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ָנה  ּתָ ּמַ ְמָחה ּבַ רֹוְממּות ְוׂשִ
ַהְיָקָרה

בֹות,  ּלָ ְפֵניֶכם ְמׁשֻ ּלִ ת” ׁשֶ ּבָ ֶפר “ְזִמירֹות ׁשַ ּסֵ ּבַ
ִמירֹות,  ַהּזְ אֹודֹות  ְמַעְנְינֹות  ֻעְבּדֹות  ָאמּור,  ּכָ
ְוִסּפּוֵרי  ִלים  ְמׁשָ ְוֵכן  ִנְפָלאֹות  קֶֹדׁש  ִאְמרֹות 
ְסֻגּלֹוֶתיָה,  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ א  נֹוׂשֵ ּבְ ִקים  ְמַרּתְ מֹוֵפת 
תּובֹות  ַהּכְ ִמירֹות  ַלּזְ ּוַמֲעָלָתּה.  ִעְנָיֶניָה 
ֶוה ְלָכל ֶנֶפׁש, ְוֵכן  ָ אּור ַהּשׁ ית ְמצָֹרף ּבֵ ֲאַרּמִ ּבַ
ת.  ּבָ ַ חּוצֹות ְלִקּדּוׁש ְוִלְסעּודֹות ַהּשׁ ֲהָלכֹות ַהּנְ
ִפי  ּכְ ְצָבִעים  י  ּפִ ַעל  ק  ְמֻחּלָ ַהחֶֹמר  ּתֶֹכן 
ל קֹוֵרא ִיְמָצא ֶאת  ּכָ ְך ׁשֶ ְרֶאיָנה ֵעיֵניֶכם, ּכָ ּתִ ׁשֶ
ר ּתֹאֶבה ַנְפׁשֹו ְוָיחּוׁש רֹוְממּות, ִהְתַעּלּות  ֲאׁשֶ
ָלנּו  ֶהֱעִניק  ר  ֲאׁשֶ ַהְיָקָרה  ָנה  ּתָ ּמַ ּבַ ְמָחה  ְוׂשִ

ָנָזיו. ית ּגְ ּבֹוְראֹו ִמּבֵ

לֹום! ת ׁשָ ּבַ ׁשַ

ל  ּכָ ַמֲהַלְך  ּבְ ה.  ְלּכָ ַהּמַ ת  ּבָ ׁשַ ִלְקַראת  ְיהּוִדים  ִמְתּכֹוְנִנים  ה  ּיָ ּוְבִצּפִ ְמָחה  ׂשִ ּבְ
ר  ת”, ֲאׁשֶ ּבָ ּלֹו ׁשַ ּכֻ ֶרֶגׁש ּוְבִתְקָוה ִלְקַראת ַה”ּיֹום ׁשֶ ַהּדֹורֹות ִמְתּכֹוֵנן ָהָעם ַהְיהּוִדי ּבְ
ל  ה ׁשֶ ן ִמְקׁשָ ִהּנָ ֻעּלֹוֵתינּו  ּפְ ל  ּכָ ִצְדֵקנּו.  יַח  ּוְלִביַאת ְמׁשִ ֵלָמה  ְ ַהּשׁ ה  ֻאּלָ ַלּגְ ה  ִנְזּכֶ ּבֹו 
ִים  ּמַ ָעה ֶאת ה’, ּכַ ֵלא ָהָאֶרץ ּדֵ ּמָ ּה ּתִ ּבָ קּוָפה ׁשֶ דֹול, ַלּתְ ֲהָכָנה ִלְפֵני ּבֹוא יֹום ה’ ַהּגָ

ים. ם ְמַכּסִ ַלּיָ

יׁש  ית ֱאלֵֹקינּו, ְלַהְדּגִ ים ְלָפֵאר ּוְלרֹוֵמם ֶאת ּבֵ ׁשִ ר”, ְמַבּקְ ְרּגֶ ”ַמְלכּות ַוְקְסּבֶ ַאף ָאנּו, ּבְ
ה  ֻקּדָ ר הּוא ֶאת ַהּנְ ֲאׁשֶ ָכל ֶאָחד ּבַ ֲהדּות ּוְלַהֲעִצים ּבְ ּיַ ּבַ ֶפה ׁשֶ ְפָלא ְוַהּיָ ן ַהּמֻ ֶאת ַהּפָ
ֲהָכָנה  ּכַ ּבֹוְרָאּה –  ַאֲהָבה ֶאל  ּבְ ַהּבֹוֶעֶרת  ֱאֶצֶלת,  ְוַהּנֶ ָפה  ַהּיָ ִניִמית,  ְוַהּפְ הֹוָרה  ַהּטְ

