
ֵּמַהֵסֶפר ַהָקדֹוׁש  ּ 

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

ָּפסוק   ָרם  ִאֶוֶלת  ְכִסיִלים  ִאֶוֶלת"ּ ּעֶטֶרת  ֲחָכִמים  עׁשְ ּּ ָ ֲ "

ֵלי  ( ל  )  כד,  ידִמׁשְ ִּאֶוֶלת  ְכִסיִלים  ִאֶוֶלת"ַּהֶכֶפל  ׁשֶ ּיוַבן "  ּּ

ָאַז ִבל  "ְּבַמה  ׁשֶ ר  ִבׁשְ ּעׂשֵ ּ רַ ִתְתעׁשֵ ּיל  ׁשֶ ו "ּ  וְבפ.ַּ

ִּדְבָרכֹות  ָאַמר  ַרִבי  יֹוָחָנן  ִמׁשום  ַרִבי  ְיהוָדה  ַבר  ּ ּ ּּ ּ ּ

ָּבא  וְרֵאה  ַמה  ֵבין  דֹורֹות  ָהִראׁשֹוִנים ,  ִִאָלעאי ּ ּּ

ּדֹורֹות  ָהִראׁשֹוִנים  ָהיו  ַמְכִניִסים ,  ְלדֹורֹות  ַאֲחרֹוִנים ּ

ְֵפרֹוֵתיֶהם  ֶדֶרך   ּ ָבם   ןְטַרְקִסימֹו)  טרקסימות(ּ ְּכֵדי  ְלַחּיְ

ר ְֲבַמעׂשֵ ְדֹורֹות  ַאֲחרֹוִנים  ַמְכִניִסים  ֵפרֹוֵתיֶהם  ֶדֶרך ,  ּ ּ ּּ

ר ּגֹות  ֲחֵצרֹות  ְוַקְרִפיפֹות  ְכֵדי  ְלפֹוְטָרן  ִמן  ַהַמעׂשֵ ֲּגַ ּ ּּ ,

ְּלִפיָכך  לֹא  ִנְתָבְרכו  ֵפירֹוֵתיֶהן ּ ּ ָּכל ,  ּט  ִדְבָרכֹות"ּוְבפ.  ְ

ֵאינֹו  נֹוֵתן  ְתרומֹות   ִּמי  ׁשֶ רֹות  ַלֹכֵהןּ ּוַמעׂשְ ַ ְסֹוף  ִנְצָרך ,  ּ

ַַלֹכֵהן  ע ֶנֱאַמר  ְוכוי  "ּ תֹו  ׁשֶ ִּאׁשְ ִאיׁש "ְּועֹוד  ָאְמרו  .  'ּּ

תֹו ֶטה  ִאׁשְ ִּאיׁש  ִכי  ִתׂשְ ֵּאין  ָאָדם  חֹוֵטא  ֶאָלא  ִאם   –  "ּ

טות ֵּכן  ִנְכַנס  בֹו  רוַח  ׁשְ ּ ּ ּוָבֶזה  יוַבן  ַהָפסוק  .  ּ ּ ּ ֲעֶטֶרת "ּ

ָרם ְתָבְרכו  ֵפרֹוֵתיֶהם ׁשֶ  –"  ֲָחָכִמים  עׁשְ ר  ּיִ ַּכֲאׁשֶ ּ ּ ּ

רו ְּוִיְתעׁשְ ּ ִמין ,  ַ ְמַקּיְ הוא  ִסיָמן  ׁשֶ ֶּזהו  עָטָרה  ָלֶהם  ׁשֶ ּ ֲּ

ַּהִמְצָוה  ְכִהְלָכָתה ּ ל  ְכִסיִלים"ָאְמָנם  ,  ּ ִּאֶוֶלת  ׁשֶ ּ  "–

ּגֹות ְְלַהְכִניָסם  ֶדֶרך  ּגַ "ִּאֶוֶלת"ֶזה  ִיְגרֹם  ְל,  ְּוַקְרִפיפֹות  ּ

לֹא  ָנַתן ַּאֶחֶרת  ְדַהְינ ִביל  ׁשֶ ִבׁשְ תֹו  ׁשֶ ל  ִאׁשְ ּו  ִאֶוֶלת  ׁשֶ ּ ּ ּ ּ

תֹו ֶטה ִאׁשְ רֹות ַלֹכֵהן ִתׂשְ ַּהַמעׂשְ ּ ּּ ַ . 
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ין ַהָקדֹוׁש ַלָטֵמא ְּנקוַדת ָהֶאְמַצע  ּבֵ ּׁשֶ ּ

מוכֹות  זֹו  ְלזֹו ֵתי  הֹוָראֹות  ַהּסְ ָנם  ׁשְ ֵתנו  ֶיׁשְ ָפָרׁשָ ּּבְ ּ ּ ;
ָחָתה  יָעה  ַעל  ִהְסָתֲאבות  ְוַהׁשְ ְצּבִ ּתֹוַרת  ַהּסֹוָטה  ַהּמַ ּ ּ
ִזיר  ַהְמַבֵטא  ִצְדקֹות  ּוִמָיד  ְלַאֲחֶריָה  תֹוַרת  ַהּנָ ּ ּּ

ִקיצֹו  .ַמְפִליָגה ֵניֶהם  ְמֻיָחִדים  ּבְ ִּניוָתם  ְוֵאיָנם ׁשְ ּ
 . ַנֲחַלת ָהֹרב

ְהיֹותֹו  ֻמְפָרׁש  אֹוְכלֹוְסָיה  ּבִ ב  ְלָחִריג  ּבָ ִזיר  ֶנְחׁשָ ַהּנָ
ֵני  ָאָדם י  ּבְ ְּוָלֵכן  ַהתֹוָרה  פֹוַתַחת  ֶאת .  ֵמרֹוב  ַמֲעׂשֵ ּ
ָלׁשֹון   ִזיר  ּבְ ת  ַהּנָ י  ַיְפִליא"ָּפָרׁשַ ְלׁשֹון ,  "ָאָדם  ּכִ

יֶהם  ֶנְחׁשָ,  ֶּפֶלא ֲעׂשֵ ּמַ ָאר ׁשֶ ַיַחס  ִלׁשְ ִבים  ְלֶפֶלא  ּבְ
ֵני  ָאָדם ֵּאלו  ,  ּבְ ְתַרֲחִקים  ַעד ְיִחיֵדי  ּ ְּסגוָלה  ַהּמִ

ן "ַהפ  "ע(.  ַּהָקֶצה  ָהַאֲחרֹון  ֵמֲהָנאֹות  ָהעֹוָלם ִאּבְ

יל  .  ")ֶעְזָרא ִזיר,  ּוְלַהְבּדִ ת  ַהּנָ ַ ָקֶצה  ָהַאֵחר  ִמְקֻדּשׁ ּּבַ ּ ,
ְחׁשֶ.  ַּהְטֵמָאה  עֹוֶמֶדת  ַהּסֹוָטה ּנֶ ֶּבת  ַגם  ִהיא ׁשֶ

י  יֹוִקיַע  ֶאת  ַנְבלוָתה  ְולֹא  ִצּבור  ֱאנֹוׁשִ ַּלֲחִריָגה  ׁשֶ ּ ּ ּ
ְמקֹומֹו ִּיְסּבֹל ֶאת נֹוְכחוָתה ּבִ ּ . 

ה יֵניֶהם,  ְוִהּנֵ ְרָחק  ַהְתהֹוִמי  ּבֵ ִהְצִמיד ,  ַּעל  ַאף  ַהּמֶ
ֵתי  ַהָפָרׁשֹותש"  יתּנֹוֵתן  ַהתֹוָרה ּ  ֶאת  ׁשְ ת ,  ּ ֶּאת  ָפָרׁשַ
ִזיר  ַהָקדֹוׁשַּהּסֹוָטה  ַהְט ת  ַהּנָ ָבר .  ֵּמָאה  ְלָפָרׁשַ ְוַהּדָ

ִני: אֹוֵמר ְרׁשֵ  !ּדָ
ך  ָאְמרו  ֲחָכִמים   ְּוַעל  ּכָ ָרכֹות  (ְ : )א"ב  עסֹוָטה  ;  א"ע  סגּבְ

ת  סֹוָטה ת  ָנִזיר  ְלָפָרׁשַ ה  ִנְסְמָכה  ָפָרׁשַ לֹוַמר ,  ָּלּמָ
ִקְלקוָלה, ְָלך ָּהרֹוֶאה סֹוָטה ּבְ ַּיִזיר ַעְצמֹו ִמן ַהַיִין, ּ ּ. 

ִזירות י  ֵאין  ַהּנְ נֹוֲעָדה  ְלַצֵער  ֶאת  ָהָאָדם  ְוִלְמֹנַע   ּּכִ
עֹוָלם  ְלָצְרּכֹו ׁש  ּבָ ַתּמֵ ּנו  ְלִהׁשְ ִּמּמֶ ּוֵמֵעֶבר  ְלָמה .  ּ

ָאְסָרה  תֹוָרה ּלֹא  ֶנֶאְסרו  ַעל  ָהָאָדם  ֲהָנאֹות ,  ּׁשֶ
 )ְועֹודא  "  ע  יאַּתֲעִנית(ל  "ְּוָאְמרו  ֲחַז  ,ָּהעֹוָלם  ַהֶזה

ַצֵער   ַהּמְ ב  ׁשֶ ם  ֶנְחׁשָ ְוֵאין [.  חֹוֵטאֶאת  ַעְצמֹו  ְלִחּנָ

ָבֵרינו   ַמֲאָמר  ֶזה  ּּדְ ִסגוף  ְלַכָפַרת  ֲעֹונֹותּבְ ּּבְ  ְּטַרתַמ  .]ּּ
ׁש  ֶאת  ָהָאָדם ִזירות  ְלַקּדֵ ַתֲאוֹות ַּהּנְ לֹא  ִיפֹול  ּבְ ּ  ׁשֶ ּ

ּמוׁשֹו .  ַהֹחֶמר ׁשִ כֹון  ּבְ ּנון  ַהּנָ ַּהָקדֹוׁש  יֹוֵדַע  ֶאת  ַהּמִ ּ ּ
ַהֹעֶנג  לֹא  ַמר  ׁשֶ ִעְנְיֵני  ָהעֹוָלם  ַהֶזה  ְוָכך  הוא  ִנׁשְ ּּבְ ְּ

 . ְֵיָהֵפך ְלֶנַגע
ֲהָנ ָאָדם  נַֹכח  ׁשֶ ׁשֶ ּאֹות  ֻמָתרֹות  ֵאלו  חֹוְרגֹות ְוָלֵכן  ּכְ ּּ

כֹוָנה ְסֶגֶרת  ַהּנְ ֵהם  עֹוְברֹות  ֶאת  ְגבול ,  ֵּמַהּמִ ׁשֶ ּּכְ ּ
ַּהַטַעם  ַהטֹוב' ר '  ּ ְרּדֵ ּוִבְגָלָלם  ָעלול  הוא  ְלִהְתּדַ ּ ּ

ָּעָליו ְלִהְתַרֵחק וְלַהִזיר ַעְצמֹו , ְּלַמָצִבים  לֹא טֹוִבים ּ
ַעְצמֹו ֵיַדע  ּבְ ְרִאָי,  ֵּמֶהם  ַעד  ׁשֶ ֶחֶדתּּבִ ְלִתי  ְמׁשֻ , ּה  ּבִ

ִלי  אֹות  ִמּבְ יר  ׁשוב  ֵלָהנֹות  ֵמאֹוָתם  ַהּנָ ׁשִ הוא  ּכָ ּׁשֶ ּ
ְלַות ַחָייו ַיְפִריעו ֶאת ׁשַ ּׁשֶ ּּ . 

ֶקה  ּכֹוַהִלי ַיִין  וְבָכל  ַמׁשְ ְגָמה  ְלָכך  ִנַתן  ִלְראֹות  ּבַ ּּדֻ ּּ ְ .
כֹון  ַוֲאִפילו  ֵי ּנון  ַהּנָ ה  וַבּמִ ּדָ ּמִ ַּהָללו  ָיִפים  ּבַ ּ ּ ּ ֶהם ּ ׁש  ּבָ

ּתֹוֶעֶלת  ְלַתִקינות  ַהגוף ּ ּּ ֵהן  חֹוְרגֹות .  ּ ׁשֶ ְַאך  ּכְ

ָתר ׁש  ׁשֶ,  ֵּמַהּמֻ ַקָים  ֲחׁשַ ׁשֶ ּּכְ ַּהגֶֹלם  ָיקום  ַעל  יֹוְצרֹו'ּ ּ' 
ָעה ַאַחת קֶֹדם ֵזר ֵמֶהם ְוָיָפה ׁשָ  . ֵיׁש ְלִהּנָ

ךַּגם   ה .  ְַהּסֹוָטה  לֹא  נֹוְלָדה  ּכָ ֲעׂשֶ ָקְדָמה  ַלּמַ
ע  ַמ ְפׁשָ יםַהּנִ ִלְכאֹוָרה  ֻמָתִרים  ֲעׂשִ ּׁשֶ ר ,  ּ ֲאׁשֶ ְַאך  ּכַ

ָתרה  ִהְפִריָז ּמֻ ם  ַהֲחֵברֹות  ,  ּּבַ ְּפִתיחות  לֹא ַהְוּוְבׁשֵ ּ
ה  ַלֲחבֹר  ָלָרִעים ׁשָ ִתָיה,  ָחׁשְ ְ , ּ  ָרְבָתה  ְללֹא  ִרּסוןְּוַהּשׁ

ָרה   ְרּדְ ם  ְּלֶהְפֵקרותִהְתּדַ ָ ֶרך  ְקָצָרה  ּ  וִמּשׁ ֶעְבֵרי ְלְַהּדֶ
ִּפי  ַהַפַח ֶרך  ַמֲאַמר  ֲחַז.  תּ ָנהל  "ְַעל  ּדֶ ׁשְ ּמִ סֹוָטה (  ּבַ

ה"  –  )ד"א  מ"פ ה  ַיִין  עֹוׂשֶ ה,  ַהְרּבֵ חֹוק  עֹוׂשֶ ה  ׂשְ , ַהְרּבֵ
ה ה  ַיְלדות  עֹוׂשָ ה,  ַּהְרּבֵ ֵכִנים  ָהָרִעים ַהְרּבֵ   ׁשְ

ים  ."עֹוׂשִ

ִזיר ַהָקדֹוׁש  ַּהּנָ
ה  ַהַתְלמוד   ְּוִהּנֵ ף  (ּ ף  ;  טְנָדִרים  ּדַ ְּמַסֵפר  ַעל )  דָנִזיר  ּדַ

יק  ִזיָע ְמעֹון  ַהַצּדִ ִאים  ׁשִ ֹּראׁש  ַהַתּנָ ְמַנע ,  א"ּ ּנִ ֶ ּשׁ
ְטָמא ּנִ ם  ָנִזיר  ׁשֶ ְלִמי .  ֵמֲאִכיַלת  ָאׁשָ ַתְלמוד  ְירוׁשַ ּּבְ ּ

ל  ָנִזיר  ָטהֹור  לֹא  ָאַכל נֹו  ׁשֶ ַגם  ִמָקְרּבָ ּמוָבא  ׁשֶ ּ ּ ,
לֹא ִזיר  מֹוֵנַע  ַעְצמֹו  ִמְפֻעלֹות  ׁשֶ ַהּנָ ום  ׁשֶ ִּמּשׁ ּ ּ   ָאְסָרה ּ

תֹות  ַיִין  .  ָּעָליו  ַהתֹוָרה ַּהתֹוָרה  ִהִתיָרה  ִלׁשְ ּ ּמוָבן (ּ ּּכַ

ה  ָנכֹוָנה ִמּדָ ִזיר  הֹוִסיף  ַעל  ַעְצמֹו  ִאּסוִרים   )ּבְ ְּוִאלו  ַהּנָ ּ ּ
ְוְבָכך  ִצֵער  ֶאת  ַעְצמֹו ָאָדם ה  "ְּוַהָקּבָ,  ּ לֹא  ָחֵפץ  ׁשֶ

ם   ' וֹונֹות  ְוַכדֹוִּאם  לֹא  ְלַכָפַרת  ֲע(ְיַצֵער  ֶאת  ַעְצמֹו  ְלִחּנָ

ַמֲאָמר  ֶזה ֶזה  ַנֲעֹסק  ּבְ יִרים.  )ְַאך  לֹא  ּבָ ַעל ,  ּוַמְסּבִ ׁשֶ
ִצווי   ָּהָאָדם  ְלִהְתַמֵקד  ּבְ ּ ְולֹא  ְלהֹוִסיף  ַעל '  ית'  הּ
 . ַּעְצמֹו ִאּסוִרים ֲאֵחִרים

יק  ִמִגְדרֹו  ְוָאַכל  ְמעֹון  ַהַצּדִ ַּאך  ַפַעם  ַאַחת  ָיָצא  ׁשִ ּּ ְ

מֹו ְמָחה  ֵמֲאׁשָ ׂשִ ל  ָנִזירּבְ לות .    ׁשֶ ַתְלׁשְ ַּעל  ִהׁשְ ּ
יק ְמעֹון ַהַצּדִ ָבר ִסֵפר ׁשִ ַּהּדָ ּ . 

חור  ָנֶאה א  ּבָ ר  ּבָ ֲאׁשֶ ׁש  ָּהָיה  ֶזה  ּכַ ְקּדָ , ְלֵבית  ַהּמִ
ֵתָפיו ָערֹו  ָהָארֹך  ָגַלׁש  ַעל  ּכְ ּׂשְ ֵקׁש .  ְ ִזיר  ּבִ חור  ַהּנָ ַּהּבָ ּ

הֹוָרַאת  ַהתֹוָר נֹוָתיו  ּכְ יָחתֹו .  הְּלַהְקִריב  ֶאת  ָקְרּבְ ׂשִ ּבְ
רֹום, ִּעם  ֹראׁש  ַחְכֵמי  ַהתֹוָרה א ֵמֵאזֹור ַהּדָ ּבָ , ִּסֵפר ׁשֶ

דֹות ּשָׂ ל ָאִביו ּבַ ם ָהָיה רֹוֶעה ֶאת ֹצאנֹו ׁשֶ  .  ׁשָ
ְעָין,  יֹום  ֶאָחד תֹות  ַמִים  ֵמַהּמַ א  ִלׁשְ ּבָ ׁשֶ ָרָאה ,  ּּכְ

ֶא ָערֹו  ַהּנָ ַמִים  ְונַֹכח  ׂשְ מותֹו  ּבְ ְרָאה  ֶאת  ּדְ ַבּמַ ה ּּכְ
ל  ַגֲאָוה ֵּהִציפו  ֶאת  ֵיׁשותֹו  ִרְגׁשֹות  ׁשֶ ּ אֹוָתם .  ּ ּבְ

ב  ְלַעְצמֹו  ִלְזנֹוַח  ֶאת  ְרִעַית  ַהֹצאן  ְוֶאת  ְּרָגִעים  ָחׁשַ ּ
ְרֶעה דֹות ַהּמִ ָּלֵצאת ָלִעיר ְוֶלֱהנֹות ִמַתֲענוָגיו, ׂשְ ּ . 

ַהֵיֶצר  ָהַרע  ֶ ָרה  ּשׁ ָיד  ָהְלָמה  ּבֹו  ַהַהּכָ ּמִ ֶּאָלא  ׁשֶ ּ ּ
ִסית ַתֵלט  ָעָליו  וְלַהִפילֹו  ְלַפַחת ,  ַהּמֵ ּעֹוֵמד  ְלִהׁשְ ּּ ּ
אֹול,  ָהֲעֵבָרה ְ ֶרך  ַלּשׁ ם  ְקָצָרה  ַהּדֶ ָ ּשׁ ּמִ ּהוא  ִהְרֵהר .  ְׁשֶ

ְמַעט  ָגְרָמה  לֹו  ּכִ ָבה  ַהּסֹוֶרֶרת  ׁשֶ ְחׁשָ ַכַעס  ַעל  ַהּמַ ּּבְ
עֹוָלם  ַהֶזה ַּלֲהֹרס  ֶאת  ַחָייו  ּבָ ד  ֶאת  ֶחְלקֹו   ּ ּוְלַאּבֵ

ַחֵיי   אעָהּּבְ ְּוָתַמה  ַעל  ַעְצמֹו  ֵאיך  ִהְתָגָאה ,  ֹוָלם  ַהּבָ ְ ּ
לֹו ֵאינֹו  ׁשֶ עֹוָלם  ׁשֶ י  וַבר  ֲחלֹוף,  ּּבְ עֹוָלם ,  ּעֹוָלם  ְזַמּנִ

ַצח  ְוַהְגמול  יֹון  ִלְקַראת  ַחֵיי  ַהּנֵ ל  ַמֲעַבר  ְוִנּסָ ּׁשֶ ּ ּ
ֶבט   .אֹו ְלֶחֶסדְלׁשֵ

ל  ַעל ע  ְלַקּבֵ ּבַ חור  ְוִנׁשְ אֹותֹו  ֶרַגע  ָקַפץ  ַהּבָ   ַעְצמֹו ּּבְ
ְמַעט  ָגְרמו ,  ְּנִזירות ּכִ ֲערֹות  ָנאֹות  ׁשֶ ְּוֶאת  אֹוָתם  ׂשַ
ם  ִמְצָוה,  ַלֲעֵבָרה ֵעת  ְיַקֵצץ  ְלׁשֵ ִזיר (  ּּכָ ן  ַעל  ַהּנָ ּכֵ ׁשֶ

תֹם ְיֵמי ְנִזירותֹו ָערֹו ּבְ ל ׂשְ ְּלַגֵלַח ֶאת ּכָ ּ(. 

ָבָריו יק  ִהְתַפֵעל  ִמּדְ ְמעֹון  ַהַצּדִ ּׁשִ ק  ַעל  ֹראׁשֹו ,  ּ ָנׁשַ
ִני:  "ָאַמר  לֹוְו מֹוך  ִיְרּבו  נֹוְזֵרי  ְנִזירות !  ּבְ ּּכָ ּ ָ

ָרֵאל ִיׂשְ תוב  אֹוֵמר.  ּבְ ָּעֶליך  ַהּכָ י  ַיְפִליא :  "ָ ִאיׁש  ּכִ
 . "'ִּלְנּדֹר ֶנֶדר ָנִזיר ְלַהִזיר ַלה

חור  ,  ְוֵיׁש  ְלָהִבין ל  אֹותֹו  ּבָ ֲערֹוָתיו  ׁשֶ ָּגְרמו ִּאם  ׂשַ
ֶבת  ֲעֵבָרה ַחר  ַלֲעׂשֹות  ֹזאת ,  לֹו  ְלַמְחׁשֶ ַּמּדוַע  ּבָ

ל  ְנִזירות ֶדֶרך  ׁשֶ ּּבְ ְַלְחתֹך  ָיַכל  ֲהֵרי  ,  ְ ָערֹו ּ ִּמָיד  ֶאת  ׂשְ
ר  .ַוֲחַסל ְזּכָ ר ,  לֹוַמרִנְרֶאה  ,  ְּוַעל  ִפי  ַהּנִ ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ

ֹראׁשֹו   ֶבת  ֲעֵבָרהָעָלָתה  ּבְ ׁש  ,  ַמְחׁשֶ חור ָחׁשַ ַּהּבָ
ִקְלקול   א  ְמקֹוָרה  ּבְ ּמָ ּׁשֶ ן  ּבֹוּ ַמַצב .  ְּפִניִמי  ַהְמַקּנֵ ּּבְ

ֵרׁש  ֶאת  ַהִקְלקול  ,  ָכֶזה ָּעָליו  ְלׁשָ ְוַלֲהִסירֹו  ְלַגְמֵרי ּ
ִיְתַפֵתַח   ִּלְפֵני  ׁשֶ ּ ֲהֵרי.  ְוָאז  ִיְהֶיה  ְמֻאָחרּ ָאמור,  ׁשֶ , ּּכָ

ל   ַּגם  ְנִפיָלָתה  ׁשֶ ֶרַגע  ַהּסֹוָטה  לֹא  ּ , ֶאָחדֵהֵחל  ּבְ
ל ֵצרוף  ׁשֶ ֶּאָלא  ּבְ ְזְנחו  ְולֹא  ּ ּנִ לֹונֹות  ׁשֶ ׁשְ ְּפלו ֻט  ּּכִ ּ

עֹוד  רו אֹוָתה ַעד , מֹוֵעדִמּבְ ְרּדְ ּּדִ ה ַהּנֹוָראּ ֲעׂשֶ  .ַלּמַ
ט   ֵ ַהִקְלקול  לֹא  ִיְתַפּשׁ ּוְכֵדי  ׁשֶ ּ ל ְּלַמָצב  ְּוַיִגיַע  ּּ ׁשֶ

ִקְלקוָלה" ּסֹוָטה  ּבְ ַחר,  "ּ ְלִהְתַרֵחק  ִמן  ָהֲעֵבָרה   ּבָ
ֶגד,  ַּהקֹוְטִביַּלַצד   ִמּנֶ ִזירות  –  ַּהִקיצֹוִני  ׁשֶ ַּיִזיר "  ,ַּלּנְ

 ."ַּעְצמֹו ִמן ַהַיִין

ּכֹורַּחְברוָתא  ל ׁשִ  ׁשֶ
ָאמור עֹוד  ֶהָחָכם  ,  ּּכָ ְולֹא ,  מֹוֵעדָיֵגן  ַעל  ַעְצמֹו  ִמּבְ

ֵנס  ְלַמָצִבים   לֹא  יוַכל  ִּיּכָ ּׁשֶ ֵאינֹו .  ֵמֶהםָלֵצאת  ּ ּוְכׁשֶ
יר  כֹוןֶאת ַמּכִ ּנון ַהּנָ הִיְנֹקט , ַּהּמִ ב ְוֶאל ַתֲעׂשֶ ׁשֵ  . ּּבְ
ִּמִפינו  יֹוֵצא  ַּפַעם  לֹא ִליםַה  ּ ָבר  ַמה:  "ּּמִ  ָיכֹל  ּכְ

ית ַהִמְדָרׁש  יֹוֵצא ָלאֹור לֹום"ַּעל ְיֵדי ּבֵ ים ְוַהׁשָ ת ָנׂשֹא  .יֹוְרק־ְּניו "ַּהַחּיִ ָליֹון    •ָּפָרׁשַ        •15ּּגִ

ָ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



ָנף  ֲעֵלי ַהּכָ ל ּכַֹח וְקִלילֹות –ּבַ לוב ׁשֶ ּׁשִ ּ  שששש""""יתיתיתיתִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא ִנְפָלאֹות ַהּבֹוֵרא  ּ
ה  ַהּבֹוֵרא   ֲעֵלי    ש"יתָעׂשָ ל  ּבַ ָהֲעָצמֹות  ׁשֶ ָנףׁשֶ ַיַחס  ְלַבֲעֵלי  ַחִיים  ֲאֵחִרים  ,ַהּכָ ְמַעט  ֲחלולֹות,  ּּבְ תֹוָכּהָהֶעֶצם  .  ּּכִ ּבְ ִּנְתֶמֶכת  ֵמַהִזיִזים  ׁשֶ תֹוך .  ּ ְּבְ

