאינֹו ,  ּּ ֲהַגם  ׁשֶ

ר  ְלֵעיל  ַעל ,  ֶּאה  ֶאת  ַהָקֶצהרֹו ְזּכָ ל  ַהּנִ אֹותֹו  ָמׁשָ ּכְ
ְלַדְעתֹו  הוא  ִנְכַנס  ְלֹעֶמק  ַהַיַער  ַיַער  ׁשֶ ּבַ ַּהֵהֶלך  ׁשֶ ּּ ּ ּ ְ

ם ָ הוא יֹוֵצא ִמּשׁ ֵעת ׁשֶ א ּבָ  ...ּּבָ
ִמי  ְורוָחִני ל  ֵסֶבל  ַגׁשְ בֹות  ֵאלו  ֵמִקיִלים  ַעל  ּכָ ַּמֲחׁשָ ּּ ּ ,

ָּגלות  ְפָרִטית  ְוָגלות   ּּ ָלִליתּ ל ,ּכְ ּכָ ם  ָיִבין  ׁשֶ   ְוַדְרּכָ
חֹוֶוה  ָהָאָדם א  ׁשֶ י  ַהּבָ ַחְסֵדי ,  קֹׁשִ ָּיכֹול  ְלִהְסַתֵים  ּבְ ּ

ְעתֹות  "הי ָלל  לֹא  ָעָלה  ַעל  ּדַ ּכְ קֹום  ׁשֶ ְוָכל  ָאָדם .  ִּמּמָ
ְתִחָלה  ִנְראו  לֹו  ָרִעים  ּבַ ַחָייו  ִעם  ַמָצִבים  ׁשֶ ִּנְפָגׁש  ּבְ ּּ ּּ ּ

ְרר ַמִציִלים  ְוטֹוִביםּוְלַבּסֹוף  ִהְתּבָ ּו  ּכְ ּוָבֶזה  ָיִבין .  ּ
ַתְכֵנן  ָהָאָדם  ּמְ ִפי  ׁשֶ ֶהְכֵרַח  ּכְ ם  ֵאיָנה  ּבְ ֵ ְיׁשוַעת  ַהּשׁ ּׁשֶ ּ ּ

ַדְעתֹו  ַהְקָצָרה ּּבְ רוך  הוא ,  ּ קֹום  ּבָ ים  ַלּמָ ּוְדָרִכים  ַרּבִ ּ ְּ

ְכלֹו ַהָקָטן ֵאינֹו ְמֻסָגל ַלֲהִביָנם ִמָיד ׂשִ ָהָאָדם ּבְ ּׁשֶ ּ ּ . 
ִזְכ ֵסֶפר  ְתִהִלים ּבְ ׁשֹוֵרר  ּבְ ּרֹונֹות  ֵאלו  ִמְתעֹוֵדד  ַהּמְ ּּ ּ

ַמֲהָלך  ִאְזּכור  ָצרֹוָתיו  וְתָלאֹוָתיו,  )עזִמְזמֹור  ( ּבְ ׁשֶ ּּכְ ּ ְ ,
ֶהם  הוא  ָנתון אות  ּבָ ַּמָצֵבי  ִאי  ַוּדָ ּ ּ ַזֲעקֹוָתיו ,  ּ

ּבֹתווְּוַתֲחנונֹוָתי יֹום  ָוַלְיָלה  לֹא  ִיׁשְ ּ  ׁשֶ ַמְפִליג ,  ּ
ׁשֹוֵרר ִזְכרֹונֹוָתיו  ִליֵמי  ֶהָעָבר  ַהּמְ ָּפסוק  (  ּבְ : )ְָוֵאיָלךיא  ּ

נֹות  ְיִמין  ֶעְליֹון,ָוֹאַמר"   ֶאְזּכֹור .ּ  ַחלֹוִתי  ִהיא  ׁשְ
ָרה  ִמֶקֶדם  ִפְלֶאך י  ֶאְזּכְ ַָמַעְלֵלי  ָיה  ּכִ ּ ּ יר ".  ּ ּהוא  ַמְזּכִ

ְפָרט  ְוִעם  ַעם  ה  ִעּמֹו  ּכִ ָעׂשָ ם  ׁשֶ ֵ י  ַהּשׁ ְלַעְצמֹו  ֶאת  ִנּסֵ
ָר ְכָללותִיׂשְ ֶהֱעִניק ,  ֵּאל  ּבִ ֶּאת  ַהְתקופֹות  ַהטֹוִבים  ׁשֶ ּ ּ

ם' ְּוכו' ּלֹו ּבֹוֵרא עֹוָלם ְוכו  .ַּעֵין ׁשָ

מֹות  ֲחִתיַמת ֵסֶפר ׁשְ

יִדיָעה זֹו מֹות ּבִ  . ְּוָנֶאה ַלְחֹתם ֵסֶפר ׁשְ
ה  ָפָרׁשָ ֶרת  ּבַ ְזּכֶ ה  ַהּנִ ֵתאור  ַהָגלות  ַהָקׁשָ ִּנָזֵכר  ּבְ ּּ ּ ּ ּ

ם  ְגָאָלנו  ַהָקּבָָהִראׁשֹוָנה  ׁשֶ ָ ּשׁ ּמִ ֶפר  ׁשֶ ּל  ַהּסֵ ּ ה "ּ
ן ְדָרָכיו  ַהִנְפָלאֹות  וְלַאַחר  ִמּכֵ ְלִתי ,  ּּבִ ים  ּבִ אֹוַפּנִ ּּבְ

ָחָרָבה  ְוִסֵפק  ָים  ּבֶ ְּצפוִיים  ִלְבֵני  ָאָדם  ֶהֱעִביָרנו  ּבַ ּ ּ ּ
ר ְדּבָ ּמִ ל  ְצָרֵכינו  ּבַ ְּוַעל  ַהּכֹל  ֶהֱעָלה  אֹוָתנו .  ֶּאת  ּכָ

ל  ֲעָב ְבֵני  ָהָאָדם ֵמַעם  ׁשֶ ּבִ ְבָחִרים  ׁשֶ ִדים  ַלּמֻ
תֹוֵכנו נֹו ּבְ ּכָ ִּהְתַגָלה ָלנו ַעל ַהר ִסיַני ְוָנַתן ִמׁשְ ּ ּ ּ . 

ְּתִהִלים  (ְוֶנֱאַמר   ְמך '  טֹוב  ְלהֹדֹות  ַלה  ")צבּ ר  ְלׁשִ ָוְלַזּמֵ ּ
ך.ֶעְליֹון ּבֶֹקר  ַחְסּדֶ ָ  ְלַהִגיד  ּבַ ֵלילֹות,  ּ ֶּוֱאמוָנְתך  ּבַ ָ ּ...   
ּמַ י  ׂשִ ָפֳעֶלך'הְּחַתִני  ּכִ ל "ְּוָאְמרו  ֲחַז.  'וגו"  ָ  ּבְ

ַלח( ׁשַ ַּתְנחוָמא  ּבְ ּ ְמָחה  זֹו"  )ּ ִּמי  ָגַרם  ָלנו  ְלׂשִ ֲאָמָנה ?  ּ
לֹו  ֵלילֹות ּכֻ עֹוָלם  ַהֶזה  ׁשֶ ֶהֱאִמינו  ֲאבֹוֵתינו  ּבָ ּׁשֶ ּ ּ ּ ,

ִדְכִתיב ֵלילֹות", ּכְ ֶּוֱאמוָנְתך ּבַ ָ ּ".  
ְדָרׁש  וְכִתיב יך  ַהּמִ ּוַמְמׁשִ ֱאמוָנתֹו  ִיְחֶיה"  ,ְּ יק  ּבֶ  "ְּוַצּדִ

ֲּחַבקוק  ב( ָקִרים "  ,)כג,  ֵאיָכה  ג(  ּוְכִתיב).  ד,  ּ ים  ַלּבְ ֲחָדׁשִ
ה  ֱאמוָנֶתך ַָרּבָ ּ  ְוֵאין  ַהָגֻליֹות  ֲעִתידֹות  ְלִהָגֵאל ."ּ ּּ

ַכר   ׂשְ ֱאַמר,  ֲאָמָנהֶּאָלא  ּבִ ּנֶ ִּאִתי "  )ח,  ש  ד"שה(  ,ׁשֶ
ָלה  ִאִתי  ִמְלָבנ ִּמְלָבנֹון  ּכַ ּ ֹּון  ָתבֹוִאי  ָתׁשוִרי  ֵמרֹאׁש ּּ ּ ּ

ַע  ב(  ְואֹוֵמר.  '  ְוגֹו"ֲאָמָנה ִתיך  ִלי "  ,)כב,  הֹוׁשֵ ְְוֵאַרׂשְ ּ
ֱאמוָנה ְגדֹוָלה  ֲאָמָנה,  ָּהא  ָלַמְדָת.  "ּּבֶ ַכר ,  ּׁשֶ ׂשְ ּבִ ׁשֶ
יָרה,  ֲאָמָנה ִכיָנה  ְוָאְמרו  ׁשִ ְרָתה  ֲעֵליֶהם  ׁשְ , ּׁשָ

ֱאַמר ּנֶ ה" ,ׁשֶ ַּוַיֲאִמינו ּבַ הָאז', ּ יר מֹׁשֶ  .'ְּוכו"  ָיׁשִ
ְדָרׁש  ל  "ְּוָאְמרו  ֲחַז ּמִ ם(ּבַ ַכר  ָהֱאמוָנה   )ׁשָ ׂשְ ּבִ ּׁשֶ
ֵלילֹות   ֵעת  ַהָגלות  ְוַהַצַער  –ּּבַ ּּבְ ּ ָרֵאל ,  ּ ָּזכו  ִיׂשְ

ָכר  ָהֱאמוָנה   .ְּלִהָגֵאל  ְוִליַרׁש  ֶאת  ָהָאֶרץ ׂשָ ּּבְ
ה ֶהֱאִמין  ַאְבָרָהם  ָאִבינו  ּבַ ֶּזה ָיַרׁש  ָהעֹוָלם  ַה',  ּׁשֶ

א יֵקי ,  ְוָהעֹוָלם  ַהּבָ ל  ַצּדִ ינו  ְוֵכן  ּכָ ה  ַרּבֵ ְּוֵכן  מֹׁשֶ
ְזכות  ָהֱאמוָנה   ַּהּדֹורֹות  ָזכו  ְלַחִיים  ְוִליׁשוָעה  ּבִ ּ ּ ַּעֵין (ּּ

ִמְדָרׁש ם  ּבְ ָהְיָתה .  )ׁשָ ָלֶהם  ׁשֶ ּוִמְבַחן  ָהֱאמוָנה  ׁשֶ ּ ּ
ְגֻאָלה ָעְמָדה ָלֶהם ּבַ י ִהיא ׁשֶ ַעת ַהקֹׁשִ ׁשְ ּּבִ ּ ּ. 

ֵסֶפר   ִנְרֶאהְו ָפסוק  ָהַאֲחרֹון  ּבְ ֶרך  ֶזה  ּבַ ִּלְרֹמז  ַעל  ּדֶ ּ ְ

מֹות י  ֲעַנן  ",  ׁשְ ן  יֹוָמם'הּכִ ּכָ ׁשְ ִזְכרֹון ,  "  ַעל  ַהּמִ ּׁשֶ
ְגָאָלנו   ה  ׁשֶ ָּהֻעְבּדָ ְצַרִים'  ית'  הּ ִּהִציָלנו ,  ִמּמִ ּ

תֹוֵכנו נֹו  ּבְ ּכָ ְעּבוד  ִלְגֻאָלה  ְוָנַתן  ִמׁשְ ִ ִּמּשׁ ְּמַסַיַעת ,    ּּ

רֹון ָל י  ְוַעל  ְיֵדי  ִזּכָ ל  קֹׁשִ ִעתֹות  ׁשֶ ּנו  ְלִהְתעֹוֵדד  ַגם  ּבְ ּּ

ַלְיָלה  –"  ְּוֵאׁש  ִתְהֶיה  ַלְיָלה  ּבֹו",  ֶזה ַּגם  ּבַ ָגלות,  ּ ּּבַ ּ ,
נו  ָבה  ֵאׁש  ָהֱאמוָנה  ְוַהִתְקָוה  ְולֹא  ִהְתָיַאׁשְ ּלֹא  ּכָ ּ ּ

ָּחִליָלה  ֵמַהְגֻאָלה  ִּויִדיָעה  ְוִהְתּבֹוְננות  זֹו  ִהיא.  ּ
ָרֵאל" ית  ִיׂשְ ָכל,  ְלֵעיֵני  ָכל  ּבֵ  ְּמַלָוה  –"  ַמְסֵעיֶהם  ּבְ

ַחִיים ָצִבים ּבַ ָכל ַהּמַ ּּבְ ּ. 

ך אֹו נֹוֵתן ְלך ָלֹוֵקַח ִמּמְ ָ?! 
ְּּמֻסָפרְמֻסָפרְמֻסָפרְמֻסָפר לֹֹמה  ִמְזוִועיל ּּ י  ׁשְ י  ַהָקדֹוׁש  ַרּבִ ּ  ַעל  ָהַרּבִ

ַאל  ַפַעםא  "ִזיָע ׁשְ ּנִ ָאְמרו  ֲחַז,  ּׁשֶ ַּחָיב  ָאָדם ל  "ֲּהֵרי  ׁשֶ

ָבֵרך  ַעל  ַהטֹוָבהְל ּמְ ם  ׁשֶ ׁשֵ ָּבֵרך  ַעל  ָהָרָעה  ּכְ ְ אן ,  ְ ִמּכָ
ַגם  ַעל  ַהטֹוב  ְוַגם  ַעל  ָהַרע  ֵיׁש  ְלָבֵרך  ַוֲהַגם  ְׁשֶ ּ ּ

ה  ַעל  אֹוָתה  ִמּדָ ה  ִלי  ְלָהִבין  ֵאיך  ְיָבֵרך  ּבְ ָקׁשֶ ֶ ּּשׁ ְ ְ ּ

ֵאָלִתי,  ָהַרע ל  ָמקֹום  ׁשְ ָעה ,  ִמּכָ ַּמּדוַע  לֹא  ִנְקּבְ
ָרָכה  ַגם  ִל ְגָרהּּבְ ַהִהְתַרֲחׁשויֹות  ֵאיָנם ,  יֵמי  ׁשִ ׁשֶ ּּכְ

ל טֹוב אֹו ַרע ֶגֶדר ׁשֶ  ?ּבְ
לֹֹמה י  ׁשְ יב  לֹו  ַרּבִ ָהָרָעה  ַגם  ִהיא :  ֵהׁשִ ום  ׁשֶ ִּמּשׁ ּ
ֵקׁש  ַהְבָהָרה .  ּטֹוָבה  ֲעבור  ָהָאָדם ֹוֵאל  ּבִ ַּהּשׁ

ְגָרִתית ֻדְגָמה  ׁשִ יר  לֹו  ּבְ י  ִהְסּבִ ָבִרים  ְוָהַרּבִ , ַלּדְ
ֵאי יֹוְמיֹו ַמֲהָלך  ַהְתִפָלה  ִנְכָנִסים  ַגּבָ ּבְ ׁשֶ ִּמית  ּכְ ּ ּ ְ

ְתַפְלִלים  ִלְתֹרם  ים  ֵמַהּמִ ָצִנים  וְמַבְקׁשִ ְּצָדָקה  ְוַקּבְ ּ ּ ּ
ְּוָהָיה  ְוַאַחד  ַהְגִביִרים  ְיַבֵקׁש ,  ְּלַמְטרֹות  ׁשֹונֹות ּ

ָקִלים ִרים  ׁשְ ִיֵתן  לֹו  ֶעׂשְ ָצן  ׁשֶ ֵּמַהַקּבְ ּ ָמעות ,  ּ ַּמׁשְ
ָבר  ׁשֶ ָקִליםַהּדָ ים  ׁשְ לֹוׁשִ ֵון  ִלְתֹרם  ׁשְ יר  ִמְתּכַ , ֶּהָעׁשִ

ָקִלים  ִרים  ׁשְ ִיֵתן  לֹו  ֶעׂשְ ָצן  ׁשֶ ְּוָלֵכן  הוא  פֹוֶנה  ְלַקּבְ ּּ ּ

הוא  ִיֵתן   ֵדי  ׁשֶ ּּכְ יםּ ִ ל  ֲחִמּשׁ ָטר  ׁשֶ ְּוַכּמוָבן .  לֹו  ׁשְ
ֶהָעִני יר,  ׁשֶ ּמוָדע  ְלַכָוַנת  ֶהָעׁשִ ּׁשֶ ְמַמֵהר  ְלָהִניַח ,  ּ
ָידֹו  ׁשְ ְמָחהּבְ ׂשִ ִרים  ּבְ ל .  ַטר  ָהֶעׂשְ יֹוֵתר  ִתְגּדַ ּּבְ

ּנו  ֵמָאה  יר  ְיַבֵקׁש  ִמּמֶ ֶהָעׁשִ ׁשֶ ָצן  ּכְ ל  ַהַקּבְ ְמָחתֹו  ׁשֶ ּׂשִ ּ ּ

ָקִלים ָוָנתֹו,  ׁשְ רוָרה  ּכַ ּּבְ ָצן  ֵמָאה  ּ ְרצֹונֹו  ִלְתרֹם  ְלַקּבְ  ׁשֶ
אַת ַטר  ַהּמָ ִיֵתן  לֹו  עֶֹדף  ִמׁשְ ָצן  ׁשֶ תֹו  ֵמַהַקּבְ ּוַבָקׁשָ ּּ ּ ִים ּ

ְרׁשותֹו ּבִ ה.  ּׁשֶ ָקׁשָ ֶהְתֵאם  ַלּבַ ל  ּבְ י  ָהֶרַוח  ִיְגּדַ ַמה .  ּּכִ
יר  לֹא  ְמַבֵקׁש  ָלַקַחת   ֶהָעׁשִ ׁשֶ ן  ּכְ ֵאין  ּכֵ ֶ ָבר )  ָלֵתת(ּּשׁ ּדָ

ל(ְוֶהָעִני לֹא נֹוֵתן  לום )ְמַקּבֵ  .ּּכְ
ֶעֶצם  ְנִתיָנה ָמעות  ַהְלִקיָחה  ִהיא  ּבְ י  ַמׁשְ ּּכִ ְּוָכך  ַגם .  ּ ְ

ַּהִיּסוִר עֹוָלם  ַהֶזהּ ְרִאים  ָרִעים,  ּים  ּבָ ְקִרים  ַהּנִ . ַהּמִ
ּנו לֹוְקִחים  ִמּמֶ ְרָאה  ָלָאָדם  ׁשֶ ּנִ ׁשֶ ּּכְ ָעָליו  ְלָהִבין ,  ּ

ֶעֶצם  יֹוֵתר ּנֹוְתִנים  לֹו  ּבְ ּנו ,  ׁשֶ ים  ִמּמֶ ַבְקׁשִ ּמְ ַּרק  ׁשֶ ּ

ה(עֶֹדף   ָעׂשָ ים  לֹא  טֹוִבים  ׁשֶ ָפָרה  ַעל  ַמֲעׂשִ ֵהם ,  ּּכַ ׁשֶ

ִב ַעּכְ ַפע  ָלֶרֶדתַהּמְ ֶ ָבר.  ים  ֶאת  ַהּשׁ ַתֵקן  ֶאת  ַהּדָ ּמְ ּוְכׁשֶ ּ ,

ִהְמִתין לֹו יֹוֵרד ֵאָליו ַפע ׁשֶ ֶ ִתיָמה ְוַהּשׁ ִּנְפַתח ַהּסְ ּ( . 
ֹזאת ה  ּכָ ְתחוׁשָ ָאָדם  ַחי  ּבִ ׁשֶ לֹא  ִיְצַטֵער ,  ּּכְ

אָֹרעֹות ַהְזַמן  . ִּמּמְ
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