הֹוָדַית ֵאין-ֵקץ. יַח ִצְדֵקנּו ּבְ ֵני ְמׁשִ ם ֶאת ּפְ ּבֹו ְנַקּדֵ דֹול ׁשֶ ִלְקַראת ֶהָעִתיד ַהּגָ

ים  יׁשִ ת ּוְכבֹוָדּה. ָאנּו ַמּגִ ּבָ ַ ל ַהּשׁ ָכל ַמֲאָמץ ְלַמַען ִהּדּוָרּה ׁשֶ ְך לֹא ָחַסְכנּו ּבְ ם ּכָ ְלׁשֵ
ה  ְמֻלּוֶ ֲהָדרֹו,  ּבַ לּול  ּכָ ְבַמְלכּוְתָך”  ְמחּו  ”ִיְשׂ ת  ּבָ ַ ּשׁ ְזִמירֹות  ֵסֶפר  ֶאת  ִלְפֵניֶכם 
ִלים,  ק ּובֹו ִסּפּוִרים, ְמׁשָ תֶֹכן ִנְפָלא ּוְמַרּתֵ ִצּיּוִרים ְמֵלאֹות ֲהַוי, רֹוְממּות ְוֶרֶגׁש, ּבְ ּבְ

בּוַע. ָ ת ּוְלָכל ְימֹות ַהּשׁ ּבָ ַ ְלַחן ַהּשׁ אּוִרים, ֲהָלכֹות ְועֹוד ְלׁשֻ ֶפר, ּבֵ ִאְמֵרי ׁשֶ

יָרה ּוְבִזְמָרה ׁשִ יֶהם ּבְ ם ּפֹוְתִחים ֶאת ּפִ ּלָ ּכֻ

ֶהֱעִניק ּבֹוֵרא עֹוָלם ְלַעּמֹו. יֹום  יֹוֵתר ׁשֶ נֹות ַהִנְפָלאֹות ּבְ ּתָ ּה ַאַחת ַהּמַ ת קֶֹדׁש ִהּנָ ּבַ ׁשַ
ֹוֵפַע  ַהּשׁ ת  ּבָ ׁשַ ל  ׁשֶ ין ִליהּוִדי  ֻחּלִ ל  ׁשֶ ְיהּוִדי  ּבֹו הֹוֵפְך  ׁשֶ יֹום  ּוְמנּוָחה,  ה  ָ ְקֻדּשׁ ל  ׁשֶ
ל  ׁשֶ ֲענּוג  ַהּתַ ַמְעָיָניו  ּוְברֹאׁש  חּו,  ּכְ ִנׁשְ ֲאגֹוָתיו  ּדַ ְמִאירֹות,  ָניו  ּפָ רּוָחִנית.  ְמָחה  ׂשִ
ְוֶאת  ֶהָעָמל  ֶאת  יָחה  ּכִ ַמׁשְ ַהְיהּוִדי  ַעל  ֹוָרה  ַהּשׁ ַהְיֵתָרה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ קֶֹדׁש.  ת  ּבַ ׁשַ
ָניו  חֹל ִלְמאֹור ּפָ ל ָאָדם ּבְ ָניו ׁשֶ בֹון, ּוְכָבר ָאְמרּו חז”ל: “ֵאינֹו ּדֹוֶמה ְמאֹור ּפָ ָהִעּצָ