יֵסי  ֲאִויר ַטֵחַהּנֹוצֹות  יֹוְצרֹות    .ָּהֶעֶצם  ְמֻפָזִרים  ּכִ ָנף  ְוָזָנבִמׁשְ ֲאִויר.  י  ּכָ כֹוָנה  ּבַ ִמיָכה  ַהּנְ ל  ֶאת  ַהּתְ ֵדי  ְלַקּבֵ ה  ַהּבֹוֵרא  ,  ּכְ ֶלד ש  "יתָעׂשָ ׁשֶ ּׁשֶ

ל  ָהעֹוף  ִיְהֶיה   ל  ָהעֹוף    .  ַקל  ַאף  יֹוֵתר  ִמּנֹוצֹוָתיו  )ָלרֹוב(ַעְצמֹוָתיו  ׁשֶ קֹור  ׁשֶ ֶאְמָצעוָתּה  עֹוף  טֹוֵרף  (ַּגם  ַהּמָ ּבְ ַעל ,  ...)ְנֵבלֹותש  ּטֵַרְמּׁשֶ ָּעׂשוי  ֵמחֶֹמר  ּבַ

ַקל ַקל עוָפה, ִמׁשְ ְתָאם ִליכֹולֹות ַהּתְ   .ַּהּמֻ
 

ה  ֲאִני  ִאם  ִלְהיֹות  ַּפַעם  ֵיׁש  ָּתִמיד",  "?ֲאַנּסֶ
ִלים  ַא".  ִראׁשֹוָנה ָּהֵאלו  ַּהּמִ  ֶּפַתח  ּפֹוְתִחים  ּ
ָבִרים ְּגרוִעים  ֲהִכי  ַלּדְ עֹוָלם  ּ ַאֲחֵרי  ּבָ ָבר  ׁשֶ ּכְ  ִּנְכַנְסָת  ׁשֶ
ה  ָלֶהם ִמ  ַּגם.  ֵמֶהם  ָלֵצאת  ְל  ָקׁשֶ ֻסּמָ  ֲהִכי  יםַהּמְ

עֹוָלם  ְּגדֹוִלים  ַאֲחֵרי  ֲאָבל!  ְלַנּסֹות  ַרק  ִּהְתִחילו  ּבָ
ְכְנסו ּנִ ֶר ָהְיָתה' ַלחֶֹמר 'ּׁשֶ ה ֲחָזָרה ַהּדֶ ְמֻיָחד ָקׁשָ  . ּבִ
כֹון  ַּהִפְתרֹון  ְלִהְתַרֵחק,  ְלִהְתָקֵרב  לֹא  ֶזה  ַהּנָ
עור ָבִרים  ַעְצְמ  ֶאת  ְּגדֹר.  לֹו  ּוֵמַהּדֹוֶמה  ֵּמַהּכִ ּדְ  ּבַ
ָתִרים ִּתפֹל ְולֹא ְל ַּהּמֻ  .ָעֶלי ָּהֲאסוִרים ִלְדָבִרים ּ

ֲעֵלי   ְּוָכך  ְמַסְפִרים  ּבַ ּכֹור  אֹותֹוַּהּמוָסר  ַעל  ְ  ׁשִ
ַהִטָפה ּׁשֶ ָרה  ּ ַתְלָטה  ָעָליו  וְכֵדי    ַהּמָ ִּהׁשְ ן  ֶאת ּּ ְלַמּמֵ

ִתָיה  ָמַכר   ְ ל  ֲחָפָציוַּהּשׁ ְמַעט  ֶאת  ּכָ ַרּבֹות ְּפָעִמים    .ּכִ
ֹכחֹות ְּלִהָגֵמלִניָסה   . ְללֹא ַהְצָלָחה ַעְצמֹו ּבְ

ך   ּכָ יָון  ׁשֶ ִּפֵקַח  ְלַרב  ָלֶלֶכת  ֶהְחִליטְּכֵ ְיַיֵעץ  ּ  לֹו  ּׁשֶ
ָרף  ִּמַיִין  אֹותֹו  ְוִיְגמֹל ָהַרבְלַאַחר    .ׂשָ ַמע  ׁשֶ  ֶאת  ׁשָ
ל יֹוִציא  ָיַעץ,  ַטֲענֹוָתיו  ּכָ יתֹו  ּׁשֶ ל  ִמּבֵ יר  ַמה  ּכָ ְזּכִ ּמַ ֶ  ּשׁ

מֹו  ְוִנְרָאה ֶקה  ּכְ ָכל  ִאם.  "ַמׁשְ  ִּתְרֶצה  ֹזאת  ּבְ
תֹות ּתוַכל  ְולֹא,  ִּלׁשְ ה  ֲאַזי,  ְּלִהְתַאֵפק  ּ  ֹזאת  ַּתֲעׂשֶ

ַחְברוָתא לֹו,  ּּבְ  ִּאתֹו  ְוַיַחד  ָחֵבר  ְלֵביְת  ַהְזֵמן  ַמרּכְ
ֶתה ִּתׁשְ ֶקה  ֶאת  ּ ׁשְ ֶתה ֲָחֵבְרך  ,  ַהּמַ ִתׁשְ מֹר  ׁשֶ ִּיׁשְ ּ

לֹא  כֹוָנה ׁשֶ ּמות ַהּנְ ּכַ ּּבַ ְכרותּ  ". ְּמִביָאה ִליֵדי ׁשִ
ּכֹורָסַבר   ִ ל  ַהּשׁ ַתֲאָוה ִנְתַקף יֹום ֶאָחד  .ְוִקּבֵ ַּלִטָפהּבְ ּ 
ָרה ּוַבְפרוטֹות  ַּלֲחנותְוָרץ  ,  ַהּמָ ָצא  ָהַאֲחרֹונֹות  ּּ ּמָ , ׁשֶ
ְקּבוק ָקָנה ָרף' =( ׁש"ַיי ּּבַ ִתָיה ֲחִריָפה, 'ַיִין ׂשָ  . )ּׁשְ

ב   ָ ּשׁ ׁשֶ תֹותּוָבא  ,  ְלֵביתֹוּכְ ר  ִּלׁשְ  ָהַרב  ִדְבֵריּבְ  ִנְזּכַ
תֹות" ָעָיה".  ָחֵבר  ִעם  ַרק  ִּלׁשְ ה  ּבְ עֹוד ּאוַלי  .  ָקׁשָ ּבְ

ָעַתִים  אֹו   ָעה  ׁשְ ִית  ֶהָחֵברָיבֹוא  ׁשָ ים  ּוָמה  ַלּבַ  עֹוׂשִ
ּכֹור  ֶהְחִליט  ?ָאז  ַעד ִ  ַעל  ָאִכין  ְלָפחֹות:  "ַהּשׁ

ְלָחן ֻ ָיד  ּכֹוסֹות  ַהּשׁ ּמִ ָיבֹוא  ּׁשֶ ׁשֶ תֹות  ּנוַכל  -  ּּכְ  ִּלׁשְ
ַיַחד ַהּכֹוסֹות  ְלַאַחר  ,ַּעָתה  ".ּבְ ִחים  ָּהיו  ׁשֶ  ַעל  ֻמּנָ

ְלָחן ֻ ב,  ַהּשׁ ּכֹור  ָחׁשַ ִ ַדאי  ּאוַלי"  :ַהּשׁ  ֶאת  ְּלַמֵלא  ּכְ
ֵדי  ַהּכֹוסֹות ָיד  ּכְ ּמִ ָיבֹוא  ּׁשֶ ׁשֶ תֹות  ּנוַכל  ֶהָחֵבר  ּּכְ  ִּלׁשְ

ִהיֹות  ְללֹא  ַיַחד  .ַהּכֹוסֹות  ֶאת  ָמַזג  ּהוא  ְוָאֵכן  ".ּׁשְ
ה  ֶהָחִריף  ָהֵריַח ְנִחיָריו  ִהּכָ  ָלֵצאת  ָעְמָדה  ְוַנְפׁשֹו  ּבִ

קֹוָמה כֹוסֹות  ָנַתן  ּהוא.  ִּמּמְ לֹות  ֵעיַנִים,  ֵעיָניו  ּבְ  ּכָ
קֹות ַא ֲעַצְלַתִים ָּעְברו ַּהּדַ  .ּּבַ

ַחג  ְּזבוב ל  ַהּכֹוס  ֵמַעל  ׁשֶ  ֶאת  ִהְטִריד  ַּהַחְברוָתא  ׁשֶ
ַּהְזבוב,  ְּמנוָחתֹו ה  ּ ה  ָעׂשָ ּמָ  ַלּכֹוס  ְוָצַנח  ּבוִביםִסי  ּכַ

ל ּכֹור.ַּהַחְברוָתא  ׁשֶ ִ ֵעיָניו  ִמְצֵמץ  ַהּשׁ ן  ַּגם  ּבְ  ּכֵ
יט  ּהוא,  ַּחְברוָתא ְזבוב  ִהּבִ ּּבַ ֶחְדָוה  ְוָקָרא  ּ  :ּבְ

לֹום" ְבִתי  לֹא  ְּזבוב  ַמר,  ַּחְברוָתא  ֲעֵליֶכם  ׁשָ  ָּחׁשַ
ְתָאֵרַח ה  לֹא,  ְלֶחְבָרה  ִלי  ּׁשֶ ּנֶ את  טֹוב,  ְמׁשַ ּבָ ". ׁשֶ

 ָעַזרְוַגם  ְלִקְרּבֹו    ּכֹוסֹו  ֶאת  הֹוִריק  ּהוא  ִּמָיד
ָמַזג  ּכֹוסֹות ַּוֲאִפילו    ַהּכֹוס  ֶאת  ְּלַסֵים  'ַּלַחְברוָתא'

ָרה .  ְּלסורֹוְוָחַזר    ...נֹוָסִפים ְרּדְ ַּהְמִעיָדה  ַהַקָלה  ּדִ
ל   ִמְדרֹון  ַהַחַלְקָלק  ׁשֶ ְכרותּאֹותֹו  ּבְ ִ ֵעת  ִנְדַרׁש ,  ַּהּשׁ ּכָ

לֹות   ִּאלו    .ָקׁשֹות  יֹוֵתרְלַהְגּבָ  ֶאת  ֵמִכין  ָהָיה  לֹאּ
ְלָחן  ַעל  ַהּכֹוסֹות ֻ , ַהּכֹוסֶאת    מֹוֵזג  ָיהָה  ְולֹא  ַהּשׁ

ּוְבֹבא  ֶהָחֵבר  ָהָיה  ׁשֹוֶתה ָּהְיָתה  ַתֲאָותֹו  ׁשֹוֶקֶטת  
ּנון  ּמִ כֹוןִּעּמֹו ּבַ  . ַהּנָ

ִית ָהַרס ֶאת ַהּבַ ְסֵמר ׁשֶ  ַהּמַ
יַמת   ְוִבְפָרט  ִנְצַרך  ָהָאָדם  ְלׂשִ ְפֻעלֹות  ֵלב  ּ ֵיׁש ּּבִ ּׁשֶ

ֶהם   ִבים    ,ַלֲעֵבָרהִקְרָבה  ּבָ ְחׁשָ ֵאלו  ַהּנֶ ַּגם  ּכָ ּ ים ּ ִלְקַטּנִ
ֵעיֵני  ָהָאָדם ּוְכָבר  ָאְמרו  ֲחָכִמים  ַז  .ּבְ ל ל  "ּ ְרּכֹו  ׁשֶ ּדַ ׁשֶ

ה ְפֻעָלה  ְקַטּנָ ַּהֵיֶצר  ָהַרע  ַמְתִחיָלה  ּבִ ִלְפָעִמים  זֹו ,  ּ
ָבה ֶרךַמֲחׁשָ ם  ַהּדֶ ָ ּבור  וִמּשׁ ֶטת  ִלְכֵדי  ּדִ ֶ ְתַפּשׁ ּמִ ְ  ׁשֶ ּ ּ ּ 

ה  ֲעֵבָרה  ַהגֹוֶרֶרת  ַאֲחֶריָה  ֲּעלוָלה  ְלִהְתַפֵתַח  ְלַמֲעׂשֵ ּּ ּ
ָהָאָדם  פֹוֵתַח  ֶפַתח  ָקָטן   .ֲעֵברֹות  נֹוָספֹות ַּמְסִפיק  ׁשֶ ּ ּ

ָבר  ִיְתַאְזֵרַח ,  ְלֵיֶצר  ָהַרע ַעְרמוִמיותֹו  ּכְ ְּוַהֵיֶצר  ּבְ ּּ ּ
ִל לּבְ ּּבֹו  ְוִיְגרֹר  אֹותֹו  ַלָגרוַע  ִמּכָ ָהָיה  ִעם ,  ּ מֹו  ׁשֶ ּכְ

ִית ִמְרָמה ֶאת ַהּבַ ָלַקח ּבְ ַּהּנֹוֵכל ָהַעְרמוִמי ׁשֶ ּ. 
ַסְפִרים ּמְ ּוְכִפי  ׁשֶ ן  ֶאָחד,  ּ ֶּאת  ַהִטיָרה ָחַמד    ַחְמּדָ

ז  ָהִעיר  ְו ֶמְרּכַ ּבְ ק  ְלַקְחָתה  ְלַעְצמֹוַּהָיָפה  ׁשֶ ָּחׁשַ ּ .
ִית  ָּפָנה   ְּוִהִציַע  לֹו  ְסכום  ָנֶאה  ְלַבַעל  ַהּבַ ְּתמוַרת ּ ּ
ֶכס ַעל    .ַהּנֶ מֹוַע  ַעל  ַהַהָצָעהְַאך  ּבַ ִית  ֵסֵרב  ִלׁשְ : ַּהּבַ

יִתי  ְוֵאיִני  ָחֵפץ   ָלל  ְלמֹוְכָרהזֹו  ּבֵ ְַאך  ַהַחְמָדן  לֹא .    ּּכְ

ִחיר   ְפַלִיםִּהְרָפה  ְוֶהֱעָלה  ֶאת  ַהּמְ ַעל .  ִלְכֵדי  ּכִ ְַאך  ּבַ

ִית ָאַטם  ִית : ָאְזנֹוַהּבַ  .לֹא ִלְמִכיָרהַהּבַ
ָלב   ׁשָ ְצָעִדים  ּבְ ת  ֵאמונֹו ֶזה  ָהֵחל  ַהַחְמָדן  ּבִ ִּלְרִכיׁשַ
ל   ַעל  ׁשֶ ַדְרֵכי    ַּהִטיָרהּבַ ַלח  .  ָעְרָמהּבְ לֹו ִּמיֵדי  ַפַעם  ׁשָ

ֵתף  ,  ַּמְתנֹות  ְקַטּנֹות ִטיוִלים  וִבְמִסּבֹות  אֹותֹוּׁשִ ּּבְ ּ ּ .
ַעל   ַלָפיו  ּבַ ַּהִטיָרה  ָחׁש  ּכְ ה  ְוֵרעותּ ל ,  ִּחּבָ ַתּדֵ ְּוִהׁשְ

ְגמולֹו לֹו ְלַהְחִזיר  ֵביתֹוּּכִ  ...ְוַאף ֵאַרח אֹותֹו ּבְ
ְלָחן  ,  ֶעֶרב  ֶאָחד ֵהֵסּבו  ְלׁשֻ ׁשֶ יםּּכְ ַמֲעַדּנִ , ָּעמוס  ּבְ

ַהָצָעה  ְלַבַעל  ַהִטיָרהָּפָנה  ַהַחְמָדן  ַהּנֹוֵכל   ּּבְ ּ ,
ֱהיֹות   ב  אֹותֹו  ְוֶאת  ׁשֶ יתֹוְּוהוא  ְמַחּבֵ ָּחֵפץ  הוא ,  ּבֵ
, ַרק  ַמְסֵמר  ָקָטן.  ִטיָרהּבַַמְסֵמר  ָקָטן  ִלְרּכֹׁש  

ֵלם  ְתמוָרתֹו הוא מוָכן ְלׁשַ ּׁשֶ ּ ּ ּ  .ְּסכום ַרבּ
יָרה  לֹא   ַעל  ַהּדִ ׁש  ּבָ ׁש  ַמְסִפיקלֹא  אֹו  (ָחׁשַ ...) ָּחׁשַ
ים  ַלַהָצָעה ַסְנִטיֶמֶטר ,  ְּוִהְסּכִ ר  ּבְ ָכל  ֹזאת  ְמֻדּבָ ּבְ

ָטרֹות ִּמָיד  הֹוִציא  ַהּנֹוֵכל  ֲחִביַלת  ...  ּבֹוֵדד ׁשְ
ֵרׁשֹות   ַעל  ֵמַרׁשְ ַיד  ּבַ ִיתְוָתַקע  אֹוָתם  ּבְ ִּתְספֹור .  "ַהּבַ ּ

ַחס  ְוָחִליָלה  ,  ּׁשוב ָאַמר   –"  ּלֹא  ִיְהֶיה  ָטעותׁשֶ
ְקִריַצת ַעִין  ַעל ּבִ ּבַ ִית לֹא ׁשֶ ָרהַהּבַ ָּעַמד ַעל ִפׁשְ ּ... 

ִמִיים  וַבַעל  ַהּנֹוֵכל ּ  הֹוִציא  ְטָפִסים  ִרׁשְ ַּהִטיָרה ּ
ן  ָקם  ַהּנֹוֵכל ְזַמן  ָקָצר  ְלַאַחר  .  ַהחֹוֶזהַעל  ָחַתם   ִמּכֵ

ִית ִית ָעָלה ַעל ְיצועֹוּוַבַעל . ְוָיָצא ֵמַהּבַ  .ַּהּבַ
עֹות ֲעבֹור  ִמְסַפר  ׁשָ עֹוד  ,  ּּכַ ְמעו ,  ַלְיָלהּבְ ִּנׁשְ

ִפיקֹות  ַעל   ֶלתּדְ ַעל  .  ַהּדֶ ֶבָהָלה ַּהִטיָרה  ּבַ ָקם  ּבְ
ַעל  ָפָניו נֹוֵכל  ּבִַּלְפגֹׁש  ְּוֻהְפַתע   ׁשֶ ָעַמד  ַבֶפַתח  ּכְ ּׁשֶ ּ
ְִחיוך  ָּמרוַח   ּ ַכְחָת  "  .ָרָחבּ ִיתּׁשָ ּבַ הו  ּבַ ֶ  –"  ?ַּמּשׁ
ַאל יב  ַהּנֹוֵכל  ,לֹא"  .ׁשָ ֵסֶדר  ָגמור  ,ֵהׁשִ ַּהּכֹל  ּבְ ַרק .  ּ

ִליָרִציִתי   ְסֵמר  ׁשֶ ה ּהוא  לֹא    ".ִּלְראֹות  ֶאת  ַהּמַ ִחּכָ
ְסֵמר ִּלְתׁשוָבה  ְוִנַגׁש  ַלּמַ ִלֵטף  אֹותֹו  ִמְסָפר ְלַאֵחר  .  ּ ּׁשֶ ּּ

ק ָגדֹול ְּפָעִמים  ִיתֵּהִניַח ָעָליו ׂשַ  .ְוָיָצא ֵמַהּבַ
ֶזה   ית ,  ּבֶֹקרִלְפנֹות  .  ּלֹא  ָתםְַאך  ּבָ ִליׁשִ ְ מֶֹרת  ַהּשׁ ַאׁשְ ּבָ

ִפיקֹות  ַעל   ְמעו  ׁשוב  ּדְ ִּנׁשְ ֶלתּ ּׁשוב  ָהָיה  ֶזה .  ַהּדֶ
ו"  .ַהּנֹוֵכל נותָקָרא  "  ?ּוַמה  ַעְכׁשָ ַעְצּבָ ִית  ּבְ ַעל  ַהּבַ  .ּּבַ

לום" ּׁשום  ּכְ אִתי  .  ּ ַסך  ַהּכֹל  ּבָ קְּבְ  ".ְלַהְחִליף  ֶאת  ַהּשַׂ
וֲאָבל  " ֶאְמַצע  ַהַלְיָלה,  ַעְכׁשָ ן"  "?ּּבְ ִלי,  ּכֵ ֶּזה  ַהְזַמן  ׁשֶ ּ .

ֲעִדיֵָאיְנך  ב ּבַ חֹוֶזה. ָיכֹול ְלַעּכֵ ל ּבַ ִּתְסַתּכֵ ּ." 
ך  ִמיֵדי   ָבר  ִנְמׁשַ א  .  ֶעֶרבְַהּדָ ל  ַפַעם  ּבָ ַהּנֹוֵכל  ִעם ּּכָ

ֵּתרוץ ַאֵחר ְסֵמר ּוְלַהְחִליף  ּ ַעל ַהּמַ ק ׁשֶ לֹוֶאת ַהּשַׂ  . ּׁשֶ
ַעל  ִניָסה   ֶָאֵתן  ְלך "ּבֹו  ֵמָהִעְסָקה  ַלְחזֹר    ַּהִטיָרהּבַ ּ

ֲחָזָרה ְסְפך  ּבַ ֶָאת  ּכַ ְַאך   ".ָאֹוִסיף  ְלך  עֹודְוַאף  ,  ּ

ׁשום  "  :ֵסַרבַהּנֹוֵכל   ִלי.  לֹאֹאֶפן  ּּבְ ְסֵמר  ׁשֶ . ֶּזה  ַהּמַ
ַּפַעם  ַאֶחֶרת  ִתְקָרא  ֶאת   ים    ַהחֹוֶזה  טֹובּ ֵלב  ַעל ְוׂשִ

רות ֲחָרָטה. ַּאָתה חֹוֵתםַמה   ". ֵּאין ֶאְפׁשָ
ן   ַעל  ַהִטיָרה  ִהְתַחּנֵ ֵאינֹו  ,  ַעל  ַנְפׁשֹוּּבַ ִלְפגַֹע ָיכֹול  ׁשֶ

ְפָרִטיות ּּבִ ָירַלֲהָגַנת  ַּקָים  חֹק  ֲעַדִין  .  ֹוּ ַהּנֹוֵכל ...  ַּהּדַ
ָטִניֹות  ְוָאַמר ׂשְ ִּחֵיך  ּבִ ם  ְסִעיף ,  ְמאֹדָנכֹון  :  "ְּ ׁשֵ ְוָלֵכן  ּבְ

חֹק  ַהֶזהִּנְסָתר   ק  ,  ּּבַ ִלי  ַהּשַׂ ָיר  ֶאְצְלךּׁשֶ ָּדַ ְָוָאסור  ְלך ,  ּ ּ
ׁשום   ַעל  ַהִטיָרה  ".  אֶֹפןַּלֲהִסירֹו  ּבְ ְוַהּנֹוֵכל ,  ִנְדַהםּּבַ

קֹול ַלַחׁשהֹוִסיף  ְּתַחֵפׂש אֹוִתיַּאָתה עֹוד : ּבְ ּ. 
א  ַהּנֹוֵכל  ִלְראֹות  ֵמָאז  אֹותֹו   ְסֵמר ֶאת  יֹום  לֹא  ּבָ ַהּמַ

לֹו ַעָתה  .  ּׁשֶ ב  ׁשֶ ַעל  ַהִטיָרה  ָחׁשַ ּּבַ ר  ִלְנׁשֹם ּ ֶאְפׁשָ
ה  ְוֵהִבין  ,  ִלְרָוָחה ּדָ ַּאך  ִמָיד  ִהְתּבַ י  לֹא  ִנַתן  ִלְנׁשֹם ְ ּּכִ
ִצְמצוםַּגם   ק  .  ..ּּבְ י  ֵמַהּשַׂ יֹוֵתרּכִ , ָיָצא  ֵריַח  ָחִריף  ּבְ

ֵלי  ָגַרם לֹו ִלְסתֹום ֶאת ּכְ ֶ ּּשׁ יָמהּ ׁשִ  .ַהּנְ
יַח  ַהּנֹוֵכל ִהּנִ ֵרר ׁשֶ קְּנֵבָלה ְסרוָחה ִהְתּבָ ׂשַ  .ּבְ

ַעל  ַהִטיָרה   ִיתֶנֱאַלץ  ּּבַ ְלַאַחר .  ַלֲעֹזב  ֶאת  ַהּבַ
ק  ".  ַּמֲאַמִצים  ָמָצא  ֶאת  ַהּנֹוֵכל ְלך  ַהּשַׂ ָׁשֶ ִלי ַמְפִריַע  ּ

ֵמֲחַמת ֵּאיִני  ָיכֹול  ָלׁשוב  ְלֵבית  .    אֹותֹוּתֹוִציא
ְרׁשוִתי?  ִָעְנָיְנךַמה  ֶזה  "      ."ָהֵריַח ! ֲּהֵרי  ֶזה  ּבִ

ִלי ְסֵמר  ׁשֶ ֵבָלה  ְתלוָיה  ַעל  ַהּמַ ַּהּנְ ּ ִציִניות ָאַמר  "  ּ ּּבְ
ְַאְכָזִרית  תֹוך   ַטר  ּ ְ ּשׁ הוא  ְמנֹוֵפף  ּבַ ֶאת ָקִניִתי    "–ּׁשֶ

קֹום וְזכוִתי  ַּהּמָ ל ּ יַח ָעָליו ּכָ  ".ֵחֶפץְלַהּנִ
סֹופֹו   ָבר  ִהְצִליַח  ַהּנֹוֵכל  ְְוָכך  ּבְ ל  ּדָ ַתֵלט ׁשֶ ְּלִהׁשְ ּ

ְפרוטֹות  מוָעטֹותְּוָלַקַחת  ֶאת  ַהִטיָרה   ּּבִ ְוַהּכֹל .  ּ
ַתן ַלּנֹוֵכלִהְתִחיל  ּנָ ה ׁשֶ  .ִּעם ֶאְזָרחות ְקַטּנָ

ל  מוָבן ְמׁשָ ָאָדם  נֹוֵתן  ,  ְּוַהּנִ ׁשֶ ֶּאְזָרחות  ַלֵיֶצר ּכְ ּ
ָדָבר ָקָטן ֻכלֹו, ּבְ לֹט ּבְ   .ִּיׁשְ

ם   ֵ ַרך  ַיִציֵלנוַהּשׁ ִּיְתּבָ ּ לֹא  ֵנבֹוׁש  ְו  ְ ְמֵרנו  ׁשֶ ִּיׁשְ ּ ְולֹא ּ
ל ְלעֹוָלם ָוֶעד ׁשֵ  .ִנּכָ
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