
ֵּמַהֵסֶפר ַהָקדֹוׁש  ּ 

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

ָּפסוק  ׁשובֹו  ָבִנים  ׁשֹוָבִבים ּ ּ ַמע ִּמַלת  ׁשֹוָב.  ּ ִבים  ַמׁשְ

ַמע   ְּלׁשֹון  ְתׁשוָבה  וַמׁשְ ּ עים'  לּ ְּוָכאן  לֹא  ִיָתֵכן ,  ְִרׁשָ

ְּלׁשֹון  ְתׁשוָבה ִאם  ְכָבר  ֵהם  ׁשֹוָבִבים,  ּ ְּדַהְינו ,  ּׁשֶ ּ

עׂשו  ְתׁשוָבה ּׁשֶ ּ ּ ְוִאם 'ְּוכו"  ּׁשובֹו"ְַמה  צֶֹרך  לֹוַמר  ,  ָ

עים ֵפרוׁשֹו  ְלׁשֹון  ְרׁשָ ִֹנאַמר  ׁשֶ ּ ם  ֶזה  ָקׁשֶ,  ּ ָּלָמה ,  הּגַ

עים ִָקָרא  אֹוָתם  ַבָלׁשֹון  ַהֶזה  ְולֹא  ָאַמר  ְרׁשָ ּ ּ ֶּאָלא ?  ּ

קֹוֶנה  ְלָנְכִרי ,  ְּדִגיִטיןד  "ְּבֵפ'  דאמרי ִּמַנִין  ְלָנְכִרי  ׁשֶ ּ

ֶנֱאַמר   ה  ָיָדיו  ׁשֶ ְּלַמעׂשֵ ִבים "ֲ ְּוַגם  ִמְבֵני  ַהתֹוׁשָ ּ

ִרים  עָמֶכם ַּהּגָ ֵּמֶהם  ִתְקנו,  ִ ֶהם ַּאֶתם  קֹוִנים  ֵמ  –"  ּּ

ְולֹא  ֵהם  קֹוִנים  ֶזה  ָלֶזה ,  ְּולֹא  ֵהם  קֹוִנים  ִמֶכם

ה  ָיָדיו,  ְּלגופֹו ֲָיכֹול  לֹא  ִיְקנו  ֶזה  ֶאת  ֶזה  ְלַמעׂשֵ ּ ?

ָרֵאל  קֹוֶנה,  ָּאַמְרְת ָנְכִרי ,  ַקל  ָוחֶֹמר  ָנְכִרי  ִיׂשְ

ֵכן ְּבָנְכִרי  לֹא  ָכל  ׁשֶ ּ ָּהֵני  ִמיֵלי  ְבַכְסָפא ,  ֵאיָמא!  ?ּ ּ

ָּאַמר  ַרב  ָפָפא  עמֹון  ומֹוָאב .    לֹאֲּאָבל  ַבֲחָזָקה ּ ּ ַּ
ִּטֲהרו  ְבִסיחֹון ְכַחן  ָנְכִרי  ָנְכִרי,  ּ ָרֵאל ,  ַּאׁשְ ָנְכִרי  ִיׂשְ

ִבי,  ִּמַנִין ְב  ִמֶמנו  ׁשְ ׁשְ ִּדְכִתיב  ַוּיִ ּּ ּ ּיֵֶצר .  כ"ע,  ּ ְונֹוַדע  ׁשֶ

ֲהֵרי  ְכִתיב  לֹא  ִיְהֶיה  ְבך  ֵאל ,  ָהַרע  ִנְקָרא  ָנְכִרי ָׁשֶ ּ ּ

ַתֲחֶוה  ְלֵאל  ֵנָכרָזר  ְולֹא  ִת ֵּאיֶזהו  ֵאל  ָזר ל  "ארז,  ּׁשְ

ל  ָאָדם הוא  ְבגופֹו  ׁשֶ ּׁשֶ , ָהֵוי  אֹוֵמר  ֶזה  ֵיֶצר  ָהַרע,  ּּ

ה  ָיָדיו ָרֵאל  ְלַמעׂשֵ ָנְכִרי  קֹוֶנה  ִיׂשְ ם  ׁשֶ ֲוְכׁשֵ ּ ֵּבין ,  ּ

ְּבֶכֶסף  ֵבין  ַבֲחָזָקה ּ ַּהְינו  ָכל  ַתֲאוֹות ,  ְּוַהֶכֶסף,  ּ ּּ

עַבר  ָאָדם  עֵבָרה ,  ֲחָזָקהְוַה,  ָּהעֹוָלם  ַהֶזה ֲֵכיָון  ׁשֶ ָ ּ

ָנה  ָבה  ֻהְתָרה  לֹו ְּוׁשָ ּ עים ,  ל"ְּועֹוד  ָאְמרו  ַז.  ּ ְִרׁשָ
ֲאָבל  ֵאינֹו ,  ֻמְחָזִקים  ֵהם  ַלֲחטֹאׁשִֶיְצָרם  ׁשֹוְפָטן  

ה  ָיָדיו ֲקֹוֶנה  אֹותֹו  ֶאָלא  ְלַמעׂשֵ ָהָאָדם  ,  ּ כ "עׁשֶ

בֹון  ִלְפֵני   ָּצִריך  ִלֵתן  ִדין  ְוֶחׁשְ ּ ּ ַּהָקָבה  "ממְ . ה"ּ

ִּכי  עָבַדי  ֵהם  ְוכו"ה  "וזש ֲ ּלֹא  ִיָמְכרו  ִמְמֶכֶרת '  ּ ּ ּ

ַהָקָב,  ָעֶבד ּׁשֶ ָרֵאל ה  "ּ ַהָנְכִרי  ִיְקֶנה  ִיׂשְ ֵּאינֹו  רֹוֶצה  ׁשֶ ּ

ֲהֵרי  עְבדֹו  הוא,  ְּלגופֹו ּׁשֶ ּ ְוַאף  ַהּיֵֶצר  ָהַרע  ֵאינֹו ,  ַ

ַבאי ֶּאָלא  ְכמֹו  ׁשַ ּ ְב  ִמֶמ"ְּכִדְכִתיב  ,  ּ ׁשְ ַּוּיִ ִביּ ּנו  ׁשְ ּ "

ִפיר  ָקֲאַמר  ַהָכתוב   ְּוׁשַ ּׁשובֹו  ָבִנים  ׁשֹוָבִבים"ּּ ּ "

בו  ִלְהיֹות  ְקנוִיים  ְבָיד  ַהּיֵֶצר ,  ְּכלֹוַמר ַּאל  ַתְחׁשְ ּ ּ ּ

ֶזה ,  ְּבָידֹוו  מטומעים  "ָהַרע  ִקְנָין  עֹוָלם  ְוִלְהיֹות  ַח ּׁשֶ

בוִיים,  ֵאינֹו ֶּאָלא  ַאֶתם  ְכמֹו  ׁשְ ּּ ׁשְ,  ּ ְּב  ִמֶמנו ִּמָלׁשֹון  ַוּיִ ּּ ּ

ִבי ְּוֶזהו  ְלׁשֹון  ׁשֹוָבִבים  ְדָנַקט.  ׁשְ ְּוָלֵכן  חוׁשו  ָנא ,  ּ ּ

ד  ׂשֹוֵנא ְַלעְצְמֶכם  ִלְפדֹות  עְצְמֶכם  ִמּיָ ִּכי  ַהָבא ,  ַּ ּ

ַמִים  עו  ֶאְתֶכם  ִמן  ַהׁשָ עין  אֹותֹו  ִויַסּיְ ִּלָטֵהר  ְמַסּיְ ּ ִ ּ

ֵאל ְּותוְכלו  ְלִהָנֵצל  ִמֶמנו  וְלִהּגָ ּ ּ ּ ּּ ּד  ְכִתיב  ֵהן  ָכל ְועֹו,  ּ ּ