ת”. ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ ּבְ

ּנּו.  ִמּמֶ ר  ָ ְמֻאּשׁ ֵאין  ֲהֵרי  ְלבֹוְראֹו,  ר  ּוְמַזּמֵ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְסעּודֹות  ּבִ ְיהּוִדי  ב  יֹוׁשֵ ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ְמָחה ַמְבַרַחת  ְמָחה, ְואֹוָתּה ׂשִ ׂשִ ֶפׁש ְמֵלָאה ַאֲהָבה, אֹוָתּה ַאֲהָבה ְקׁשּוָרה ּבְ “ַהּנֶ
ֶנֶגד  ָהיּו,  לֹא  ּכְ ְיָלָדיו  ֲעׁשּוַע  ׁשַ ת  ִחּבַ ְוָכל  ָהעֹוָלם,  ְוַתֲענּוג  ַהּגּוף  ְנִעימּות  ּבֹו  ִמּלִ
ֵדי ְלַמּלֹאת  ָכל ְלָבבֹו, ְוגֹוֶרֶמת לֹו ְלַהְנִעים ְזִמירֹות, ּכְ ֲעׁשּוַע ֵלב ָהאֹוֵהב ֶאת ה’ ּבְ ׁשַ

ַעל “ֵסֶפר ֲחִסיִדים”. ְך ּכֹוֵתב ּבַ ַאֲהַבת ה’” – ּכָ ְמָחה ּבְ ְלָבבֹו ְלׂשִ

ֵלב.  ֵחי  ּמְ ּוְמׂשַ ַמְרִהיִבים  ִצּיּוִרים  ּבְ ה  ְמֻלּוֶ ְבַמְלכּוְתָך”  ְמחּו  ”ִיְשׂ ת  ּבָ ׁשַ ְזִמירֹות  ּבַ
ן  ְלַכּוֵ ֵיׁש  י  ּכִ ּכֹוֵתב,  יֹוֵסף”  ַה”ְיסֹוד  ַעל  ּבַ ּיּוִטים.  ַהּפִ ֵרי  ְמַחּבְ ִנים  ְמֻצּיָ ֶזֶמר  ּוְבָכל 
ַבח  ֲאִמיַרת ׁשֶ ָבר ַיֲעמֹד ִלְזכּותֹו ּבַ רֹו, ְוַהּדָ ִחּבְ ְיָטן ׁשֶ ם ַהּפַ ֶמר ֶאת ׁשֵ יַרת ַהּזֶ ֵעת ׁשִ ּבְ

ְיָטן. ַמת ַהּפַ דֹוָלה ְלִנׁשְ ַהִחּבּור, ִויֵהא ֶזה ַנַחת רּוַח ּגְ

י  ּתֵ ּבָ ָכל  ּבְ ּוְמרֹוֵמם.  ב  ּגָ ִנׂשְ ִעְנָין  ִהיא  ָרֵאל  ִיׂשְ ַקֲהֵלי  ָכל  ּבְ ת  ּבָ ׁשַ ְזִמירֹות  ֲאִמיַרת 
יֶהם  ּפִ ּפֹוְתִחים  ם  ְוֻכּלָ ְגלֹו –  ּדִ ְוַעל  ַמֲחֵנהּו  ִאיׁש ַעל  ִרים,  ּוְמַזּמְ ִבים  יֹוׁשְ ָרֵאל  ִיׂשְ
ָעה ַקְצוֹות  ַאְרּבָ רֹות ַעל ְיֵדי ְיהּוִדים ּבְ ים ִנְפָלאֹות מּוׁשָ אֹוָתן ְזִמירֹות, אֹוָתן ִמּלִ ּבְ
ַחן ֲאֵחִרים –  ְוַהּלַ ֹוִנים, ַהַהְטָעָמה  ין ַהחּוִגים ַהּשׁ ּבֵ ּגּוִנים ׁשֹוִנים  ַהּנִ ֵבל. ָאְמָנם  ּתֵ

ַמִים. ָ ּשׁ ּבַ ם ַלֲאִביֶהם ׁשֶ ִנים ֶאת ִלּבָ ם ְמַכּוְ ּלָ ַאְך ּכֻ

ׁשַּבַת ׁשָלֹום!
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ת ּבָ ִלְקַראת ׁשַ
ָרֵאל ֵהֵחּלּו ְיהּוִדים ְלִהְתּכֹוֵנן  ָכל ְקִהּלֹות ִיׂשְ ְך ַהּדֹורֹות ּבְ ֶמׁשֶ ּבְ

תֹו.  ְרּגָ בּוַע, ִאיׁש ִאיׁש ְלִפי ּדַ ָ ַמֲהַלְך ַהּשׁ ת ּבְ ּבָ ַ ִלְקַראת ַהּשׁ

רּו  ּפְ ּסִ מֹו ׁשֶ בּוַע, ּכְ ָ ֵני ְימֹות ַהּשׁ ת ַעל ּפְ ֶרׂשֶ ת ִמְתּפָ ּבָ ַהֲהָכָנה ְלׁשַ
יֹום  ּבְ ת.  ּבָ ׁשַ ִלְכבֹוד  אֹוֵכל  ָהָיה  ָיָמיו  ל  ּכָ ׁשֶ  – ֵקן  ַהּזָ אי  ּמַ ׁשַ ַעל 
ת”.  ּבָ ְלׁשַ “זֹו  ָאַמר:  ָנָאה,  ֵהָמה  ּבְ ּוָמָצא  ּוק  ַלּשׁ ָהַלְך  ִראׁשֹון 
ת  ּבָ ְלׁשַ ה  ִנּיָ ְ ַהּשׁ ֶאת  יַח  ִהּנִ יֹוֵתר,  ָיָפה  ַאֶחֶרת,  ָמָצא  ְלָמֳחָרת 
יֹומֹו ָהָיה ִמְתּכֹוֵנן  י יֹום ּבְ ְך, ִמּדֵ ְוָאַכל ֶאת ָהִראׁשֹוָנה )ביצה טז א(. ּכָ

ת. ּבָ ִלְקַראת ׁשַ

ִטים  ּפֹוׁשְ  – ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  י,  ִ ּשׁ ׁשִ ְליֹום  יֵענּו  ּוְבַהּגִ בּוַע,  ָ ַהּשׁ חֹוֵלף 
יִלים  ְבׁשִ ּתַ ל  ְוׁשֶ יֹון  ִנּקָ ל  ׁשֶ ִניחֹוחֹות  ִגים,  ְמַעּנְ ֵריחֹות  ִית  ּבַ ּבַ
ּלֹו,  ֶ ָטן ְלָחִצים ִמּשׁ יֹום ֶזה ַמְפִעיל ַהּשָׂ ִלים ַעל ָהֵאׁש. ּבְ ְ ּשׁ ְתּבַ ַהּמִ

זֹון ּוֶבָהָלה.  ן ִלְמנַֹע ִחּפָ ֶמת ִנּתָ ֲהָכָנה ֻמְקּדֶ ַאְך ּבַ
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י ִאם ֵיׁש  ָרֵאל" מּוָבא, ּכִ ּדּור "ְיׁשּועֹות ִיׂשְ ּסִ ּבַ

ִית, לֹא יֹאַמר ָהָאָדם ֶאת ֶהָחרּוז  ּבַ ְמִריָבה ּבַ

ֹקט.  ׁשְ ּתִ ִריָבה  ְוַהּמְ לֹום",  ְלׁשָ "ֵצאְתֶכם 

ָבר  ְוַהּדָ דֹול,  ּגָ ֵמַרב  ָלה  ַקּבָ ם  ִהּנָ ָבִרים  ַהּדְ

ה. דּוק ּוְמֻנּסֶ ּבָ

ֵרת  ָ ַמְלֲאֵכי ַהּשׁ
ָהיּו  ה ׁשֶ ָ ַבַעל ְוִאּשׁ ה ּבְ חז”ל )גטין נב( ַמֲעׂשֶ ר ּבְ ְמֻסּפָ
ָהה  י ֵמִאיר ְוׁשָ א ַרּבִ ת. ּבָ ּבָ ָכל ֶעֶרב ׁשַ יֵניֶהם ּבְ ָרִבים ּבֵ
ִהְתקֹוְטטּו  לֹא  ּוָבֶהן  תֹות,  ּבָ ׁשַ לֹׁש  ׁשָ ִית  ּבַ אֹותֹו  ּבְ

ִית. ּבַ לֹום ּבַ ה ׁשָ יֵניֶהם ְוַנֲעׂשָ ּבֵ

ָטן ֶנֱאָנח ְואֹוֵמר: “אֹוי ַוי ִלי,  ל ַהּשָׂ ַמע קֹולֹו ׁשֶ ֲאַזי ִנׁשְ
ה!” ִית ַהּזֶ י ֵמִאיר הֹוִציא אֹוִתי ֵמַהּבַ ַרּבִ

בּוַע  ׁשָ י  ִמּדֵ ֵרת  ָ ַהּשׁ ְלַמְלֲאֵכי  ִלְקרֹא  נּו  ּקְ ּתִ ֵמָאז 
ִמים אֹוָתם  ָרֵאל, ְוָאנּו ְמַקּדְ י ִיׂשְ ָבּתֵ לֹום ּבְ ֲעׂשּו ׁשָ ּיַ ׁשֶ

יר ּוְבִזְמָרה. ׁשִ ּבְ

�

ָמד ְ יל ִמּשׁ ִהּצִ ּגּון ׁשֶ ַהּנִ
ִדיר  ַהּנָ ן  ַהּזָ ִמן  ְמאֹד,  ֲאִדיִבים  ָהיּו  ַהּגֹוִיים  ֵכִנים  ְ ַהּשׁ
ְלַהְכִניס  ימּו  ִהְסּכִ ה  ִנּיָ ְ ַהּשׁ ָהעֹוָלם  ִמְלֶחֶמת  תֹם  ּבְ ׁשֶ
פֹות  ֵעיַנִים רֹוׁשְ יָתם, ְולֹא ָקְראּו ַאֲחָריו ּבְ ְיהּוִדי ֶאל ּבֵ

ִביץ?!” אֹוׁשְ ְרפּו ּבְ ְנָאה: “ָמה, אֹוְתָך לֹא ׂשָ ׂשִ

ִעיר  ֶאל  דּוי(  ּבָ ם  )ׁשֵ ֵמִאיְר’ֶקה  ָחַזר  ְוָרצּוץ  בּור  ׁשָ
ְחּתֹו  ּפַ ִמׁשְ ָעָליו.  ָחַרב  עֹוָלמֹו  ל  ּכָ ֶסעְרט.  ְמגּוָריו, 
ם, ְוַרק הּוא, ַנַער ְיהּוִדי ּבֹוֵדד,  ֵ ֶנֶהְרָגה ַעל ִקּדּוׁש ַהּשׁ
ִזהּו  ֶהָהרּוס,  יתֹו  ּבֵ ֶאל  יַע  ִהּגִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִלְפֵלָטה.  נֹוַתר 
ְהֶיה ֶאָחד  נּו. ּתִ גּור ִעּמָ ֵכָניו ַהּגֹוִיים. “ּבֹוא, ּתָ אֹותֹו ׁשְ

ְנִדיבּות, ְוהּוא לֹא ֵסֵרב. נּו” – ִהְזִמינּו אֹותֹו ּבִ ּלָ ֶ ִמּשׁ

ַכח  ׁשָ ַהּגֹוִיים.  ֵמיִטיָביו  ֶקֶרב  ּבְ ִהְתָעָרה  ְמֵהָרה  ַעד 
ֶקֶרב  ּבְ ַרר  ּשָׂ ׁשֶ הֹור  ַהּטָ ַהֲהַוי  ֶאת  ַהְיהּוִדי,  ֲעָברֹו  ֶאת 
ְפֵני  ּלִ ׁשֶ ָהרֹוָמִנית  ֶסעְרט  ִעיר  ּבָ ַהְיהּוִדית  ה  ִהּלָ ַהּקְ
י  יַצד ָנַהג ָלֶלֶכת ַיַחד ִעם ָאִביו, ִמּדֵ ַכח ּכֵ ְלָחָמה, ׁשָ ַהּמִ
י  ל ָהַאְדמֹו”ר, ַרּבִ ית ִמְדָרׁשֹו ׁשֶ תֹו, ֶאל ּבֵ ּבָ ׁשַ ת ּבְ ּבָ ׁשַ
ֶסעְרט.  ִעיר  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ָזָצ”ל,  ְדבֹוְרָנא  ִמּנַ ַכי  ָמְרּדְ ים  ַחּיִ
ָמה  ֹוָאה ָהֲאּיֻ ין ֶהָעָבר ַלהֹוֶוה. ַהּשׁ ַחִיץ ָעֶבה הּוַקם ּבֵ
ֵני  ׁשְ ֵאּלּו  ָהיּו  ּוְכִאּלּו  ֵמִאיר,  ל  ׁשֶ יו  ַחּיָ ֶאת  ָרה  ּתְ ּבִ

ים. ֲאָנׁשִ

ר  ל ֵמִאיר ְלַדּבֵ ֵכָניו ַהּגֹוִיים ׁשֶ ִמים ֵהֵחּלּו ׁשְ ַאַחד ַהּיָ ּבְ
מֹונּו. ִאם  ּכָ נֹוֵהג  ה  ְוַאּתָ נּו  ּלָ ֶ ִמּשׁ ֶאָחד  ָך  “ִהּנְ ִלּבֹו:  ַעל 
ְוִתְהֶיה  ְתָך,  ּדָ ֶאת  ָהֵמר  ַהּכֶֹמר,  ֶאל  נּו  ִאּתָ ּבֹוא  ן,  ּכֵ

ה לֹא?” ֱאֶמת! ָלּמָ מֹונּו ּבֶ ּכָ

ה לֹא? ֱאֶמת, ָלּמָ ה לֹא?” ִהְדֵהד ַאֲחֵריֶהם. ּבֶ “ָלּמָ

ֶרְך, ֶאל ַהּכֶֹמר.  ַלּדֶ ָיְצאּו  ּוְכָבר  ָמה,  ַהְסּכָ ּבְ הּוא ִהְנֵהן 
ּום  ִמּשׁ מֹו  ּכְ ּוְלֶפַתע,  ָהֲעֵרִלים,  ִעם  ַיַחד  צֹוֵעד  עֹודֹו 
ִמים ְרחֹוִקים,  ָאְזָניו ִנּגּון ִמּיָ ָמקֹום, ֵהֵחל ְלִהְצַטְלֵצל ּבְ

ְדבֹוְרָנא:  ִמּנַ י  ָהַרּבִ ל  ׁשֶ ֲחֵצרֹו  ּבַ ׁשֹוֵמַע  ָהָיה  ׁשֶ ִנּגּון 
לֹום ּוְמבָֹרְך” - - - ת ׁשָ ּבַ “ׁשַ

ר אֹוָתּה,  ְוִיּסֵ ָקַרע  ַנְפׁשֹו,  ּבְ ּמֹות  ׁשַ ה  ָעׂשָ ה  ַהּזֶ ּגּון  ְוַהּנִ
יֹוָטה  ַלּדְ ְרּתָ  ְרּדַ ִהּדַ ‘ֵאיְך  ֶפׁש.  ַהּנֶ ִלְתהֹומֹות  ָיַרד 
ֲהֵכיַצד  ד?!  ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ ָך  ַדְעּתְ ּבְ ְוָעָלה  ְחּתֹוָנה,  ַהּתַ
ֵמֵעץ  ַהְיהּוִדית,  ת  ַהּדָ ִמן  ַעְצְמָך  ק  ְלַנּתֵ ֶהְחַלְטּתָ 

ים?!’ ַהַחּיִ

ַאַחת ֶאל ֲחֵבָריו:  הּוא ִהְתַנֵער, ְמֻזְעָזע ֵמַעְצמֹו, ּוָפָנה ּבְ
ּלֹא ָלֶלֶכת ֶאל ַהּכֶֹמר”.  י ׁשֶ “ֲאַנְחנּו חֹוְזִרים. ֶהְחַלְטּתִ

ְכֵנַע ֶאת  קּוָפה, ְוׁשּוב ִהְצִליחּו ַהֲחֵבִרים ְלׁשַ ָחְלָפה ּתְ
ַעם  ֶאָחד ֵמֶהם. ַהּפַ תֹו ְוִלְהיֹות ּכְ ֵמִאיְר’ֶקה ְלָהִמיר ּדָ
ָבר  ּכְ לֹו  ִנְרֲאָתה  ֲהדּות  ַהּיַ ְלגֹוי.  ַלֲהפְֹך  ָנחּוׁש  ָהָיה 

ה. ּיָ ְתהֹום ְנׁשִ ִאּלּו ָאְבָדה ּבִ ִציאּות, ּכְ ה ִמן ַהּמְ לּוׁשָ ּתְ

ְוָעָלה  ּגּון  ַהּנִ ַקע  ּבָ ַהּכֶֹמר,  ֶאל  ֶרְך  ּדֶ ּבַ ְהיֹותֹו  ּבִ ְוׁשּוב, 
לֹום ּוְמבָֹרְך”.  ת ׁשָ ּבַ לֹום ּוְמבָֹרְך... ׁשַ ת ׁשָ ּבַ מֹחֹו: “ׁשַ ּבְ
לֹו  ה  ִהְרׁשָ לֹא  ְזָממֹו,  ְלָהִפיק  לֹו  ר  ִאְפׁשֵ לֹא  ּגּון  ַהּנִ
ְלֵבית  ב  ׁשָ ּוֵמִאיְרֶק’ה  ָואֶֹפן.  ִנים  ּפָ ׁשּום  ּבְ ר  ְלִהְתַנּצֵ

יהּוִדי. ְמָאְרָחיו ַהּגֹוִיים, ֲעַדִין ּכִ

ית – ֵהִבין  ִליׁשִ ְ ּשׁ ָבר ַעל ַעְצמֹו ּבַ ָחַזר ַהּדָ ַרק ְלַאַחר ׁשֶ
י ּבֹוְראֹו  ֲעִליל ּכִ גֹו. הּוא ָחׁש ּבַ ָבִרים ּבְ י ֵיׁש ּדְ ַער ּכִ ַהּנַ
ק ֵמָעָליו. ָקם ֵאפֹוא,  יַח לֹו ְלִהְתַנּתֵ רֹוֶצה ּבֹו ְוֵאינֹו ַמּנִ

ים. ים ֲחָדׁשִ ית ֵמיִטיָביו ְוָיָצא ְלַחּיִ ִנְפַרד ִמּבֵ

ִנים ַרּבֹות ָחְלפּו.  ׁשָ

ַנְדבֹוְרָנא  ֲחִסיֵדי  צּו  ִהְתַקּבְ ֲעָרִבי  ַהּמַ ַהּכֶֹתל  ַרֲחַבת  ּבְ
ת  ּבַ ת. ִנּגּון “ׁשַ ּבָ ל ׁשַ ת ְוַעְרִבית ׁשֶ ּבָ ַלת ׁשַ ת ַקּבָ ִלְתִפּלַ

ִלים. ּלְ ְתּפַ ּיֹות ַהּמִ ְך ִמּפִ ּפֵ ּתַ לֹום ּוְמבָֹרְך” ִהׁשְ ׁשָ

ְתָקֵרב  ַהּמִ ְיהּוִדי  ּבַ ִהְבִחינּו  ַהֲחִסיִדים  ִמן  ֲאָחִדים 
יט  ְוִהּבִ ֶנֱעַמד  ְך  ּכָ ַאַחר  ַצַעד.  ַאַחר  ַצַעד  ְלֶעְבָרם 

ר ִלְמקֹומֹו.  ְמֻסּמָ ּכִ

ֵענּו. ָהָיה ֶזה ֵמִאיר ְמֻיּדָ

ח  ְוׂשָ ִלים  ּלְ ְתּפַ ַהּמִ ֶאל  ֵמִאיר  ׁש  ִנּגַ ה  ִפּלָ ַהּתְ ִסּיּום  ּבְ
ְזכּות  ַסֲעַרת ֶנֶפׁש: “ּבִ ם ּבְ ָלֶהם ֶאת ִסּפּורֹו. ְלִסּיּום ִסּכֵ
ָמד, ְוַכּיֹום ִהְנִני  ְ י ִמּשׁ ְלּתִ ם ַהּיֹום ִנּצַ ְרּתֶ ַ ּשׁ ה ׁשֶ ּגּון ַהּזֶ ַהּנִ
ָחה  ּפָ י ִמׁשְ ם! ֵהַקְמּתִ ֵ רּוְך ַהּשׁ ׁשֹוֵמר ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות ּבָ
ֶלא  ּפֶ לֹא  ֵלִמים.  ּוׁשְ ְיֵרִאים  ֶניָה  ּבָ ל  ּכָ ׁשֶ ְלִתְפֶאֶרת 
ּגּון  ַהּנִ ֶאת  י  ַמְעּתִ ָ ּשׁ ׁשֶ ּכְ ו,  ַעְכׁשָ ְך  ּכָ ל  ּכָ י  ּתִ ׁשְ ִהְתַרּגַ ׁשֶ
י ִלְגּדַֹע ַעְצִמי  ּנִ י ּוָמַנע ִמּמֶ ּלִ ַצח ׁשֶ י ַהּנֶ יל ֶאת ַחּיֵ ִהּצִ ׁשֶ

ָרֵאל!” ֵמַעם ִיׂשְ
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ֵרת  ֵני ַמְלֲאֵכי ַהּשָׁ חז"ל )שבת קט(: ׁשְ מּוָבא ּבְ

ֶנֶסת  ית ַהּכְ ת ִמּבֵ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ים ֶאת ָהָאָדם ּבְ ְמַלּוִ

א  ּבָ ִאם  ַרע.  ְוָהֶאָחד  טֹוב  ָהֶאָחד  ְלֵביתֹו, 

ְלָחן  ְוׁשֻ לּוק  ּדָ ֵנר  ּומֹוֵצא  ְלֵביתֹו  ִית  ַהּבַ ַעל  ּבַ

ְלָאְך ַהּטֹוב ַנֲעֶנה  ַעת – ַהּמַ ה ֻמּצַ ָערּוְך ּוִמּטָ

ַאֶחֶרת  ת  ּבָ ְלׁשַ ֵהא  ּתְ ׁשֶ ָרצֹון  "ְיִהי  ְואֹוֵמר: 

ַעל  ּבְ "ָאֵמן"  עֹוֶנה  ָהַרע  ְלָאְך  ְוַהּמַ ְך",  ּכָ

ה,  ל ֵאּלֶ ִית ֵאינֹו מֹוֵצא ּכָ ַעל ַהּבַ ְרחֹו; ִאם ּבַ ּכָ

ֵהא  ּתְ ׁשֶ ָרצֹון  "ְיִהי  ָהַרע:  ְלָאְך  ַהּמַ אֹוֵמר 

עֹוֶנה  ַהּטֹוב  ְלָאְך  ְוַהּמַ ְך"  ּכָ ַאֶחֶרת  ת  ּבָ ְלׁשַ

ְרחֹו "ָאֵמן". ַעל ּכָ ּבְ

ם  ֶכ י ֵל ֲע
ַמְלֲאֵכי  ֵרת  ַהּשָׁ ַמְלֲאֵכי 
ָלִכים  ֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ ֶעְליֹון ִמּמֶ
ג”פ רּוְך הּוא:   דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

ַמְלֲאֵכי  לֹום  ְלׁשָ ּבֹוֲאֶכם 
ֶלְך  לֹום ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון ִמּמֶ ַהּשָׁ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ַמְלֵכי ַהּמְ
הּוא:  ג”פ

ַמְלֲאֵכי  לֹום  ְלׁשָ ְרכּוִני  ּבָ
ֶלְך  לֹום ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון ִמּמֶ ַהּשָׁ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ַמְלֵכי ַהּמְ
הּוא:  ג”פ

ַמְלֲאֵכי  לֹום  ְלׁשָ ֵצאְתֶכם 
ֶלְך  לֹום ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון ִמּמֶ ַהּשָׁ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ַמְלֵכי ַהּמְ
הּוא:  ג”פ

 בכניסת האדם לביתו יאמר ג”פ

שבת שלום ומבורך
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ֶמֶלְך  לֹום  ַהּשָׁ ֲאדֹון  מֹות  ׁשָ ַהּנְ ל  ּכָ ֲאדֹון  ָהעֹוָלִמים 
לֹום ֶמֶלְך  דