
ֵּמַהֵסֶפר ַהָקדֹוׁש ּ 

ְמׁשֹון"""" ְמׁשֹוןֶזַרע ׁשִ ְמׁשֹוןֶזַרע ׁשִ ְמׁשֹוןֶזַרע ׁשִ     """"ֶזַרע ׁשִ
ְמׁשֹון ים ַנֲחָמִני ְּלַרִבי ׁשִ  א"ָ ִזיעַחּיִ

ֲאִמינו  ַבה"ִּמְדַרׁש  ַיְלקוט   ַּוּיַ ה  עְבדֹו'  ּ ּוְבמֹׁשֶ ַ ִאם "  ּ

ה  ֶהֱאִמינו  ַקל  ָוחֶֹמר  ַבה ְּבמֹׁשֶ ּוַמה  ַתְלמוד  לֹוַמר '  ּּ ּ ּ

ה" ָרֵאל "  ְּבמֹׁשֶ ָכל  ַהַמֲאִמין  ְברֹועי  ִיׂשְ ְֵלַלֶמְדך  ׁשֶ ּ ּ ּּ ָ

ָאַמר  ְוָהָיה  ָהעֹוָלם   ְּכִאלו  ֶהֱאִמין  ְבֵמי  ׁשֶ ּ ּ . ל"עכּ

ים  ָהעֹוָלם  ְדָהָיה  לֹו  לֹוַמר  ַמה  ַתְלמוד  לֹוַמר  ַּמְקׁשִ ּ ּ

ֲהֵרי  ֶהֱאִמינו '  ַּבה ה  ׁשֶ ְּולֹא  ַמה  ַתְלמוד  לֹוַמר  ְבמֹׁשֶ ּ ּּ

ה  ִאיְצְטִריך '  ַּבה ה  וְבמֹׁשֶ א  ִמַקל  ָוחֶֹמר  ְדמֹׁשֶ ְָאַתּיָ ּ ּ ּ ּ

ְּלגוֵפיה ְּוֵתְרצו  ְלִפי  ַדְרָכם,  ּ ּ ַהִמ.  ּ ּוְלִדיַדן  ִנְרָאה  ׁשֶ ְדָרׁש ּ

ך  ִבְכָלל  לֹוַמר  ּיָ ָיא  ַאֶחֶרת  ְדלֹא  ׁשַ יׁש  ֻקׁשְ ִּהְרּגִ ְ ּ

ה  ָכל  ָהאֹותֹות  ה  עׂשָ ֲהֵרי  מֹׁשֶ ה  ׁשֶ ֶהֱאִמינו  ְבמֹׁשֶ ּׁשֶ ָ ּ ּ

ְּוַהמֹוְפִתים  ִמִפי  ַהָקָב ּ ּ ה  ָהָיה ה  "ּ ָהָיה  עֹוׂשֶ ְוָכל  ַמה  ׁשֶ

ם  ַהָקָב ַּמְזִכיר  ׁשֵ ּ ֵהם  ֶהֱאִמיה  "ּ ּנו ְּולֹא  ִמְקֵרי  ְכָלל  ׁשֶ

ה  ֶאָלא  ְבַהָקָב ְּבמֹׁשֶ ּ ּ ֲאֵמן  ָהעם "ְּוֵכן  ְכִתיב  ְקָרא  ה  "ּּ ַָוּיַ
ְמעו  ִכי  ָפַקד   ׁשְ ַּוּיִ ַתֲחוו'  ְּוכו'  הּ ׁשְ ְקדו  ַוּיִ ַּוּיִ ּ ּ ְַוָכאן  על "  ּ

ה   ם  ָאַמר  מֹׁשֶ ִַהְתַיְצבו  וְראו  ֶאת  ְיׁשועת  "ַהּיָ ּ ּ ּ ּ ' הּ

ה  ָלֶכם  ַהּיֹום ר  ַיעׂשֶ ַמר ְּוַאף  ִאם  ָבא  לֹו"  ֲֲאׁשֶ

ֶהֱאִמינו  ְבַהָקָב ּׁשֶ ּ ּ ה  ָהאֹותֹות  ְוַאף  ֶהֱאִמינו ה  "ּ ּיַעׂשֶ ּׁשֶ ֲ

ָהָיה  ָראוי  ְלֵהעׂשֹות  ַהִנִסים  על  ָידֹו  עַדִין  ה  ׁשֶ ְֲבמֹׁשֶ ַ ָּ ּ ּּ

ָלָמא  ַמה  ה  ְדִבׁשְ ה  ַמה  ַתְלמוד  לֹוַמר  ְבמֹׁשֶ ָּקׁשֶ ּ ּ ּ

ֶהֱאִמינו  ְבַהָקָב ּׁשֶ ּ ּ ֲהֵריה  "ּ ִפיר  ָהָכא  ׁשֶ ך  ׁשַ ּיָ ּׁשַ ּ  ִבְזכות ְ ּ

ָּהֲאָמָנה  ִנְגֲאלו  ִמִמְצַרִים   ֲאָבל  ַמה ל  "ַרַזש  "כמּ

ל  ך  ְכָלל  ָהָכא  ִלְגֻאָלָתם  ׁשֶ ּיָ ה  לֹא  ׁשַ ֶהֱאִמינו  ְלמֹׁשֶ ּׁשֶ ּ ְ ּ ּ

ָרֵאל ָכל  ִמי ,  ִיׂשְ ָבא  ְלַלְמֵדנו  ְלדֹורֹות  ׁשֶ ְּוֵתֵרץ  ׁשֶ ּ ּ ּ

אֹוְמִרים  ִבׁשְ ָרֵאל  ַאף  ַמה  ׁשֶ ַמֲאִמין  ְברֹועי  ִיׂשְ ּׁשֶ ֵּ ָמם ּ

ם  ַהָקָב ְּולֹא  ְבׁשֵ ּ ִּמְקֵרי  ְכִאלו  ֶהֱאִמינו  ְבַהָקדֹוׁש ה  "ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ֵאינֹו ה  "ב ִמי  ׁשֶ ַוִמְכָלל  ֵהן  ַאָתה  ׁשֹוֵמע  ָלאו  ׁשְ ּ ּּ

ָרֵאל  ְכִאלו  ֵאינֹו  ַמֲאִמין  ְבַהָקָב ַּמֲאִמין  ְברֹועי  ִיׂשְ ּ ּ ּּ ּ ּ ה "ֵ

ה  ָלֶהם  ַהֵנס  ִב ָרֵאל  ַנעׂשֶ ְלִיׂשְ ַאף  ָכאן  ׁשֶ ּׁשֶ ּ ֲ ּ ְּזכות ּ

ה  ַאף  ָּהֲאָמָנה  ִאם  לֹא  ָהָיה  ְבִלָבם  ְלַהֲאִמין  ְלמֹׁשֶ ּ

לֹא  ָהָיה  אֹוֵמר  ִמִפי  ַהָקָב ִּבְדָבִרים  ׁשֶ ּ ּּ לֹא  ָהָיה ה  "ּ

ֲאִמינו  ה  ָלֶהם  ַהֵנס  וִמׁשום  ֲהִכי  הוְצָרך  לֹוַמר  ַוּיַ ַּנעׂשָ ּ ּ ּ ְּ ּ ֲ
ה עְבדֹו' ַּבה ּוְבמֹׁשֶ ַ ּ    . 

 י"בעזה

 

  

ְמָחה   ׂשִ ְמקֹום ּתֹוֶדה ּבְ ְּלַבֵקׁש ִמָצָרהּבִ ּ! 
ָידוַע ּּכַ ים  ַא,  ּ ֲּאבֹוֵתינו  ַהְקדֹוׁשִ ְבָרָהם  ִיְצָחק  ְוַיֲעֹקב ּ

מֹו  ה  "ע ַרך  ׁשְ ּבֹוֵרא  ִיְתּבָ ֵבקוָתם  ּבַ ְלֹא  ָזזו  ִמּדְ ּ ְרֵאה (ּ

ת  ָוֵאָרא ַמֲאָמֵרנו  ְלָפָרׁשַ נות .  )ּּבְ ּמְ ָכל  ָמקֹום  וְבָכל  ִהְזּדַ ּּבְ ּ
ם   ׁשֵ ִפיַע  ַגם '  הָּקְראו  ּבְ לו  ְלַהׁשְ ַתּדְ ֵּאל  עֹוָלם  ְוִהׁשְ ּ ּ ּ

ֵאי  עֹוָלם  ׁשֶ ל  ּבָ ל  ָהעֹוָלִמים ֵאֶצל  ּכָ ִרּבֹון  ּכָ ירו  ּבְ ַּיּכִ ּ
נות ּמְ ָכל  ִהְזּדַ ְּוִיְפנו  ֵאָליו  ּבְ ּ ך  ַגם .  ּ ָבר  ֶזה  ִנְמׁשַ ּּדָ ְ

ים ָבִטים  ַהְקדֹוׁשִ ְ ְפַטר  ַאֲחרֹון .  ֵּאֶצל  ַהּשׁ ּנִ ֶ ְַאך  ִמּשׁ

ְעּבוד ִ ָבִטים  ְוֵהֵחָלה  ַהּשׁ ְ ָּפַעל  ַפְרֹעה  ִלְמנֹוַע ,  ַּהּשׁ ּ
ָרֵאל  ִל ֵני  ִיׂשְ ר  ֶאת .  ה"ְּפנֹות  ַלָקּבִָמּבְ ּבֵ ֶדֶרך  זֹו  ׁשִ ְּבְ

ּרוָחם  ְוֶאת  ִתְקָוָתם ים.  ּ ר ,  ּוְלַאַחר  ָיִמים  ַרּבִ ֲאׁשֶ ּכַ
ָרֵאל  ִהְתעֹוְררו  ִלְפנֹות  ַלָקּבָ ֵני  ִיׂשְ ּּבְ ּ  ֵהֵחָלה ה"ּ

ל ַהְגאוָלה ִּלְזרֹוַח  אֹוָרה  ׁשֶ ּ מֹות , ּ ת ׁשְ ָפָרׁשַ ּמוָבא ּבְ ּּכַ
ים  ָהֵהם  ַוָיָמת  ֶמֶלך ַוְיִהי  ַב  ")כד-כג,  ב( ְָיִמים  ָהַרּבִ ּ ּ

ָרֵאל  ִמן  ָהֲעבָֹדה.ִמְצַרִים ּ  ַוֵיָאְנחו  ְבֵני  ִיׂשְ ּ  ַוִיְזָעקו ,ּ ּ
ְוָעָתם  ֶאל  ָהֱאלֹ ַמע .ים  ִמן  ָהֲעבָֹדהִקַּוַתַעל  ׁשַ ּ  ַוִיׁשְ

ִריתֹוִקּ  ַוִיְזּכֹר  ֱאלֹ,ים  ֶאת  ַנֲאָקָתםִקֱאלֹ   ֶאת ,ים  ֶאת  ּבְ
ְוִנְרֶאה  ִלְלמֹוד ".    ְוֶאת  ַיֲעֹקבַאְבָרָהם  ֶאת  ִיְצָחק

ִּמְפסוִקים  ֵאלו ּּ ר ,  ּ ְתִפָלָתם  ִחְזָקה  ֶאת  ֶקׁשֶ ּׁשֶ ּּ
ים ָיכות  ָלָאבֹות  ַהְקדֹוׁשִ ַ ַּהּשׁ ּ ֵהֵחל  ְלִהְתרֹוֵפף ,  ּ ֶזה  ׁשֶ

ְעּבוד ִ ע,  ֵּעֶקב  ַהּשׁ ָפַעת  ַפְרֹעה  ָהָרׁשָ ַהׁשְ ּּבְ ֶרך ,  ּ ּדֶ ְׁשֶ

ַמע  ֱאלֹ" ר ,  "םים  ֶאת  ַנֲאָקָתִקַּוִיׁשְ ְּוהֹוִכיחו  ֶאת  ַהֶקׁשֶ ּ
ָלֶהם  ִלְבִרית  ָהָאבֹות   ִריתֹוִקַּוִיְזּכֹר  ֱאלֹ"ּׁשֶ  ,ים  ֶאת  ּבְ

 ".ֶאת ַאְבָרָהם ֶאת ִיְצָחק ְוֶאת ַיֲעֹקב

ִמיִעיִני ֶאת קֹוֵלך  ְַהׁשְ
ְצַרִים,  ָאְמָנם ָרֵאל  ִמּמִ ֵני  ִיׂשְ ָיְצאו  ּבְ ַּגם  ְלַאַחר  ׁשֶ ּ ּ ,

ֶהם  ַה ַּצָלקֹות  ָהרוָחִניות  ַהָקׁשֹות ֲּעַדִין  נֹוְתרו  ּבָ ּ ּּ ּ ּ
ם ְתֵמי  ָרַעת  ִמְצַרִים .  ֵמיֵמיֶהם  ׁשָ ּוְכֵדי  ְלַנקֹוָתם  ִמּכִ ּ

ּוְלַהֲעלֹוָתם  ְלַמְדְרגֹות  ְגבֹוהֹות ָּהְראוִים  ְלַעם ,  ּ
ם ֵ ַמֲעָלָתם  ִכְבֵני ,  ְָהָיה  צֶֹרך,  ַהּשׁ ָרה  ּבְ ַלֲהִביָאם  ְלַהּכָ

ְב ּדָ ים  ׁשֶ ֲּאבֹוֵתינו  ַהְקדֹוׁשִ הּ ַרך'  ּקו  ּבַ ְּוָקְראו ,  ְִיְתּבָ
נות ּמְ ָכל  ִהְזּדַ מֹו  ּבְ ׁשְ ָהאֹותֹות .  ּּבִ ְוֵכיָון  ׁשֶ

ִמְצָרִים ָראו  ֵעיֵניֶהם  ּבְ ְוַגם  ֶעֶצם ,  ְּוַהּמֹוְפִתים  ׁשֶ
ְרכוׁש  ָגדֹול ַּהְיִציָאה  ּבִ ּ ה "ּלֹא  ֱהִביָאם  ִלְפנֹות  ַלָקּבָ,  ּ

ָראוי ּדֶ, ּּכָ הֶּנֶאְלצו ַלֲעׂשֹות ֹזאת ּבַ ֶּרך ַהָקׁשֶ ְ . 
ֵעת ָרֵאל  ֶאת  ַעְצָמם ,  ּכָ ָעְמָדם  ַעל  ַהָים  ָמְצאו  ִיׂשְ ּּבְ ּ

ֵרי  אֹוִנים ֶדֶרך  ְללֹא  מֹוָצא,  ְמֻחּסְ ִּמְצָדֵדיֶהם .  ְּבְ
ר  ׁשֹוֵרץ  ַחיֹות  ֶטֶרף ִּמּמוָלם  ַהָים ,  ִּמְדּבָ ּ

ְמַאֵים  ד  ְוָהַאְכָזִרי  ׁשֶ ְעּבָ ׁשֻ ּוֵמֲאחֹוֵריֶהם  ָהָעם  ַהּמְ ּ
י ְעּבודַלֲהׁשִ ִ ָּבם  ְלכור  ַהּשׁ הֹוֵלך  ְוָקֵרב  ֲעֵליֶהם,  ּ . ְׁשֶ

ֵתנו   ָפָרׁשָ ְדָרׁש  ּבְ ְבֵרי  ַהּמִ ך  ָנִביא  ִמּדִ ַּעל  ּכָ מֹות (ְ ׁשְ

ה   ֶרְכָיה  ")ה,  כאַרּבָ י  ּבֶ ָיָפה  ָהְיָתה  ַהְקָרַבת ,  ָאַמר  ַרּבִ
ָאה  צֹומֹות  וְתִפלֹות ָרֵאל  ִמּמֵ ַּפְרֹעה  ְלִיׂשְ ה,  ּּ , ָלּמָ

יָון  ׁשֶ ּכֵ ָּרְדפו  ַאֲחֵריֶהם  ְוָראו  אֹוָתןׁשֶ ִּנְתָיְראו  ְמאֹד ,  ּ
רֹום  ְוָעׂשו  ְתׁשוָבה  ְוִהְתַפְללו ְּוָתלו  ֵעיֵניֶהם  ַלּמָ ּ ּ ּ ּּ ּ ,

ֱאַמר   ּנֶ מֹות  יד(ׁשֶ ָרֵאל  ֶאל  ה,)י,  ׁשְ ֵני  ִיׂשְ ּ  ַוִיְצֲעקו  ּבְ ּ ,'
ה ָרֵאל  ְלמׁשֶ יָת  ָלנו,  ָּאְמרו  ִיׂשְ ו  ֵהם ,  ֶּמה  ָעׂשִ ַעְכׁשָ

ִאים ֶהםּבָ ינו  ִעּמָ ָעׂשִ ֶ ל  ַמה  ּשׁ ים  ָלנו  ּכָ ּ  ְועֹוׂשִ ּ ,

כֹוֵריֶהם  ְוָנַטְלנו  ָממֹוָנם  וָבַרְחנו ָהַרְגנו  ּבְ ּׁשֶ ּ ּ לֹא ,  ּ
ַּאָתה  ָאַמְרָת  ָלנו   ּ מֹות  ה  ג(ּ ה ,)כב,  ׁשְ ָ ֲאָלה  ִאּשׁ   ְוׁשָ

ֶכְנָתה ְ ִּמּשׁ ָעה  ָהיו  עֹוְמִדים  ְולֹא  ָהיו ,  ּ אֹוָתה  ׁשָ ּּבְ ּ ּ
ֹֹוֵנא ,  ְּוָהָיה  ַהָים  סֹוֵגר,  ֲעׂשֹותּיֹוְדִעים  ַמה  ַל ְוַהּשׂ

ר,  רֹוֵדף ְדּבָ ֱאַמר  ,  ְּוַהַחיֹות  ִמן  ַהּמִ ּנֶ  ,)ג,  שמות  יד(ׁשֶ
ר ְדּבָ ן  ֶאְלָעָזר ,  ָסַגר  ֲעֵליֶהם  ַהּמִ י  ִיְרְמָיה  ּבֶ ָאַמר  ַרּבִ
ֵּאין  ָסַגר  ֶאָלא  ַחיֹות ֱאַמר  ,  ּ ּנֶ ִנֵיאל  ו(ׁשֶ ָלִהי -  ֱא,)כג,  ּּדָ

ַלח  ַמְלֲא ֵּכה  וֲסַגר  ֻפם  ַאְרָיָוָתאׁשְ ָראו .  ּ יָון  ׁשֶ ּּכֵ
לׁש  רוחֹות ָ ָהיו  ֻמָקִפין  ִמּשׁ ָרֵאל  ׁשֶ ִּיׂשְ , ַּהָים  סֹוֵגר,  ּּ
ר ְדּבָ ֹֹוֵנא  רֹוֵדף  ְוַהַחיֹות  ִמן  ַהּמִ ָּתלו  ֵעיֵניֶהם ,  ְּוַהּשׂ ּ

רוך  הוא ַמִים  ְוָצֲעקו  ְלַהָקדֹוׁש  ּבָ ָ ּשׁ ּבַ ַּלֲאִביֶהם  ׁשֶ ּ ְּ ּ ,
ֱאַמר ּנֶ ָרֵאל  ֶאל  ה  ,ׁשֶ ַּוִיְצֲעקו  ְבֵני  ִיׂשְ ה ',  ּ ה  ָעׂשָ ְוָלּמָ

ך רוך  הוא  ָלֶהם  ּכָ ְַהָקדֹוׁש  ּבָ ְּ ּ ָהָיה  ַהָקדֹוׁש ,  ּ ֶּאָלא  ׁשֶ ּ
רוך הוא ִמְתַאֶוה ִלְתִפָלָתן ּּבָ ּ ּ ְּ" . 

ְדָרׁש יך  ַהּמִ ְוַמְמׁשִ ן  ֵלִוי",  ּ ַע  ּבֶ י  ְיהֹוׁשֻ   ְלָמה ,ָאַמר  ַרּבִ
ָבר  ּדֹוֶמה ֶרךְ  ְלֶמֶלך  ,ַהּדָ ּדֶ א  ּבַ ָהָיה  ּבָ ת ,ְׁשֶ   ְוָהְיָתה  ּבַ

ה  ִמְמך  ַהִציֵלִני  ִמַיד ,ְמָלִכים  צֹוֶעֶקת  לֹו ַבָקׁשָ ּ  ּבְ ּ ָ ּ
ֶלך  ְוִהִציָלה.ַּהִלְסִטים ַמע  ַהּמֶ ּ  ׁשָ ּ ֵקׁש .ְ ּ  ְלַאַחר  ָיִמים ּבִ

ה ָ ֹא  אֹוָתה  ְלִאּשׁ ר  ִעּמֹו ,  ִּלּשָׂ ְתַדּבֵ ָּהָיה  ִמְתַאֶוה  ׁשֶ ּ
ֶלך,  ְולֹא  ָהְיָתה  רֹוָצה ה  ַהּמֶ ּ  ֵגָרה  ָבה ,ְֶמה  ָעׂשָ ּ

ֶלך ַמע  ַהּמֶ ִתְצַעק  ְוִיׁשְ ֵדי  ׁשֶ ְַהִלְסִטים  ּכְ ּ או ,  ּ ּבָ יָון  ׁשֶ ּּכֵ
ֶלך ְָעֶליָה  ַהִלְסִטים  ִהְתִחיָלה  צֹוֶעֶקת  ַלּמֶ ָּאַמר  ָלה ,  ּ

ֹמַע  קֹוֵלך ֶלך  ְלָכך  ָהִייִתי  ִמְתַאֶוה  ִלׁשְ ְַהּמֶ ְ ך .  ְּ ְּכָ

ָהיו  ּבְ ׁשֶ ָרֵאל  ּכְ ֶהם ִּיׂשְ ִדים  ּבָ ְעּבְ ִּמְצַרִים  ְוָהיו  ְמׁשַ
רוך  ְִהְתִחילו  צֹוֲעִקים  ְותֹוִלין  ֵעיֵניֶהם  ְלַהָקדֹוׁש  ּבָ ּ ּּ

ֱאַמר  ,  ּהוא ּנֶ מֹות  ב(ׁשֶ ים ,)כג,  ׁשְ ָיִמים  ָהַרּבִ ּ  ַוְיִהי  ּבַ
ַּוִיְזָעקו'  ָהֵהם  וגו מֹות  ב(ִּמָיד  ,  ּ ּ  ַוַיְרא  ֱאלִֹהים ,)כה,  ׁשְ

ָרֵאל ֵני  ִיׂשְ רוך  הוא ,  ֶאת  ּבְ ִּהְתִחיל  ַהָקדֹוׁש  ּבָ ְּ ּ
ָיד  ֲחָזָקה  וִבְזרֹוַע  ְנטוָיה ם  ּבְ ָ ּמֹוִציָאן  ִמּשׁ ְוָהָיה ,  ּ

ֹמַע  ֶאת  קֹוָלם  ַפַעם  רוך  הוא  ְמַבֵקׁש  ִלׁשְ ַּהָקדֹוׁש  ּבָ ּ ּּ ְּ

ה,  ַּאֶחֶרת  ְולֹא  ָהיו  רֹוִצין ֵּגָרה  ְלַפְרֹעה ,  ֶמה  ָעׂשָ
ֱאַמר,  ִלְרּדֹף  ַאֲחֵריֶהם ּנֶ ִּמָיד ,  ַפְרֹעה  ִהְקִריבּו:  ׁשֶ

ָרֵאל  ֶאל  ה ַּוִיְצֲעקו  ְבֵני  ִיׂשְ ָעה  ָאַמר ',  ּ אֹוָתה  ׁשָ ּּבְ
רוך  הוא  ְלָכך  ָהִייִתי  ְמַבֵקׁש ַּהָקדֹוׁש  ּבָ ְּ ְּ ֹמַע ,  ּ ִלׁשְ

ֱאַמר,  קֹוְלֶכם ּנֶ ַלע,ׁשֶ ַחְגֵוי  ַהּסֶ י ,    יֹוָנִתי  ּבְ ִמיִעּנִ ַהׁשְ
ִ(ֶּאָלא  ,  קֹול  ֵאינֹו  אֹוֵמר יר  ַהּשׁ  ,)יד,  יִרים  בׁשִ

י  ֶאת  קֹוֵלך  אֹותֹו   ִמיִעּנִ ְ ַמְעִתי ְַהּשׁ ָבר  ׁשָ ּכְ ַמְעִתי ַהקֹול  ׁשֶ ָבר  ׁשָ ּכְ ַמְעִתי ַהקֹול  ׁשֶ ָבר  ׁשָ ּכְ ַמְעִתי ַהקֹול  ׁשֶ ָבר  ׁשָ ּכְ ַּּהקֹול  ׁשֶ ּּ ּּ ּּ
ִמְצַרִים ִמְצַרִיםּבְ ִמְצַרִיםּבְ ִמְצַרִיםּבְ ִתיב,  ּבְ י  ֶאת  קֹוֵלך:  ְְלָכך  ּכְ ִמיִעּנִ ְ ּוְרֵאה (  ְַהּשׁ

ְבֵרי   ן  ִמּדִ ל  ֶזה"  ּחֹוַבת  ַהַתְלִמיִדים"ְלַקּמָ יָון .)ַעל  ָמׁשָ   ּכֵ
רו ִהְתַפְללו  ָאַמר  ַהָקדֹוׁש  ּבָ ּׁשֶ ּּ ּ ה  ָמה ּ ּך  הוא  ְלמׁשֶ ְ

ַּאָתה  עֹוֵמד  וִמְתַפֵלל ּ ּ ַני ,  ּ ל  ּבָ ָבר  ָקְדָמה  ְתִפָלָתן  ׁשֶ ּּכְ ּ
ִָלְתִפָלֶתך ֱאַמר, ּ ּנֶ  ."ּ ַמה ִתְצַעק ֵאָלי,ׁשֶ

ָרֵאל  ֵני  ִיׂשְ ּבְ ֵדי  ׁשֶ ל  ַמְטַרת  ַהַלַחץ  ָהְיָתה  ּכְ לֹוַמר  ּכָ ּּכְ ּ
ִמיעו  ֶאת  קֹוָלם ָגה  ַהּמַ,  ַּיׁשְ ֻהׂשְ ָבר ,  ָּטָרהְוֵכיָון  ׁשֶ ּכְ

ינו ה ַרּבֵ ל מֹׁשֶ ּלֹא ָהָיה ָמקֹום ֲאִפילו ִלְתִפָלתֹו ׁשֶ ּּ.   
ִמְדַרׁש  ַתְנחוָמא ל  נֹוָסף  ּבְ ָּמׁשָ ֶאת )  יגׁשֹוְפִטים  (  ּ

ָעה אֹוָתה  ׁשָ ָרֵאל  ּבְ ל  ִיׂשְ ַּמָצָבם  ׁשֶ ּוַפְרֹעה  ִהְקִריב ",  ּ
ָרֵאל  ֶאת  ֵעיֵניֶהם   או  ְבֵני  ִיׂשְ ַּוִיׂשְ מֹות(ּ אֹוָתה ,  )י  ,  וׁשְ ּּבְ

ָרֵאל  צֹוֲעִקים  ְלַהָקדֹוׁש  ֵני  ִיׂשְ ָעה  ִהְתִחילו  ּבְ ּׁשָ ּ
רוך  הוא ּּבָ ֱאַמר,  ְּ ּנֶ ָרֵאל  ֶאל  ה:  ׁשֶ ַּוִיְצֲעקו  ְבֵני  ִיׂשְ ּ '

ם( רוך  הוא.  )ׁשָ ָּאַמר  ַהָקדֹוׁש  ּבָ ְּ ַלע ,  ּ ַחְגֵוי ַהּסֶ יֹוָנִתי  ּבְ
ְדֵרָגה   ֵסֶתר  ַהּמַ ָרֵאל ְּלָמה  ָהיו  .  )יד,  ש  ב"שה(ּבְ ִיׂשְ

ָעה אֹוָתה  ׁשָ ץ,  ּּדֹוִמין  ּבְ ְרָחה  ִמִלְפֵני  ַהּנֵ ּבָ , ְּליֹוָנה  ׁשֶ
ַלע ֵנס  ִלְפִנים  ִמן  ַהּסֶ ָחׁש ,  ּוָבָאה  ְלִהּכָ ְוָהָיה  ַהּנָ

תֹוכֹו ה  ָלֵצאת.  ּבְ ְקׁשָ ץ  ַעל  ַהֶפַתח,  ּבִ ך .  ֲּהֵרי  ַהּנֵ ְּכָ

ָרֵאל ְַהָים  הֹוֵלך  ְוסֹוֵער  ֲעֵליֶהם,  ָּהיו  ִיׂשְ ֹוֵנא ְוַה,  ּ ּשׂ
ר,  רֹוֵדף  ַאֲחֵריֶהם ְדּבָ ְּוָהיו  מוָקִפין ,  ְּוַהַחיֹות  ִמן  ַהּמִ ּ
ע  רוחֹות ר.  ֵּמַאְרּבַ ְדּבָ ָהיו  ַהַחיֹות  ִמן  ַהּמִ ִין  ׁשֶ ּוִמּנַ ּ ּ ,

ּנַ  ('ְּוכו או  ֵעיֵניֶהם  ַלֲאִביֶהן ?ֶּמה  ָעׂשו.  )ל"ּכַ ּ  ָנׂשְ
ַמִים  ְוָצֲעקו ָ ּשׁ ּבַ ֱאַמר,  ּׁשֶ ּנֶ או ּוַפְרֹעה  ִה:  ׁשֶ ְּקִריב  ַוִיׂשְ ּ

ית ַהִמְדָרׁש ַעל ְי יֹוֵצא ָלאֹור לֹום"ֵּדי ּבֵ ים ְוַהׁשָ ת .יֹוְרק־ְּניו "ַּהַחּיִ תָפָרׁשַ תָפָרׁשַ תָפָרׁשַ ַלח     ָּּּּפָרׁשַ ׁשַ ַלח ּבְ ׁשַ ַלח ּבְ ׁשַ ַלח ּבְ ׁשַ ּּּבְ יָרה     ––––ּּ ת ׁשִ ּבָ יָרה ׁשַ ת ׁשִ ּבָ יָרה ׁשַ ת ׁשִ ּבָ יָרה ׁשַ ת ׁשִ ּבָ ָליֹון   •ׁשַ     פ"תש'ה  • 48  ּּגִ

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

ּבֹון ֲעבֹוָדה ְוִלּמּוד ּתֹוָרה ְוַעל ֶחׁשְ ֲעִסיק ּבַ  ַהּמַ



ם ַמה ִנְבְראו ִאיָלֵני ְסָרק  שששש""""יתיתיתיתִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא  ?ְּלׁשֵ
י  ֲאִביְגדֹור  ִמיֶלר  ַזַצ ִסְפרֹו  ל  "ַּהָגאֹון  ַרּבִ ִחיָנה  אֹות  ("  ֵלב  ֲאִביְגדֹור"ּבְ ַער  ַהּבְ ִאיָלן  ְסָרקמ)  קאַּעּמוד  מה  ׁשַ ׁש  ּתֹוָעלֹות  ּבְ ָהִאיָלן  נֹוֵתן  ֵצל ',  א:  ֹוֶנה  ׁשֵ ׁשֶ

ּבֹו  ִיְסּתֹוֵפ ֶמׁש  ּפוׁשֶ ֵני  ָאָדם  ֵמחֹם  ַהׁשֶ ֶהם  ִמְתַרֲעֵנן  ָהֲאִויר',  ב.  ּּבְ ר  ּבָ ה  ַמִים  ֵמָעָליו  ֲאׁשֶ הֹוִציאֹו  ַהְרּבֵ ְוַגם  מֹוִציא ,  ָהִאיָלן  ְמָקֵרר  ֶאת  ָהֲאִויר  ּבְ
ַמְרֵאהו',  ג.  ֵריַח  ָנֶאה  ֵמֶהָעִלים ַח  ֶאת  ָהָאָדם  ּבְ ּמֵ ֲאָדָמה  ֶאת  ֵמי ',  ד.  ָּהִאיָלן  ְמׂשַ יו  ְמַחְלֵחל  ֶאת  ָהֲאָדָמה  ְוַעל  ְיֵדי  ֶזה  ַמֲחֶזֶקת  ּבָ ָרׁשָ ׁשָ ָהִאיָלן  ּבְ

לֹא  ִייַבׁש  ַהַקְרַקע  ְוַגם  ַעל  ְי ִמים  ׁשֶ ַּהְגׁשָ ִיםּּ ֶטף  ַהּמַ ֵני ',  ה.  ֵדי  ֶזה  ִנְמַנע  ׁשֶ ִמיׁש  ּבְ ׁשְ ים  וְכֵלי  ּתַ ּתִ יק  ֵעִצים  ְלַהָסָקה  ְוָהִעָקר  ְלִבְנַין  ּבָ ָּהִאיָלן  ַמְסּפִ ּ ּ
ֵני ָאָדם ְלָצְרֵכיֶהם', ו. ָאָדם ִקים ּבְ ּפְ ֶהם ִמְסּתַ ר ּבָ ָאר ֳחָמִרם ֲחׁשוִבים ֲאׁשֶ ים ְנָיר וׁשְ ֵּמָהִאיָלן עֹוׂשִ אן ְדָבָריוַעד" ּ  .ּ ּכָ
 

ָרֵאל  ֶאת  ֵעיֵניֶהם  ְוגֹו ֵני  ִיׂשְ ָרֵאל '  ּבְ ֵני  ִיׂשְ ַּוִיְצֲעקו  ּבְ ּ
ִתיב. 'ֶאל ה ַלע: ְְלָכך ּכְ ַחְגֵוי ַהּסֶ   ."יֹוָנִתי ּבְ

אן ִמְצַרִים,  ְוַגם  ּכָ מֹו  ּבְ ּׁשוב  ֶהְחִזיָרה  ַהְצָעָקה ,  ּכְ ּ
ָרֵאל   ֵני  ִיׂשְ ַרך  ֶאת  ּבְ ם  ִיְתּבָ ֵ ַּלֲעֶטֶרת  ִתְפֶאֶרת ְְלַהּשׁ

ָחה  ,  ֲּאבֹוֵתינו ַתּכְ ְמַעט  ִהׁשְ ּכִ ִמְצַרִיםּזֹו  ׁשֶ ּוְכִנְלָמד .  ּבְ
ִכיְלָתא ְבֵרי  ַהּמְ ֵהִביא  ַרׁשִ  ִּמּדִ ַּוִיְצֲעקו  ",  י"ׁשֶ ָּתְפׂשו ָתְפׂשו ָתְפׂשו ָתְפׂשו   –ּ ּּ ּּ ּּ ּ
ּאוָמנות  ֲאבֹוָתםאוָמנות  ֲאבֹוָתםאוָמנות  ֲאבֹוָתםאוָמנות  ֲאבֹוָתם ּּ ּּ ּּ ַאְבָרָהם  הוא  אֹוֵמר  ....ּ ית  יט(ּ  ּבְ ֵראׁשִ  )ּבְ
ר קֹום  ֲאׁשֶ םֶאל  ַהּמָ ִיְצָחק  .    ָעַמד  ׁשָ ם  כד(ּבְ ּ  ָלׂשוַח )ׁשָ

ֶדה ּשָׂ ַיֲעקֹב . ּבַ ם כח(ּבְ ָמקֹום)ׁשָ ּ ַוִיְפַגע ּבְ ּ ." 
ַמָצֵבי  ּדַֹחק  ְוַלַחץ  ד  ׁשֶ ְּמאָֹרע  ַמְלִחיץ  ֶזה  ְמַלּמֵ

ִאים  ָלָאָדם ר  הוא  ִמְתַעֵלם  ֵמַהטֹובֹות ,  ּבָ ֲאׁשֶ ּּכַ ּ ּ
ַהָקּבָ ִמה  "ּׁשֶ יַע  ֶאת  קֹולֹו ַמֲעִניק  לֹו  ְוֵאינֹו  ַמׁשְ

הֹוָדָיה  ַעל  ַהטֹובֹות  ַהְמֻרּבֹות  ְּלבֹוֵרא  עֹוָלם  ּבְ
ַתן  לֹו   ּנָ ְגָרהׁשֶ יֵמי  ׁשִ ִעתֹות ,  ּבִ ִהְתַעֵלם  ּבְ ְּוֵכיָון  ׁשֶ ּ

ִעתֹות  ָצָרה י  ָאָדם .  ּטֹוָבה  ֶנֱאַלץ  ַלֲעׂשֹות  זֹאת  ּבְ ּכִ
ִתיַנת  תֹוָדה  ְלבֹוֵרא  עֹוָלם  ַחר  ְלִהְתַעֵלם  ִמּנְ ּבָ ּׁשֶ ּ

ֵרׁש  ְלַבֵקׁשִי ה  ְוַהָצָלה  ּּדָ ָקׁשָ ַרך  ּבַ ּנו  ִיְתּבָ ִּמּמֶ ּ ְ ְוְכֶדֶרך .  ּ ּ
ִעיִרים   ּמְ רוק (ׁשֶ ַכי  ּדְ י  ָמְרּדְ ִגיד  ַרּבִ ל  ַהּמַ ָבָריו  ׁשֶ ַּעל  ִפי  ּדְ ּ ּ

ְדָרׁש  )ל"ַזַצ ֵבאור  ַהּמִ ַמְסָקַנת ,  ּּבְ ר  ִנְתּבֹוֵנן  ּבְ ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ
ָבִרים ָב,  ַהּדְ ַקָים  ּדָ ָּנִבין  ׁשֶ ָחׁש ּ ָתף  ְלֵנץ  ְוַלּנָ ּר  ְמׁשֻ
ָיִכים  ְלאֹותֹו  ָאדֹון  –ְּוַליֹוָנה   ּכוָלם  ׁשַ ּ ָחֵפץ ,  ּ ׁשֶ

ל  יֹוָנתֹו מֹוַע  ֶאת  קֹוָלה  ׁשֶ ִמיָעה ,  ִּלׁשְ ְ לֹא  ַהּשׁ ְּוֵכיָון  ׁשֶ
ַחת ,  ֶהֶגה ֶרך  ַהּנָ ְפֻעָלה  ַמְלִחיָצה  ּדֶ ְֶנֱאַלץ  ִלְנקֹט  ּבִ ּ

ִל ַלע  וׁשְ ְנִקיק  ַהּסֶ ָחׁש  ּבִ ץ  ִלְרּדֹף  ֶאת ַּהּנָ יַחת  ַהּנֵ
ִמיַע ֶאת קֹוָלה, ַּהיֹוָנה ַהיֹוָנה ַתׁשְ ֵדי ׁשֶ ְּוָכל זֹאת ּכְ ּ ּ. 

ָרק ּמָ ָחֵסר ֶמַלח ּבַ ׁשֶ  ...ּכְ
א פור ַהּבָ ֶרך ַהּסִ יִרים ֶאת ָהִעְנָין ּדֶ ִנים ַמְסּבִ ְרׁשָ ּּדַ ּ ְ: 

יִרים   הֹוִרים  ֲעׁשִ ה  ּבְ ּנֹוַלד ַמֲעׂשֶ ן  ָיִחיד  ׁשֶ ָלֶהם  ּבֶ ּׁשֶ
ל  ְלַאֵחר   ִנים  ֲאֻרּכֹות  ׁשֶ ִּצִפָיהׁשָ ְמרו  ַעל   .ּ ַּההֹוִרים  ׁשָ

ֵדי  ַמִזיָק ִקיצֹוִניֹות  ְיֵתָרה  ַעד  ּכְ ם  ּבְ ַּיְלּדָ ֲענו .  הּ ֵּהם  ּנַ
ִריׁשֹוָתיו ָחִקים  וְבֵמיַטב ,  ְלכֹל  ּדְ ִמׂשְ ִּפְנקוהו  ּבְ ּ ּ ּ

ָמעֹות ּנו ְלהֹוִריד ּדְ ַּהַצֲעצוִעים וָמְנעו ִמּמֶ ּ ּ ּ ּ. 
ָנה ָעְקבו ,  ָחְלָפה  ׁשָ ָנַתִים  ְוַההֹוִרים  ׁשֶ ָּחְלפו  ַגם  ׁשְ ּּ

ן  ַיִקיר ל  ַהּבֵ ְדִריכות  ַאַחר  ִהְתַפְתחותֹו  ׁשֶ ּּבִ ּ ּ ִּתינו ִהְמ,  ּּ ּ
ַּאך  ְלֶחְרָדָתם  ַהֶיֶלד  לֹא  הֹוִציא  ֶהֶגה .  ְּלמֹוָצא  ִפיו ְ

תֹהו.  ִּמִפיו ם  ֲעלו  ּבַ ְסיֹונֹות  ְלדֹוֵבב  ֶאת  ַיְלּדָ ל  ַהּנִ ּּכָ ּ ּ ,
ָיְצאו  ִלים  ַהּבֹוְדדֹות  ׁשֶ ּהוא  לֹא  ַנֲעָנה  ָלֶהם  ְוַגם  ַהּמִ ּּ ּ

ִּמִפיו  ָהיו  ְמֻקָטעֹות  ְוַחְסרֹות  ֲהָבָנה ּ , ִּיְתַנֲחמו,  ֵמיָלא.  ּ
ה  יֹום  ֶאָחד  ...ֲאָבל  ֶיֶלד,  ָּאְמָנם  ֶיֶלד  ִאֵלם ֵעת ,  ְוִהּנֵ ּבְ

בו ָיׁשְ ּׁשֶ ְּלֶפַתע  ָצַעק  ַהֶיֶלד ,  ּ  ֶלֱאכֹול  ֲארוַחת  ָצֳהָרִיםּ
רור,  קֹולֹו  ָהָיה  ָרם,  ָּהִאֵלם ָּצלול  ובֹוֵטַח,  ּּבָ ָחֵסר :  "ּ

ָרק ּמָ ִּמָיד  ִהְתַנְפלו  ָעָליו  ַההֹו  !"ֶמַלח  ּבַ ּ ִרים ּ
יקֹות ִחּבוִקים  וִבְנׁשִ ּּבְ ר:  "ּ ּתֹוָדה !"  "ַּאָתה  ְמַדּבֵ

ם ֵ ַאָתה ִאֵלם", !"ֵאיֶזה יִֹפי, ְלַהּשׁ ְדנו ׁשֶ ְּסָתם ָחׁשַ ּ ּ." 
רֶֹגז ַּהֶיֶלד  ֶהֱעָוה  ֶאת  ָפָניו  ּבְ ָיָדיו  ַהְקַטּנֹות ּ ּ  ְוָהַדף  ּבְ

ַּתְפִסיקו  ִעם  ֶזה:  "ֶאת  הֹוָריו ל  ַהַצֲהלֹו!  ּ ָמקֹום  ּכָ ת ּּבְ
ָרק ּמָ תֹוִסיפו ֶמַלח ּבַ ְטִרידֹות ַהָללו מוָטב ׁשֶ ַּהּמַ ּ ּ ּ ּ"! 

ַאָתה ",  ִּנְרֲעׁשו  ַההֹוִרים  –"  ?ֵָאיְנך  ֵמִבין" ְבנו  ׁשֶ ָּחׁשַ ּ

ם!  ּינוִגׁשְַָאך  ,  ִּאֵלם ך  ְלִחּנָ ְדנו  ּבְ ָָחׁשַ ֵרר ,  ּ ְּוַעָתה  ִמְתּבָ
ַאָתה   רּׁשֶ  !"ּה  ִפְתאֹוםַמ  ?ִּאֵלם  ֲאִני"  !"יֹוֵדַע  ְלַדּבֵ

יו  ,ָּאז  ַמּדוַע.  "ָּנבֹוכו  ַההֹוִרים ְרָת  ַעד  ַעְכׁשָ ּבַ  –"  ּלֹא  ּדִ
ַאל  ָהָאב ָּפׁשוט  ְמאֹד".  ׁשָ ָרק  ָהָיה ,  ּ ו  ַהּמָ ַעד  ַעְכׁשָ

ָלם ַּּרק ַהַפַעם ֲחַסְרֶתם ְקָצת ֶמַלחַרק ַהַפַעם ֲחַסְרֶתם ְקָצת ֶמַלחַרק ַהַפַעם ֲחַסְרֶתם ְקָצת ֶמַלחַרק ַהַפַעם ֲחַסְרֶתם ְקָצת ֶמַלח, ֻּמׁשְ ּּ ּּ ּּ..." 
ל ְמׁשָ ַלח נֹוֵטל  ֶאת  ַהּמֶה  "ִּלְפָעִמים  ַהָקּבָ,  ְוַהּנִ
ָרק ֵדי   –  ֵמַהּמָ ַּמְחִסיר  ְמַעט  ִמַטֲעֵמי  ַהַחִיים  ּכְ ּ

ַעְצמֹו  ְוָיִבין   ָהָאָדם  ִיְתּבֹוֵנן  ּבְ ָהיו ׁשֶׁשֶ ַּהִיְתרֹונֹות  ׁשֶ ּ
ֵעת  ֵאיָנם  מוָבִנים  ֵמֲעֵליֶהם ֶּאָלא  ָיד ,  ּלֹו  ַעד  ּכָ

ָגָחה  ָפֲעָלה  ְלֵהיִטיב  לֹו ַּהַהׁשְ ֵעיָנא  ְפִקיָחא  ּ ִאם .  ּּבְ
ר  ּדַ ְפׁשֹו  ֲעִדיָנהּבַ ּנַ ַּעת  הוא  וְכָכל  ׁשֶ ְיַמֵהר ,  ּ

ה  ֶאת  ָפָניו  ֵלאמֹר ה  ְתַכּסֶ ְּלִהְתּבֹוֵנן  ובוׁשָ ּ ּ ֵהיָכן :  ּ
ַטֲעמֹו ָלם  ּבְ ָרק  ָהָיה  ֻמׁשְ ר  ַהּמָ ֲאׁשֶ ּוְלָבבֹו ?  ָּהִייִתי  ּכַ

ר  ְתִמיִדי  ִעם  מֹור  ַעל  ֶקׁשֶ ָּיִבין  ֶאת  חֹוָבתֹו  ִלׁשְ
ַרך ֹּודֹות  לֹו  ַעל  ֶהָעָבר  וְלַבֵקׁש  ַעל ְלה,  ְַהּבֹוֵרא  ִיְתּבָ ּ

יִכים .  ֶהָעִתיד ֶמת  וַמְמׁשִ ֶ ָמָתם  ְמֻגּשׁ ׁשְ ּנִ ְּוֵאלו  ׁשֶ ּ ּ
ד  ֶאת  ַטַעם  ַהַחִיים  ְלַגְמֵרי ְּלִהְתַעֵלם  ֲעלוִלים  ְלַאּבֵ ּ ּ .

ָבר,  ַּגם  ֵהם ל  ּדָ סֹופֹו  ׁשֶ יר ,  ּבְ ֵּיָאְלצו  ְלִהָזֵכר  וְלַהּכִ ּ ּ
ם ִיְת ֵ ָגַחת ַהּשׁ ַהׁשְ ַרך ָעָליו ְוִלְפנֹות ֵאָליוּּבְ  .  ְּבָ

ְתִדירות  ְולֹא  ּמוָטב  ָלָאָדם  ִלְפנֹות  ְלבֹוֵרא  עֹוָלם  ּבִ ּ
ים  ַהּדֹוֲחִקים  אֹותֹו  ִלְנִקיק  ְּלַהְמִתין  ְלַמָצִבים  ָקׁשִ ּ

ֵמַאֲחָריו ָנָחׁש ומולֹו ֵנץ ַאְכָזִרי ׁשֶ ַלע ּכְ ַּהּסֶ ּ. 
חֹוַבת  ָהָאָדם  ִלְפנֹות  ַלָק,  ִעְנָין  ֶזה ְוִלְהיֹות  ִעּמֹו ה  "ּבָּּבְ

ר  ְתִמיִדי ֶקׁשֶ ֵסֶפר  ,  ּּבְ ֵאר  ּבְ  "ּחֹוַבת  ַהַתְלִמיִדים"ִמְתּבָ
ָבָריו,  )ֶּפֶרק  ט( ַער  ְולֹא "...,  ֶקַטע  ָקָצר  ִמּדְ ַרק  ִאיׁש  ּבַ

ך  ֶאת  ַהְתִפָלה   ל  ּכָ ֵּיָדע  ָיכֹול  ְלַחֵלל  ּכָ ּּ ָבה  ַרק ּוְ ְלָחׁשְ
ָאגֹות ּיו  לֹא  ָהָיה  ִמְתַפֵלל  ַחְּולוֵלי  ְצָרָכ,  ְצֶֹרך  ַהּדְ . ו"ּ

ַעְצָמה ֱאֶמת  ַהְתִפָלה  ּבְ י  ּבֶ ּּכִ ּ ִּהְתָקְרבות  ַהֵלב ,  ּ ּ
ֶפׁש  ַלה ַתְפכות  ַהּנֶ ְּוִהׁשְ ְתִפָלה'  ּּ ּזֹו  ִהיא  ָהִעָקר ,  ּּבִ

ְתִפָלה ר  ּבִ יך  ְואֹוֵמר.  "ֲּאׁשֶ ְוַמְמׁשִ א :  "ּ ּוְרֵאה  ּנָ
ְדָרׁש  עֹוד  יֹוֵתר ּמִ ֶ,  ּבַ ְלַבד  ּשׁ ַּהְתִפָלה ֵאין  לֹא  ּבִ ּ

ָאגֹות  ְוַהָצרֹות ִלְפָעִמים  ֶאת ,  ְּמסֹוֶבֶבת  ִמן  ַהּדְ ַּרק  ׁשֶ
ָאגֹות  ׁשֹוֵלַח   ְתַפֵלל  ֵאָליו  '  הַהּדְ ּנִ ֵדי  ׁשֶ ּּכְ ל ...  'יתּ ָמׁשָ
ה ('  ְּלַבת  ְמָלִכים  ְוכו מֹות  ַרּבָ ְ ל  ִמּשׁ ׁשָ ְוָכאן  ֵהִביא  ֶאת  ַהּמָ

הוָבא  ְלֵעיל ַט)  ּׁשֶ ל  ּבֶ ְמׁשָ , ָח  ֵמַעְצְמך  ֵמִביןֶאת  ַהּנִ
ת  ְמָלִכים  רֹוֶצה  ַהָקּבָ ְלך  ּבַ ֶפׁש  ׁשֶ ַּהּנֶ ָ א  אֹוָתהה  "ּ , ִּליׁשָ

תֹו ָ ְקֻדּשׁ ִתְתָקֵרב  ְוִתְתַיֵחד  ּבִ לֹוַמר  ׁשֶ ּוְצִריָכה ,  ּּכְ
ר  וְלִהְתַפֵלל  ֵאָליו ְּלַדּבֵ ּ י  ַעל  ְיֵדי  ַהְתִפָלה ,  ּ ּּכִ ּ

ָאה  ִמִקירֹות  ַהֵלב  ַהּנֶ ַּהְפִניִמית  ַהּבָ ֶפׁש  ִמְתעֹוֶרֶרת ּּ
ָנָתה ְ ֶלך,  ִּמּשׁ ּמֶ ְהֹוָמה  וִמְתַיֶחֶדת  ּבַ ל –  ּ   ַמְלּכֹו  ׁשֶ
ל  ַהְתִפָלה,  עֹוָלם ְּוִהיא  ִעָקָרה  ְוַתְכִליָתה  ׁשֶ ּ ּ ּ ַעד ,  ּ

ה ָאגֹות  ׁשֶ ָנן  ּדְ ֶיׁשְ ָרֵאל '  ּׁשֶ ּׁשֹוֵלַח  אֹוָתן  ָלִאיׁש  ַהִיׂשְ
ִיְתעֹוֵרר  ַע ֵדי  ׁשֶ ְּלִהְתַפֵלל  ְוִלְצי  "ּּכְ ִּמֶקֶרב '  עֹק  ַלהּ

ְגָרה  ֶאת  ַהִליְסִטים ,  ִלּבֹו  ְוַנְפׁשֹו ֶלך  ׁשִ מֹו  אֹותֹו  ַהּמֶ ּּכְ ְ

ִתְצַעק ֵאָליו ֵדי ׁשֶ ֶלך ּכְ ַבת ַהּמֶ ּּבְ  . עֹודש "ַע". ְ

ִּהְתַעְלמות ֵמאֹוֵהב ַמְזִמיָנה ׂשֹוֵנא ּ 
ים  יֹוֵתר ָנם  ַמָצִבים  ָקׁשִ ָהָאָדם ,  ֶּיׁשְ ָכך  ׁשֶ י  ּבְ לֹא  ּדַ ְׁשֶ ּ

ל  ִמְת ָגָחה  ַהְתִמיִדית  ׁשֶ ַּעֵלם  ֵמַהַהׁשְ ּ ְוָכל ת  "היּ
ַהָקּבָ ַּהטֹובֹות  ׁשֶ ִתְפקודֹוה  "ּ ֲהָנַעת ,  ַּמֲעִניק  לֹו  ּבְ ּבַ

גופֹו  וְבֹמחֹו  ים  ּבְ ְתַרֲחׁשִ ֵּאָבָריו  וְבָכל  ַהְפָלאֹות  ַהּמִ ּ ּּ
מור  ָגח  ְוׁשָ הוא  ֻמׁשְ ֵּאיָנם  הֹוָכָחה  ְמַסֶפֶקת  ׁשֶ ּּ ּ

ָגָחה  ֶעְל ַהׁשְ יֹוָנה  ְוַגם  ֵאינֹו  ּבֹוׁש  ִלְדרֹוׁש  הֹוָכחֹות ּּבְ
ָּאָדם  ָכֶזה  ָעלול  ִלְמצֹוא  ֶאת  ַההֹוָכָחה .  נֹוָספֹות

ה ֶרך  ַהָקׁשֶ ּדֶ ּּבַ ְוִעְנָין  ֶזה  ִנְלַמד  ֵמַהְמאָֹרעֹות .  ְ
ֵתנו  הוְבאו ִלְקַראת סֹוף ָפָרׁשָ ַּהּנֹוָספֹות ׁשֶ ּ  . )יזֶּפֶרק (ּּ

ְרִפיִדים ר  ָחנו  ּבִ ֲאׁשֶ ָעם ּּכַ ּ  ֵהֵחָלה  ִהְתקֹוְממות  ּבָ ּ
ָיִביא  ינו  ׁשֶ ה  ַרּבֵ ְרׁשו  ִמּמֹׁשֶ ּוְקבוצֹות  ָהֶעֶרב  ַרב  ּדָ ּ ּ ּ ּ

ֱאֶמת  ָחֵסר  ַמִים.  ָלֶהם  ַמִים ּבֶ ֲהֵרי ,  ֶזה  לֹא  ׁשֶ ׁשֶ
ם  ַמִים  ֵמָאלוׁש ֵּהִביאו  ִעּמָ ְקִריאֹות ,  ּ ְּוָכל  ַמְטָרָתם  ּבִ

ם  ִיְתּבָ ֵ ֵּאלו  ָהָיה  ְלַנּסֹות  ֶאת  ַהּשׁ ר ּ ִמְדּבָ ַּרך  ִאם  ַגם  ּבְ ְ

ן  ֶעְזָרא  (ָצִחיַח  ַיְמִציא  ָלֶהם  ְמקֹורֹות  ַמִים   , יזַּעֵין  ִאּבְ

ינו  ַמְזִהיר  אֹוָתם  ְלַבל  ְיַנּסו  ֶאת  ִרּבֹונֹו .  )ב ה  ַרּבֵ ּמֹׁשֶ ּ
ל  עֹוָלם לֹא  ִהְזִניָחם  ְוָנַתן ,  ׁשֶ ְּוִיְלְמדו  ֵמֶהָעָבר  ׁשֶ ּ

ל  ָצְרֵכיֶהם לו ,  ְתלֹוְנִניםְַאך  אֹוָתם  ִמ.  ָלֶהם  ּכָ ּלֹא  ִקּבְ
ְטַרת  ְיִציָאָתם  ּמַ ָבָריו  ְוַאף  ֶהֱעלו  ַטֲענֹות  ׁשֶ ֶּאת  ּדְ ּ
ֵניֶהם  ְוֹצאָנם  ר  ָהְיָתה  ַלֲהִמיָתם  ְוֶאת  ּבְ ְדּבָ ַלּמִ

ר ְדּבָ ּמִ ה  פֹוֶנה  ַלָקּבָ.  ּבַ ּמֹׁשֶ מֹוֶרה  לֹו ה  "ְּוַהָקּבָה  "ּ
ֲּעבֹר  ִלְפֵני  ָהָעם  ְוַקח  ִאְתך  ִמִזְקֵני  ִי" ָרֵאל  וַמְטך ָּ ָׂשְ ּ ּ

ָיְדך  ְוָהָלְכָת יָת  ּבֹו  ֶאת  ַהְיאֹר  ַקח  ּבְ ר  ִהּכִ ֲּאׁשֶ ָ ...
ָתה  ָהָעם  ַוַיַעׂש  ּנו  ַמִים  ְוׁשָ יָת  ַבצור  ְוָיְצאו  ִמּמֶ ְּוִהּכִ ּ ּ ּ ּ

ָרֵאל ה  ְלֵעיֵני  ִזְקֵני  ִיׂשְ ן  מׁשֶ ֵּעֶקב  ַהְמאָֹרע  ִנַתן ".  ּכֵ
ם  ָקלֹון קֹום  ׁשֵ ם  ַה:ַלּמָ ה ּ  ַוִיְקָרא  ׁשֵ קֹום  ַמּסָ ּמָ

ָרֵאל ֵני  ִיׂשְ  ',ה  ְוַעל  ַנּסָֹתם  ֶאת  ,ּוְמִריָבה  ַעל  ִריב  ּבְ
נו ִאם ָאִין'ה ֲהֵיׁש ,ֵלאמֹר ִקְרּבֵ  ".ּ ּבְ

תֹוָרה ן  ֶנֱאַמר  ּבְ ּוִמַיד  ְלַאַחר  ִמּכֵ ַּוָיֹבא  ֲעָמֵלק :  "ּ
ְרִפיִדם ָרֵאל  ּבִ ַּוִיָלֶחם  ִעם  ִיׂשְ , )ח,  יז(י  "ּוֵפֵרׁש  ַרׁשִ".  ּ

ה  זֹו  ְלִמְקָרא  ֶזהְָסַמך" ּ  ָתִמיד  ֲאִני ,  לֹוַמר,ּ  ָפָרׁשָ
ן  ְלָכל  ָצְרֵכיֶכם  ְוַאֶתם  אֹוְמִרים  ֲהֵיׁש  יֵניֶכם  וְמֻזּמָ ּּבֵ ּ

נו  ִאם  ָאִין'  ה ִקְרּבֵ ך !?ּּבְ א  ְונֹוׁשֵ ֶלב  ּבָ ַהּכֶ ּ  ַחֵייֶכם  ׁשֶ
ֶּאְתֶכם  ְוַאֶתם  צֹוֲעִקים  ֵאַלי  ְוֵתְדעון  ֵהיָכן  ֲאִני ּ. 

ל  ְלָאָדם   ֶרךָמׁשָ ֵתפֹו  ְוָיָצא  ַלּדֶ נֹו  ַעל  ּכְ יב  ּבְ ִהְרּכִ  ,ְׁשֶ
ן  רֹוֶאה  ֵחֶפץ  ְואֹוֵמר א  טֹול ֵחֶפץ ,ָהָיה  אֹותֹו  ַהּבֵ   ַאּבָ

ית,ּ  ְוהוא  נֹוֵתן  לֹו,ֶזה  ְוֵתן  ִלי ִליׁשִ ִנָיה  ְוֵכן  ׁשְ  .ּ  ְוֵכן  ׁשְ
ָאָדם  ֶאָחד ָּפְגעו  ּבְ ן,ּ   ָרִאיָת  ֶאת ,  ָאַמר  לֹו  אֹותֹו  ַהּבֵ

א  ?ָר  לֹו  ָאִביו  ֵאיְנך  יֹוֵדַע  ֵהיָכן  ֲאִני  ָאַמ?ַאּבָ
כֹו ֶלב וְנׁשָ ִליכֹו ֵמָעָליו וָבא ַהּכֶ ִּהׁשְ ּ." 

ל ַתּדֵ ל ה  "ְּלהֹודֹות  ַלַהָקּבֵָּמַעָתה    ָּהָבה  ִנׁשְ ַעל  ּכָ
ֲעִניקַּהטֹובֹות   ּמַ ְוְבָכך  ,  ּ  ָלנוׁשֶ ַּנְחסֹך  ֵסֶבל  ְוִיּסוִריםּ ְ ,
ָמקֹום   יָרהּבְ ִ ְצָטֵרך ,  ְּצָעָקה  ָתבֹוא  ַהּשׁ ּנִ ְוִבְמקֹום  ׁשֶ ּ

ַמח ְלהֹודֹות   .ְּלַבֵקׁש ִנׂשְ

¿Ó»ËÈƒÏ¿L ÌÈƒ„Èƒb«n«‰ „»Á∆‡ ˙«ÁÈƒN"‡ 
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ת ּבָ יָרה ׁשַ לֹום וְמֹבָרךׁשִ ְ ׁשָ ּ
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