לֹוׁש ֲֵאֶלה  ִיְפעל  ֵאל  ַפעַמִים  ׁשָ ַּ ִּמׁשום  ְדַאְמִריָנן ,  ּ ּ ּ

ְּדִגיִטין  ַהמֹוֵכר  עְצמֹו  ְוֶאת  ָבָניו  ְלגֹוי  ֵאין ד  "ְּבֵפ ַ ּ ּ

ָמָרא  ,  ּפֹוִדים  אֹותֹו ָמַכר ר  "אּוַבּגְ ַּאִסי  ְוהוא  ׁשֶ ּ ּ

ֵלׁש ָנה  ְוׁשִ ְּפעִמים  ִמן  ַהׁשָ'  גַעד  כ  "וא,  ְּוׁשָ ַמִים ָּ

עו  ִלְפדֹות  עְצמֹו ְַיַסּיְ ּ ְָפעִמים  לֹא '  גֲאָבל  ְלַאַחר  ,  ּ ּ

ה  ָכל  ַמֲאַמֵצי  ֹכחֹו  ּיַעׂשֶ ַמִים  עד  ׁשֶ עוהו  ִמן  ַהׁשָ ְּיַסּיְ ּּ ּ ּ ֲּ ַ
ֵלָמה ָּלׁשוב ִבְתׁשוָבה ׁשְ ך ְבעמוד ַהָב, ּּ ֶּהְמׁשֵ ּּ ּ ַ    . .אְ
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ָלנו ֲעָבִדים ְלָאדֹון ֶאָחד ָלנו ֲעָבִדים ְלָאדֹון ֶאָחדּכֻ ָלנו ֲעָבִדים ְלָאדֹון ֶאָחדּכֻ ָלנו ֲעָבִדים ְלָאדֹון ֶאָחדּכֻ ּּּכֻ ּּ ּּ ּּ 

ִמיָטה   ְ ִמְצַות  ַהּשׁ ֵתנו  פֹוַתַחת  ּבְ ָּפָרׁשָ י  ָתֹבאו   "...–ּּ ּּכִ
ת  ּבָ ְבָתה  ָהָאֶרץ  ׁשַ ר  ֲאִני  ֹנֵתן  ָלֶכם  ְוׁשָ ֶאל  ָהָאֶרץ  ֲאׁשֶ

ה  ".  'הַל סֹוף  ַהָפָרׁשָ ֹתַתי "ְּוחֹוֶתֶמת  ּבְ ּבְ ֶאת  ׁשַ
מֹרו ִּתׁשְ נֹות–  ּ ִמיָטה    ׁשְ ְ ן  ֶעְזָרא(  ַהּשׁ י   –)  ִאּבְ ׁשִ ּוִמְקּדָ
ִּתיָראו ְפָרט ".  'ה  ֲאִני  ,ּ ָתֶוך  ִמְצֹות  נֹוָספֹות  ּבִ ְּבַ ּ

ַּהְקׁשורֹות  ְלִמְצֹות  ַהיֹוֵבל ּ ר ,  ּ ֵ ַקּשׁ ר  ַהחוט  ַהּמְ ֲאׁשֶ ּּכַ
ם  ְוהוא  ֵ ָיך  ְלַהּשׁ ַ ַהּכֹל  ׁשּ ה  ׁשֶ יֵניֶהם  ִהיא  ָהֻעְבּדָ ּּבֵ ְ ּ

ָי  . ֵּדינוִהְפִקיד אֹוָתם ּבְ
ַלה ִבים '  ְיִדיָעה  זֹו  ׁשֶ ָּהָאֶרץ  ַוֲאַנְחנו  ֵגִרים  ְותֹוׁשָ ּ

אן ה,  ּכָ ָפָרׁשָ ְצֹות  ּבַ ְפָרֵטי  ַהּמִ ָבה  ְוחֹוֶזֶרת  ּבִ , ּׁשָ
ִביַתת  ָהָאֶרץ ִמְצַות  ׁשְ יֹוֵבל ,ּבְ ִתים  ּבְ ּ  ַהְחָזַרת  ּבָ

ְחרור  ָהֲעָבִדים  ְוכו ְּוׁשִ ֵכר   "–  'ְּוכו'  ּ ְוָהָאֶרץ  לֹא  ִתּמָ
י  ִלי  ָהָאֶרץִל ִבים  ַאֶתם .ְצִמֻתת  ּכִ י  ֵגִרים  ְותֹוׁשָ ּ  ּכִ

ִדי ר  הֹוֵצאִתי "ְוֵכן  )  כג,  כה("  ִעּמָ י  ֲעָבַדי  ֵהם  ֲאׁשֶ ּכִ
ֶרת  ָעֶבד ְכרו  ִמְמּכֶ כה ("  ֹּאָתם  ֵמֶאֶרץ  ִמְצָרִים  לֹא  ִיּמָ

ֱהיֹות .  ְועֹוד  )מב ה  ׁשֶ נו  ֶאת  ָהֻעְבּדָ ַנְפׁשֵ ָּלַטַעת  ּבְ
ָלנו  ֲעָב ּכֻ ּׁשֶ ֵּאין  ָלנו  ְזכות  ְוִקְנָין ,  ִדים  ְלאֹותֹו  ָאדֹוןּ ּ
ֲהַגם '  הָּהֲעָבִדים  ָהִעְבִרִיים  ֵהם  ַעְבֵדי  ,  ַּעל  ֲחֵבֵרנו

ִציאות  ֵהם  עֹוְבִדים  אֹוָתנו ִמּכַֹרח  ַהּמְ ּׁשֶ ְוֵכן ,  ּ
ְרׁשוֵתנו ִלְכאֹוָרה  ּבִ דֹות  ׁשֶ ַּהַקְרָקעֹות  ְוַהּשָׂ ּ ּ   ֵהם ,ּ

ָיִכים  ַלָקּבָ ֶעֶצם  ׁשַ ּּבְ ְּוהוא  ִיְתַעֶלה  ִהְפִקיד  אֹוָתם ה  "ּ ּ
ָיֵדינו ֶהם  ֶאת  ְרצֹונֹו,  ּּבְ ה  ּבָ ֲעׂשֶ ּנַ ֶ ֵדי  ּשׁ ר   ְוָכל.  ּכְ ֲאׁשֶ

ָיך ַלַהָקּבָ, ָּלנו ַ ּׁשּ ְ לֹוה "ּ ְהיֹוֵתנו ֲעָבִדים ׁשֶ ּּבִ ּ  . 
לֹום    ָ ֶלך  ָעָליו  ַהּשׁ לֹֹמה  ַהּמֶ ֵלי  כב(ְְוָאַמר  ׁשְ ) ב,  ִמׁשְ

יר  ָוָרׁש  ִנְפָגׁש" ה  ֻכָלם  ָּעׁשִ ּו  עֹׂשֵ י  "ּוֵפֵרׁש  ַרׁשִ,  "'הּ
יר  ַפְרְנֵסִני  ְוהוא  עֹוֶנה  ָקׁשֹות" ָעִני  אֹוֵמר  ָלָעׁשִ ׁשֶ ּּכְ ּ, 

ָלם  ה ה  ּכֻ ים"ּ  ַהָקּבָ–  'עֹוׂשֶ ה  אֹוָתם  ֲחָדׁשִ  ,ה  עֹוׂשֶ
יר  ". ָלֶזה ָעִני ְוָלֶזה ָעׁשִ

ק  ְגַלל ַקְמצוץ ַטּבָ  ּּבִ
ְּמַסְפִרים  ַעל  ְגִביר  ָהֲעָיָרה  ַה ד ,  ּפֹוָלִניתּ ִאיׁש  ִנְכּבָ

יו ַעּמָ ֵעיֵני  ֱאלִֹקים  ְוָאָדם,  ּבְ ל  ִלְמצֹוא  ֵחן  ּבְ ַתּדֵ ׁשְ . ַּהּמִ
ִמְצֹות וֵמִאיר ָפִנים ְלָכל ר ּבְ ְּמַדְקֵדק וְמַהּדֵ ּ  . ָאָדםּ

ִּהִגיַע  חֶֹדׁש  ֱאלול ֵתי .  ּ ַּהְגִביר  ִמֵעט  ִלְפקֹד  ֶאת  ּבָ ּ
ִעיר  לֹוְדז ּבְ לֹו  ׁשֶ ת  ׁשֶ יׁש  ֶאת  ִעתֹוָתיו 'ַּהֲחרֹׁשֶ ּ  ְוִהְקּדִ

מֶֹרת .  ְּלתֹוָרה  ְוִלְתִפָלה ַאׁשְ פור  ָקם  ּבְ ֶעֶרב  יֹום  ּכִ ּּבְ ּ
ָפרֹות,  ַהּבֶֹקר ִקֵים  ִמְנָהג  ּכַ ֶ ְּלַאַחר  ּשׁ ּ ְקֶוה ,  ּ ּמִ ָטַבל  ּבַ

ֲחִרית ֶנֶסת  ִלְסִליחֹות  ְוִלְתִפַלת  ׁשַ ּוָבא  ְלֵבית  ַהּכְ ּ .
ְלקֹותִּקֵים  ֶאת  ִמְנָה,  ִלְקַראת  ָהֶעֶרב ְּוׁשוב ,  ג  ַהּמַ

ל  ִמְקֶוה  ָטֳהָרה  וְלַאַחר  ְתִפיַלת  ִמְנָחה  ׁשֶ ָּטַבל  ּבְ ּ
פור ֶּעֶרב  ּכִ ְפֶסֶקת,  ּ ב  ְלֵביתֹו  ָאַכל  ֶאת  ְסעוַדת  ַהּמַ  ,ּׁשָ

ּ  ַהָלָבן  ְוַהַצח'ִּקיְטל'ָלַבׁש  ֶאת  ַה י ,  ּ ׁשִ ָּעׂשוי  ִמּמֶ
ֶסף  ַמְבִריִקיםֻמְבָחר   וֵטי  ּכֶ ִקּשׁ ּוְמֻעָטר  ּבְ ֵרז     ,ּּ ְוִהְזּדָ

ֲאִמיַרת  ֶנֶסת  ִלְפתַֹח  ֶאת  ַהיֹום  ַהָקדֹוׁש  ּבַ ְּלֵבית  ַהּכְ ּ ּ
ה" ְּתִפָלה  ַזּכָ ַנז("  ּ כְּ ֵני  ַאׁשְ הוָגה  ֵאֶצל  ּבְ דֹוֶמה  ִלְתִפַלת ,  ַּהּנְ ּּבְ

ְּלך ֵאַלי ְתׁשוָקִתי" ּ ְזָרח" ָ ֵני ֵעדֹות ַהּמִ  .)ַהּנֹוֶהֶגת ֵאֶצל ּבְ
יָב ְמקֹומֹו  ַהָקבוַעַּהְגִביר  ֵהִטיב  ֶאת  ְיׁשִ ּתֹו  ּבִ ּ 

ֶנֶסת ית  ַהּכְ ִמְזַרח  ּבֵ ּבְ ד  ׁשֶ יל  ֶאת  ַטִליתֹו ,  ְוַהְמֻכּבָ ִּהְפׁשִ
ֲחזֹור,  ֵמַעל  רֹאׁשֹו לֹו  ָּפַתח  ֶאת  ַהּמַ ֻחֶפה,  ּׁשֶ   עֹור ַּהּמְ

ִמְסֶגֶרת  ָזָהב  נֹוֵצץ ֻּמְבָחר  ְוָנתון  ּבְ ְקִריַאת ,ּ   ְוֵהֵחל  ּבִ
ַּהְתִפָלה . ָמעֹות  רֹוְתחֹות  ְללֹא  ֶהֶרףֵּעיָניו  ָזְלגו  ּדְ,  ּ

ך  ָחׁש  ָרה  ַנְפׁשֹו  ְלִמלֹות  ַהְתִפָלה  ּכָ ִהְתַחּבְ ָכל  ׁשֶ ְּכְ ּ ּּ
ם  ְמַעט  לֹא  ׂשָ ּכִ ְּמֻנָתק  ֵמַהְבֵלי  ָהעֹוָלם  ַהֶזה  ַעד  ׁשֶ ּ

ה ְלַבֵקׁש ּסָ ּנִ ְמעֹון ׁשֶ  ...ֵּלב ְלׁשִ
ֲעָיָרה ּבָ ְמעֹון  ָהָיה  ֵמֲעלוֵבי ַהַחִיים ׁשֶ ּׁשִ ים ָיִמים . ּ ַרּבִ

ְבלֹוֵיי  ְסָחבֹות.  ָּרַעב  ַלֶלֶחם ְּיָלָדיו  ִהְתַהְלכו  ּבִ ּ ,
חֶֹדׁש  ֱאלול .  ִחְוִרים  ְוָרִזים יג  ּבְ ִהּשִׂ ֶ מֹון  ּשׁ ְּמַעט  ַהּמָ

ים  טֹוִבים  וִמֻקַפת  ֶרת  ְיֵמי  ְתׁשוָבה  ֵמֲאָנׁשִ ּוַבֲעׂשֶ ּ ּ ּ ּ
ַּהְקִהָלה לום  חֹובֹות  וְבֶלֶחם  וְמַעט ,  ּ ַתׁשְ ִּנְגַמר  ּבְ ּ ּ

ָנהִל ָ ָרַכׁש  ִליֵמי  ֹראׁש  ַהּשׁ ֶאת  ְמַעט  ָהאֶֹכל .  ְּפָתן  ׁשֶ
ֶרת  ְיֵמי  ֲעׂשֶ ַפְחתֹו  ּבַ ֵני  ִמׁשְ ַאר  ָאְכלו  ּבְ ׁשְ ּנִ ֶ ּּשׁ ּּ

ְּתׁשוָבה ָבר  לֹא  נֹוַתר .  ּ ְפֶסֶקת  ּכְ ְסעוָדה  ַהּמַ ּּבִ
ִלי .  ְּמאוָמה ְלּכָ ָצב  ַהּכַ ִית  ִהְתַמְרְמרו  ַעל  ַהּמַ ֵני  ַהּבַ ּּבְ ּ
ה ְפָכה  ָעָליו ּבִ.  ַּהָקׁשֶ ְפֶסֶקת  ׁשָ ְּמקֹום  ְסעוָדה  ַהּמַ

ֶפׁש  ְרֵעָבה  ל  ְמִרירות  ִמּנֶ תֹו  ִקיטֹונֹות  ׁשֶ ִּאׁשְ ּ
ְמעֹון.  ּוְמִריָרה ל ,ׁשִ ַצֲעָרם  ׁשֶ לֹא  ָיַכל  ִלְראֹות  ּבְ ּ  ׁשֶ

יתֹו ֵני  ּבֵ ֵרז  ִלְלבוׁש  ֶאת  ַה,  ּבְ ֻרָפט 'ִּקיְטל'ִּהְזּדָ ּ  ַהּמְ
לֹו וָבא ַג ְּוַהָקרוַע ׁשֶ ּּ ּ ֶנֶסתּ  .ּם הוא ְלֵבית ַהּכְ

ֶנֶסת  ָהָיה  ֵריק ית  ַהּכְ ב ,  ּבֵ ָיׁשַ ְּלַבד  ֵמְגִביר  ָהֲעָיָרה  ׁשֶ ּ
ְזָרח ְוָקָרא  ֹכֶתל ַהּמִ ה"ַעל ְמקֹומֹו ּבְ ְּתִפָלה ַזּכָ ּ." 

ְמעֹון  ִניָסה  ַגם  הוא  ִלְקֹרא  ֶאת  ַהְתִפָלה ּׁשִ ּּ ְַאך .  ּ

ז ה  ְלִהְתַרּכֵ ָ ִלים  ָקְפצו ַה.  ֵמֲחַמת  ְיגֹונֹו  ִהְתַקּשׁ ּּמִ ּ
ָבר  לֹא  ָהָיה.  ּמול  ֵעיָניו ׁש  ּכְ ל  ַמּמָ , ֵּתָאבֹון  ׁשֶ

ְמעֹון ֵמֹחֶסר   ֲאָבל  ַנְפׁשֹו  ָהְיָתה  סֹוֶעֶרת  ָעָליו,  ְלׁשִ
י ֶקט  ַנְפׁשִ ִמלֹות .  ׁשֶ ּהוא  ִניָסה  ׁשוב  ְלִהְתּבֹוֵנן  ּבְ ּ ּ

ַּהְתִפָלה  . ְַאך ְללֹא הֹוִעיל, ּ
ר ַהְגִביר  ,  ְוָאז  ִנְזּכַ ִכיסֹו  ֻקְפַסת ּׁשֶ א  ּבְ ד  נֹוׂשֵ ַהְמֻכּבָ

ׁשוְפָרא וְפָרא  ּדְ ק  ֻמְבָחר  ִמּשׁ ִכיָלה  ַטּבָ ּמְ ֶסף  ׁשֶ ּּכֶ ּ .
ֵמָהַאְבָקה   ַּקְמצוץ",  ִהְרֵהר  ְלַעְצמֹו,  "ַאה"

י, ָּהֵריָחִנית ַהֹזאת יב ֶאת ַנְפׁשִ  ".ָּלֶבַטח ָתׁשִ
קֹומֹו  ְוִנַגׁש  ַלְגִביר ּהוא  ָקם  ִמּמְ ּ ָאמור  ָע,  ּ ּכָ ַסק ּׁשֶ

ֲאִמיַרת   ָעה  ּבַ אֹוָתה  ׁשָ ה"ּּבְ ְּתִפָלה  ַזּכָ י  ְיהוִדי".  "ּ , "ַּרּבִ
ְמעֹוןָּפָנה  ֵאָליו   הׁשִ ְלִחיׁשָ ַּאך  ַהְגִביר  ָהָיה.    ּבִ ח ְ   ֻמּנָ

ְמעֹון ָלל  ֶאת  ׁשִ ַמע  ּכְ ְתִפָלה  ְולֹא  ׁשָ ּּבַ ְמעֹון .  ּ ׁשִ
ִנית ֵ ּשׁ יר ֶאת קֹולֹו ּבַ  . ֶנהְַאך ֵאין קֹול ְוֵאין עֹו, ִהְגּבִ

י ִליׁשִ ְ ַפַעם  ַהּשׁ ְכֵתפֹו,  ּּבַ ְמעֹון  ַקלֹות  ּבִ ַּעָתה .  ָּנַגע  ׁשִ
ִנָיה  ְוֵהִסיט  ֶאת  ֲעֶטֶרת  ְבִריר  ׁשְ ִּנְנַער  ַהְגִביר  ְלׁשַ ּ

ְמרֹום  ַטִליתֹו ּבִ ֶסף  ׁשֶ י  ַהּכֶ ַקּשֵׂ ֵּעיָניו  ַהֻלחֹות .  ַּקׂשְ
ָמעֹות  ִנְפְתחו  ִלְרָוָחה ִּמּדְ ּנו  ַה.  ּ ַּטְרָדן ַּמה  רֹוֶצה  ִמּמֶ

ָגָבה ך ִנׂשְ ל ּכָ ָעה ּכָ ׁשָ ַּהֶזה ּבְ ְ ּ? 
יר ל  ִהְגּבִ טֹו  ׁשֶ ְמעֹון  ֶנֱאַלם  ְלֶרַגע  נַֹכח  ַמּבָ . ׁשִ

ִגְמגום ְפתֹוָתיו  ָלֲחׁשו  ּבְ ּׂשִ רפְפֶא:  "ּּ   ְקָצת רְפׁשָ
ק ַלֲהָרָחה –יק אּבִעק ַטְמׁשֶ  "?ַטּבָ

ית ַהִמְדָרׁש  יֹוֵצא ָלאֹור לֹום"ַּעל ְיֵדי ּבֵ ים ְוַהׁשָ ַהר  .יֹוְרק־ְּניו "ַּהַחּיִ ת ּבְ ָליֹון    •ָּפָרׁשַ        •12ּּגִ

ָליֹון ת ַהּגִ מֹור ַעל ְקֻדּשַׁ  .ָּנא ִלׁשְ
ִפָלה ּוְקִריַאתֵאין ִלְק ַעת ַהּתְ ׁשְ ְוִלּמּוד  ּרֹא ּבִ

ּבֹון ֲעבֹוָדה ַהּתֹוָרה ְוַעל ֶחׁשְ ֲעִסיק ּבַ  ַהּמַ



ך ֵמַהֵסֶפר ַהָקדֹוׁש  ֶּהְמׁשֵ ּ ְמׁשֹון"ְ  " ֶזַרע ׁשִ

ּלֹא  ֵתֵצא  ְכֵצאת  ָהעָבִדים  ְוכומ  "ּומ ֲּ ָמַכר 'ּ ֶּזה  ׁשֶ

ָמתֹו ּלֹא  ֵתֵצא  ִמן  ָהעֹוָלם ,  ַּהָקדֹוׁשַּהזַֹהר  ש  "כמ,  ִנׁשְ

ָמה  ַהזֹו   ְֲכֵצאת  ָהעָבִדים"ְּנׁשָ ל  ֵאל  ָזר  "ּ ַרק ,  מ"ב  ׁשֶ

ָּצִריך  ִלְפדֹוָתה  וְלהֹוִציָאה  ְלֵחרות ּּ ּ ּ ִָאם  ָרעה "ָאְמָנם  .  ְ
ר  לֹא  ְיעָדה  ְוֶהְפָדה ְּבעיֵני  ֲאדֹוֶניָה  ֲאׁשֶ ּּ ָ ֵ ְּכלֹוַמר ,  "ּ

ֶבת   ֶנְחׁשֶ ֵָרעה  ְבעיָני"ּׁשֶ ְכָבר  ָחָטא  ַהְרֵבה  ְוָנַפל "  וָּ ּׁשֶ ּ

ֵאין  ְתקוָמה  ְלַמַפְלתֹו  ִּבְדיֹוָטא  ַהַתְחתֹוָנה  עד  ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ ַּ ּ

ָאַבד  ִסְברֹו  ְותֹוַחְלתֹו ב  ׁשֶ ְַלעם  ָנְכִרי  לֹא ",  ְּוחֹוׁשֵ
ִּיְמׁשֹול  ְלָמְכָרה  ְבִבְגדֹו  ָבה ּּ ַלֹא  יֹוִסיף  ֵחְטא  על   –"  ּ

ע  ְלִה ע  ְוָזדֹון  על  ֶרׁשַ ֶַפׁשַ ֲַדֵבק  ָבֻאמֹות  ְוַלעׂשֹות ּ ּ ּ ּ ּ

ָחָטא  ְכָבר ָבַגד  ָבה  ׁשֶ ִביל  ׁשֶ יֶהם  ִבׁשְ ְּכַמעׂשֵ ּּ ּ ּ ּ ּ ִּמׁשום ,  ֲ ּ

ִּאם  ִלְבנֹו  ִייעֶדָנה"ׁשֶ ה  ָלה,  ָ ָפט  ַהָבנֹות  ַיעׂשֶ ְּכִמׁשְ ֲ ּ ּ ּ "

ִאם  ַיְתִחיל  ָלׁשוב  ִבְתׁשוָבה ּׁשֶ ְהֶיה  לֹו  ֵבן ,  ּּ ּיִ ר  ׁשֶ ֶּאְפׁשָ

ּעֹוֵסק  ַבתֹוָרה ְּבָרא  ְמַזֵכי  ַאָבא  ְוִגיל  ָיִגיל  ֲאִבי ּו,  ּ ּ

ַּצִדיק  ְוכו לֹא  'ּ ּעֹוד  ְכמֹו  ַאָמה'  תהיּׁשֶ ַּרק  ְכמֹו  ַבת,  ּ ּ .

ֵלָמה "  ִּאם  ַאֶחֶרת  ִיַקח  לֹו" ְּוִאם  ָיׁשוב  ִבְתׁשוָבה  ׁשְ ּּ

ָמה  ַאֶחֶרת ַקח  לֹו  ְנׁשָ ה  וְטהֹוָרה,  ַּוּיִ ִּיָזֵהר ,  ְּקדֹוׁשָ

ֵאָרה"ה  ְּלַתֵקן  ַאף  ָהִראׁשֹוָנ ְּכסוָתה  ְועֹוָנָתה,  ּׁשְ ּ ּ לֹא ,  ּ

ֵאָרה  "  ִיְגָרע הוא  ַתְלמוד   –ּׁשְ ַּהְינו  ָמזֹון  ַהֶנֶפׁש  ׁשֶ ּ ּ ּּ

ים  טֹוִבים ֲתֹוָרה  וַמעׂשִ ּ ְּכסוָתה  ,  ּ ּ ּהוא  ַהְלבוׁש   –ּ ּּ

ִמְתַלֵבׁש  בֹו  ָהָאָדם ּׁשֶ ּ ְּבסֹוד  ֲחלוָקא  ְדַרָבָנן,  ּ ּּ ְּועֹוָנָתה ,  ּ

ִַלְקֹבע  עְצמֹו    – ַ מור  ַבֶדֶרך  ַהטֹוָבה  ְכֵדי ּ ִּבְקִביעות  ּגָ ּּ ְ ּ ּּ ּ

ִריעות  ְוִקְלקול  ֵאר  בֹו  ּגְ ְּלַתֵקן  ֶאת  ַהְמעָות  ְולֹא  ִיׁשָ ּ ּ ּ ּּ ֻּ
ְּולֹא  ִיְגָרע  ֵמֵאלו  על  ָכל  ָפִנים ּּ ַ ָלׁש  ֵאֶלה  לֹא .  "ּ ְּוִאם  ׁשְ

ה  ָלה ַּיעׂשֶ לֹא  ַהי,  "ֲ ְּוַצִדיק  ְוַגם  לֹא  ָזָכה ח  "תֵּבן  ל  "ּׁשֶ

ָתֹב עֹו  ְוַגם  לֹא ּׁשֶ ה  ְלַסּיְ ָמה  ַאֶחֶרת  ְקדֹוׁשָ א  לֹו  ְנׁשָ

מור ָּקַבע  עְצמֹו  ַבֶדֶרך  ַהטֹוָבה  ִבְקִביעות  ּגָ ּ ּ ּּ ְ ּ יעו ,  ַ ְּוִהּגִ

ָצִריך  ְלֵצאת  ִמן  ָהעֹוָלם ְַהִסיָמִנים  ׁשֶ ּ יע  ִקצֹו,  ּ ִהּגִ ּׁשֶ ַ ,

ַנת  ַהּיֹוֵבל הוא  סֹוף  ָהעֹוָלם  ְוֵאין  ְבָידֹו  ֶאָלא,  ָאז  ׁשְ ּׁשֶ ּ ּ

ְּתׁשוָבה  ִבְלַבד ּ ֵתֵצא  ִחָנם "עכ,  ּ ּז  תֹועיל  ְתׁשוָבתֹו  ׁשֶ ּ ּ ּ ִּ
יִהָנם ִּמִדין  ּגֵ לֹא  ִיְהיו  לֹו  ,  ּ ֶּאָלא  ׁשֶ ּ ּעְלִמין  ְדִכיסוָפא '  תּ ּ ָ

א ְּדָיְרִתין ַצִדיַקּיָ ְּוָיְצָאה ִחָנם ֵאין ָכֶסף"ְּוֶזהו , ּ ּ." 

עֹוָנה ׁשֹוָנה ֵדל ּבְ ִרי ּגָ ל ּפְ ַּמדוַע ּכָ  שששש""""יתיתיתיתֹות ַהּבֹוֵרא ֹות ַהּבֹוֵרא ֹות ַהּבֹוֵרא ֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאִנְפָלאִנְפָלאִנְפָלא ?ּ
עֹוָנה  ַאֶחֶרת ִאים  ּבְ ּבָ ׁשֶ ָלל  ּכְ רֹות  ָהְראוִים  ָלעֹוָנה  ַאַחת  ְוֵאיָנם  מֹוִעיִלים  ּכְ ָנם  ּפֵ ִרי  ְלעֹוָנתֹו  ש  "יתִהְתִאים  ַהּבֹוֵרא  .  ֶּיׁשְ ל  ּפְ רֹות  ַהְסָתיו  ִלְסָתיו  –ּכָ ָהָאִביב ,  ּּפֵ

ַּהַקִיץ  ַלַקִיץ  ְוַהחֶֹרף  ַלחֶֹרף  ,  ָלָאִביב ְתִאיָמה  ְלאֹותֹו  עֹוָנה  –ּ ִרי  ֵיׁש  ֶאת  ַהִויָטִמיִנים  ְוֶאת  ָהֶאֶנְרִגָיה  ַהּמַ ָכל  ּפְ ּּבְ ָידוַע  ,ֹזאת  ְועֹוד.  ּ ּּכַ ֶרֶגׁש ,  ּ ִדירות  ּפֹוַגַעת  ּבָ ַּהּתְ

רֹות  ָהעֹוָנה  חֹוֶוה  ָהָאָדם.  ּוַבֲחָוָיה ּפֵ ַעם  ֵמָחָדׁש  ּבַ ל  ּפַ ָנם  ַהּמְַּלֻעַמת  ֶזה.  ְוֶנֱהֶנה  ּכָ ָנה  ֶיׁשְ ָ ַּהָללו.  ְתִאיִמים  ְלָכל  ְימֹות  ַהּשׁ ָנה,  ּ ָ ל  ַהּשׁ ַּגם  ִאם  ֵאיָנם  ְגֵדִלים  ּכָ ן ,  ּ ִנּתַ

ל.  ִלְזַמן ַרבםָנְלַאְחֵס ַּהִקְטִניֹות ְלָמׁשָ ַכֻמיֹות ְגבֹוהֹות, ּ ְּמִכיִלים ֶחְלּבֹון ְוִסיָדן ּבְ ָנה, ּ ָ ה ַהּבֹוֵרא . ְוָיִפים ְלָכל ַהּשׁ ְיֵהאש "יתָעׂשָ ן ְלַאְכֵסן ִלְטָוח ָארֹוךּׁשֶ  .ְ ִנּתַ

 

ף  ַּהְגִביר ט  רֹוׁשֵ ְמעֹון  ַמּבָ ׁשִ , ְלַעְצמֹו,  ְוִהְרֵהר,  ָנַתן  ּבְ
ֹראׁש ?  יקאּבִעק  ַטְמׁשֶ ֵיׁש  ִליהוִדי  ּבָ ֶּזה  ַמה  ׁשֶ ּ

פוִרים ָעה  ְמרֹוֶמֶמת  זֹו  ַהפֹוַתַחת  ֶאת  יֹום  ַהּכִ ׁשָ ּּבְ ּ ּ ?
טֹו יל  ֶאת  ַטִליתֹו,  ּהוא  ִהְפָנה  ֶאת  ַמּבָ ב ,  ִּהְפׁשִ ׁשָ

ַמְחזֹור ב  ִלְמקֹומֹו .  ְוִהְצִמיד  ֶאת  ֵעיָניו  ּבַ ְמעֹון  ׁשָ ׁשִ
ְבר ׁשִ ֶרך  ִהְרֵהר  ְלַעְצמֹו.  ֹון  ֵלבּבְ ּדֶ ֵאיִני :  "ְּבַ ִּיָתֵכן  ׁשֶ

ָּראוי ֲאִפילו   "?יקאּבִעק ַטְמׁשְֶלּ
בועֹות ה  ׁשָ ּמָ ֲעבֹור  ּכַ ְרחֹוב וְלֶפַתע .ּּכַ ְמעֹון  ָעַבר  ּבָ ּׁשִ

ָבר  ַהָיִמים ּכְ ֶ ָּפַגׁש  אֹותֹו  ָיִדיד  ִמּשׁ ַּהָיִדיד  ִהְתַעְנֵין .  ּ
ִלי  ׁשֶ ְלּכָ ַמָצבֹו  ַהּכַ י  ָלָרׁש ּּבְ ֵהִבין  ּכִ ְמעֹון  וְכׁשֶ ּל  ׁשִ

ל ַּעל  ֲאָתר  הֹוִציא  ְסכום .  ֶּהְחִליט  ְלַסֵיַע  לֹו,  ֵאין  ּכָ
ֶסף  ָגדֹול  ְוָאַמר ְמעֹון  ְיִדיִדי:  "ּּכֶ ְרצֹוִני  ָלֵתת  ְלך ,  ׁשִ ָּבִ

ל ְלִתי  ֻמְגּבָ ה  ֲעָסִקים.  ַּהְלָוָאה  ִלְזַמן  ּבִ ה  ּבָ ִלי .  ֲּעׂשֵ ּּכֻ
ַהָקּבָ ִּתְקָוה  ׁשֶ ַמֲעׂשֵה  "ּ ָרָכה  ְוַהְצָלָחה  ּבְ ַלח  ּבְ  יִיׁשְ

ֶסף ה  ָחִיל  ְוָאז  ַתְחִזיר  ִלי  ֶאת  ַהּכֶ ָּיֶדיך  ַוַתֲעׂשֶ ּ ָ ."
ְלִתי  ָצפוי יוַע  ַהּבִ ְמעֹון  ֻהְפַתע  ֵמַהּסִ ּׁשִ ּ ּ ְֵאיך  ַאְחִזיר .  "ּּ

ֶסף  ּכֹה  ָגדֹול ְּלך  ְסכום  ּכֶ ּ ְַהָיִדיד  ִחֵיך"  ?ָ ּ ָבר :  "ּ ּכְ
ָָאַמְרִתי  ְלך ִיְרַוחִל,  ּ ך.  ְּכׁשֶ ָאָגה  ִמִלּבְ ָָהֵסר  ּדְ ַרק  ִאם .  ּ

ס  ֶאת  ַמֲעָמְדך ְָתַבּסֵ ". ַּתְחִזיר  ִלי  ֶאת  ַהַהְלָוָאה,  ּ
ֶסף ְמעֹון  ֶאת  ַהּכֶ ָיַדִים  רֹוֲעדֹות  ָנַטל  ׁשִ ָבר .  ּבְ ּכְ

ֶסף ּכֶ אֹותֹו  יֹום  ָרַכׁש  ּבַ ל  ְסחֹוָרה  וְמָכָרה   ּבְ ִקּבֵ ּׁשֶ ּ ּ
ר ֶרַוח  ִנּכָ ֶסף  .  ּבְ ּכֶ ִהְרִויַח  ָקָנה  ְסחֹוָרה  נֹוֶסֶפת ּבַ ֶ ּשׁ

ֵהִניָבה  ְרָוִחים  ָנִאים ָבר .  ׁשֶ ן  ּכְ ְזַמן  ַמה  ְלַאַחר  ִמּכֵ
ָגה וָפְרָחה ְגׂשְ ָּפַתח ֲחנות וַפְרָנָסתֹו ׂשִ ּ ּ ּ. 

ים  ר  וְנָכִסים  ַרּבִ ֵ ְמעֹון  הֹוֵלך  וִמְתַעּשׁ ִ ּשׁ עֹוד  ׁשֶ ַּאך  ּבְ ּ ְ ְ

מֹו ִמים  ַעל  ׁשְ ל  ַהְגִביר  ָלֶרֶדתֵּהֵחל  ַמָזלֹו,  ִנְרׁשָ . ּ  ׁשֶ
ָטְבָעה  לֹו  ׁשֶ ר  ַעל  ֳאִנָיה  ְגדֹוָלה  ׁשֶ ּשֵׂ ְּתִחָלה  ִהְתּבַ ּ ּּ ּ

ל  ִמְטָעָנה ָים  ַעל  ּכָ ּּבַ ֵתי .  ּ ן  ָעָלה  ַאַחת  ִמּבָ ְּלַאַחר  ִמּכֵ
ֵאׁש  וַבֲעֵלי  חֹובֹות  ֵהֵחלו  לֹו  ּבָ ת  ׁשֶ ַּהֲחרֹׁשֶ ּּ ּ

ְלתֹו ְפִקים ַעל ּדַ ִּמְתּדַ ּ . 
ָה,  ַּהְגִביר ַמִיםׁשֶ ָּפָנה  ְלַרּבֹו  ִמְגדֹוֵלי ,  ָיה  ְיֵרא  ׁשָ ּ
ָפְקדו יִר"ָהַאְדמֹו ִרים  ׁשֶ ּבְ ׁשַ ָפָניו  ֶאת  ַהּמְ ּם  ְוָסח  ּבְ ּ

ְלִתי  ָצפוי אַֹרח  ּבִ ֶּאת  ֲעָסָקיו  ּבְ י.  ּ , ָאַמר  לֹו  ָהַרּבִ
ִמְקֶרה ָאה  ּבְ אי  ַהָצָרה  לֹא  ּבָ ַוּדַ ּבְ ַמִים .  ּׁשֶ ָ ּשׁ ּמִ רור  ׁשֶ ּּבָ

יוְמאֹוְתִתים  לֹו ַמֲעׂשָ ֵפׁש  ּבְ ִויַהְרֵהר .  ּ  ְוָעָליו  ְלַפׁשְ
ָעָבר ה  ּבֶ ָעׂשָ ים  ׁשֶ ַמֲעׂשִ ָעְבָרה,  ּבְ ָנה  ׁשֶ ָ ּשׁ ְפָרט  ּבַ , ּבִ

ְדַבר ַמה ל ּבִ הו, ּאוַלי ִנְכׁשַ ּאוַלי ָחָטא ְלִמיׁשֶ ּ? 
ה  ַכּמָ ר  ּבְ ֲעָברֹו  ְוִנְזּכַ ב  ַהְגִביר  ֶהָחִסיד  ְוִהְרֵהר  ּבַ ָּיׁשַ

ָהיו ִעְנָיִנים  ׁשֹוִניםְּמִעידֹות  ׁשֶ י  לֹא ,    לֹו  ּבְ ְַאך  ָהַרּבִ

יבות  ְיֵתָרה ָאְמָנם  ָעָליו  ַלֲעׂשֹות ,  ִּיֵחס  ָלֶהם  ֲחׁשִ
ְּתׁשוָבה  ַעל  אֹוָתם  ְמִעידֹות ֵפר ,  ּ ּסִ ֶ ִפי  ּשׁ ַּאך  ּכְ ְ

ל  ְלַתְקָנם ַתּדֵ ַעְצמֹו  הוא  ִהׁשְ ּּבְ ּ לֹא .  ּ ְרֶאה  ׁשֶ ּנִ ּּכַ
ָאה  ַהָצָרה ְגָלָלם  ּבָ ֵפׁש ָעָליו,  ּּבִ ץ  וְלַפׁשְ ּ  ְלִהְתַאּמֵ ּ

יו ַמֲעׂשָ ֻעָות, יֹוֵתר ּבְ ְרצֹונֹו ְלַתֵקן ֶאת ַהּמְ ִּאם ּבִ ּ. 
פור ֶעֶרב  יֹום  ּכִ ּבָ יר  ׁשֶ ר  ִהְגּבִ ְּלַבּסֹוף  ִנְזּכָ א  ְלָפָניו ,  ּ ּבָ

ק ְמעֹון ְלַבֵקׁש ַטּבָ ָחה אֹותֹו, ֶּהָעִני ׁשִ ַּאך הוא ּדָ ְ. 
י  ַעל  ַה ַמע  ָהַרּבִ ָ ּשׁ ׁשֶ וִליְּפ"ּכְ ָקָרא ,  ַּהֶזה"  ָּרט  ַהּשׁ

קֹול ִרים :  ּבְ ּבְ ה  ְלַמׁשְ ׁש  ִסּבָ ּמֵ זֹו  ְיכֹוָלה  ְלׁשַ
ִלִיים ְלּכָ ַמִים. ַּהּכַ ָ ּשׁ ֵבד ּבַ ָקל ּכָ ל ֵיׁש ִמׁשְ  . ְלַזֲעַקת ַהּדַ

ָפִנים  ְנפולֹות ְזַמן ,  ּ  הֹוִסיף  ַהְגִבירּּבְ ִּכי  ָאְמָנם  ּבַ
ְמעֹון  ֶזה ָהָי,  ָהַאֲחרֹון  ֵהֵחל  ׁשִ ר ,  ּה  ָעִני  ָמרודׁשֶ ִנְזּכָ

ֲעָיָרה ּבָ מֹות ַהְגִביִרים ׁשֶ ין ׁשֵ  .ּּבֵ
רור ֵעת  ַהּכֹל  ּבָ ַיד ה  "ַּהָקּבָ.  ּּכָ ִהְפִקיד  ָממֹון  ּבְ

ִאים  ִליַח  טֹוב  ְלַסֵיַע  ְלֵחְלּכָ ִיְהֶיה  ׁשָ ֵדי  ׁשֶ ַּהְגִביר  ּכְ ּ ּ
ִאים ְדּכָ ִליחותֹו,  ְוַהּנִ ׁשְ ר  ַהְגִביר  מֹוֵעל  ּבִ ֲאׁשֶ ַּאך  ּכַ ּ ְ ,

ָראוי ָלֶזה ַיד ִמי ׁשֶ ּנו ַהִפָקדֹון ְוִנָתן ּבְ ִּנְלַקח ִמּמֶ ּ ּּ ּ. 
ְבֵרי  ָהַאְדמֹו ֹמַע  ַהְגִביר  ֶאת  ּדִ ׁשְ ֶבִכי ,  ר"ּּכִ ָּפַרץ  ּבְ

ַּהִפָקדֹון  ִנְלַקח ?  ַּהִאם  ָאְבָדה  ִתְקָוה.  ִנְסָער ּ
ּנֹות  ֶאת  ַהְגֵזָרה?  ִּלְצִמיתות ֶרך  ְלׁשַ ָּהֵאין  ּדֶ ֵפר ,  ְ ְּלׁשַ

ָצבֶאת  ?ְּלַהְחִזירֹו ְלַקְדמותֹו, ּ ַהּמַ
יב  ָהַאְדמֹו ַמִים ,  ר"ֵהׁשִ ְגֵזַרת  ׁשָ ר  ּבִ ָאְמָנם  ְמֻדּבָ ׁשֶ

פור אֹותֹו  יֹום  ּכִ ָעה  ּבְ ְקּבְ ּנִ ּׁשֶ ֶרך .  ּ ָנה  ּדֶ ְַאך  ֶיׁשְ ְ

ָצב ּנֹות  ֶאת  ַהּמַ ְמעֹון .  ְּלׁשַ ִ ְּוָהָיה  ִאם  ְיַבֵקׁש  ִמּשׁ
ְמעֹו ק  ַלֲהָרָחה  ְוׁשִ ֵיׁש ,  ן  ְיָסֵרב  ָלֵתת  לֹוְמַעט  ַטּבָ

ָיׁשוב לֹו ָממֹונֹו ִּסּכוי ׁשֶ ּּ . 
ְמעֹון , ַּהְגִביר  הֹוָדה  ָלַרב  ְוֶהְחִליט  ַלֲעֹקב  ַאַחר  ׁשִ

ַמָצֵבי  ַלַחץ ר  ִיְמָצֶאּנו  ּבְ ְּוַכֲאׁשֶ ִּמָיד  ִיַגׁש  ֵאָליו ,  ּ ּ
ק ּנו  ַקְמצוץ  ַטּבָ ִּויַבֵקׁש  ִמּמֶ ּ ַעד  ְמֵהָרה .  ּ ֶּאָלא  ׁשֶ

ָללֵּהִבין ַהְג יָמה לֹא ַקָלה ּכְ ַהְמׂשִ ָעַבר ׁשֶ  .ִּביר ְלׁשֶ
ָבר  ְלָמֳחָרת א  ְונֹוֵתן ,  ּכְ ְמעֹון  נֹוׂשֵ ָפַגׁש  ֶאת  ׁשִ ׁשֶ ּּכְ

ּבֹונֹות ,  ִעם  ַהּסֹוֵחר  נֹוָדע ֶחׁשְ ח  ֹראׁשֹו  ְוֻרּבֹו  ּבְ ֻמּנָ
ִכים ּנו,  ְמֻסּבָ ָּפָנה  ֵאָליו  וִבֵקׁש  ִמּמֶ ּּ ר  ְלָהִריַח :  ּ ֶאְפׁשָ

ק ְמ?  ַטּבָ ּעֹון  ִחֵיך  וִמֵהר  ְלהֹוִציא  ֶאת  ֻקְפַסת ׁשִ ְ ּ
ה ַלְגִביר לֹו ְוִהִגיׁשָ ה ׁשֶ ֶסף ַהֲחָדׁשָ ַּהּכֶ ּ ּּ. 

בו  ְוָחְזרו  ַעל  ַעְצָמם  ַפַעם  ַאַחר  ַפַעם ְסיֹונֹות  ׁשָ ַּהּנִ ּ ּ ּ ,
ל  ַהְגִביר  ִנְכְזָבה ַּאך  תֹוַחְלתֹו  ׁשֶ ּ ּ ְמעֹון  לֹא  ֵסַרב ,  ְ ׁשִ

ַמָצִבי ַלַחץ ִקיצֹוִנ ַּגם ּבְ  .ִּייםּ
נֹו  תֹו ִעם ּבְ יא ֶאת ּבִ ְמעֹון  ָעַמד ְלַהּשִׂ ַּוְיִהי  ַהיֹום  ְוׁשִ ּ

ִדיָנה יֵרי  ַהּמְ ל  ֶאָחד  ֵמֲעׁשִ ל .  ׁשֶ ּכָ ַאג  ׁשֶ ְמעֹון  ּדָ ׁשִ
ה ֲחֻתּנָ ַתְתפו  ּבַ ֲּעִנֵיי  ָהֲעָיָרה  ִיׁשְ ּ ּ ָעַבר .  ּ ַּגם  ַהְגִביר  ְלׁשֶ ּ

 ...ְמֻיָחדֻהְזַמן ְוָעַקב ַאֲחֵרי ֶרַגע לֹא ַמְתִאים ּבִ
ין ר  ֶאת  ַהִקּדוׁשִ ֵהֵחל  ָהַרב  ְלַסּדֵ ׁשֶ ה  ּכְ ְּוִהּנֵ ִּנַגׁש ,  ּ

ּנו ְמעֹון  וִבֵקׁש  ִמּמֶ ָעַבר  ְלׁשִ ַּהְגִביר  ְלׁשֶ ּּ ר :  ּ ֶאְפׁשָ
ק ְמעֹון  ְיָסֵרב ?  ְקָצת  ַטּבָ ִ ּשׁ טוַח  ׁשֶ ֵעת  ָהָיה  ּבָ ּּכָ

ּנו ְּוִיְתַעֵלם  ִמּמֶ ַּאך  ֶזה  לֹא  ָקָרה.  ּ ְמעֹון  ִחֵי,  ְ ְך ּׁשִ
ק יט  ֶאת  ֻקְפַסת  ַהַטּבָ ּוְבָפִנים  קֹוְרנֹות  הֹוׁשִ ּ .

ָעַבר ְּסַחְרחֶֹרת  ָתְקָפה  ֶאת  ַהְגִביר  ְלׁשֶ ַּרְגָליו  ָרֲעדו ,  ּ
ֻחָתִנים ְּוהוא ָנַפל ִמְתַעֵלף ְלַרְגֵלי ַהּמְ ּּ. 

קֹום  ִמֵהר  ִלְבּדֹוק  ֶאת  ַמָצבֹו ּמָ ָהָיה  ּבַ . ּרֹוֵפא  ׁשֶ
ה  ְרָגִעים  ָפ ּמָ ֲעבֹור  ּכַ ָהַרב ,  ַקח  ֶאת  ֵעיָניוּּכַ

יבוהו  ַעל  ַסָפה ְּוַהְמֻחָתִנים  ָתְמכו  ּבֹו  ְוהֹוׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ .
ְמעֹון  ין  ְוׁשִ ר  ַהִקּדוׁשִ ׁש  ִנְגׁשו  ָהַרב  ְמַסּדֵ ִהְתאֹוׁשֵ ׁשֶ ּּכְ ּּ ּ

ּוִבְקׁשו  ְלָהִבין ֶבִכי  ְוִסֵפר .  ּּ ָעַבר  ָפַרץ  ּבְ ַּהְגִביר  ְלׁשֶ ּ ּ
לות ָהִעְנָיִנים ַתְלׁשְ ֶּאת ִהׁשְ ּ. 

ך רֹו ,  ְיֹוֵצא  ִאם  ּכָ ַהְגִביר  ַהָלֶזה  הוא  ַהגֹוֵרם  ְלעֹוׁשְ ּׁשֶ ּ ּּ
ְמעֹון ל  ׁשִ ְמעֹון  ַמה  ָעָליו .  ָהַרב  ׁשֶ ֵעת  ָהִבין  ׁשִ ּכָ

ְּוִהִציַע  ְלִהָפֵגׁש  ִעם  ָהַאְדמֹו.  ַלֲעׂשֹות ַתן  ֶאת ר  "ּ ּנָ ׁשֶ
ָעַבר ַּהִתקון  ַלְגִביר  ְלׁשֶ ּ ְמעֹון .  ּּ ם  ָאַמר  ׁשִ ׁשָ

ּי  הוא  ָחֵפץ  ְלַהֲעִניק  ַלְגִביר  ַמֲחִצית ּכִר  "ְלַאְדמֹו ּ
ַיֲעמֹד  ַעל  ַרְגָליו ֵדי  ׁשֶ ִּהְתַפֵעל ר  "ָהַאְדמֹו.  ֵּמהֹונֹו  ּכְ

ֹחם ְמעֹון וֵבַרך אֹותֹו ּבְ ל ׁשִ ְִמִצְדָקתֹו ׁשֶ ּ ּ. 
ב  ְלַמֲעָמדֹו  ָהִראׁשֹון  ַאך  ַעָתה  ִנְזָהר  ַּהְגִביר  ׁשָ ְ ּ

ל  ָהֲעִנִיים ְכבֹוָדם  ׁשֶ עו.  ּּבִ ל  ַעל ּׁשִ ִקּבֵ ּר  ַהַחִיים  ׁשֶ ּ
דוהו  ְמעֹון  ִלּמְ ל  ׁשִ ְפָלָאה  ׁשֶ רֹו  ְוִהְתַנֲהגותֹו  ַהּנִ ׂשָ ּּבְ ּ ּ

ָידֹו ר  הוא  ַאך  ִפָקדֹון ּבְ ָהעֹׁשֶ ּׁשֶ ּ ְ ִפי , ּ ְוָעָליו ִלְנֹהג ּבֹו ּכְ
ָחֵפץ  ַהָקּבָ ֶסף  ְולֹו  ַהָזָהב  ְוהוא   –ה  "ּׁשֶ לֹו  ַהּכֶ ּׁשֶ ּ ּ

ָידֹו ֶאת ַהּמָ ִהְפִקיד ּבְ  .  מֹוןׁשֶ
ֶפר  ( ד  ַעל  ִפי  ַהּסֵ פור ".  ַהָלֶמד  ָוו"ְּמֻעּבָ ִפי  ָהעֹוָלה  ֵמַהּסִ ּּכְ ּ

ם הוָבא  ׁשָ יר  ַהּסֹוֵפר  ,  ּׁשֶ ֶאת ל  "ַז  ְּראוֵבן  רֹוִדיְנצִקי'  רִהּכִ
מֹו  ָהָיה   ְ ּשׁ ה'  רַּהְגִביר  ׁשֶ ָעָלה  ְלֶאֶרץ  ַהֹקֶדׁש .  ַּחִיים  מֹׁשֶ ּׁשֶ

ִוד ֵאי ִציֹון ּדָ ְּוָהָיה ִמַגּבָ לֹוםּ ָ ֶלך ָעָליו ַהּשׁ   .)ש"ע, ְ ַהּמֶ
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לֹום וְמֹבָרך ת ׁשָ ּבָ ְׁשַ ּ  
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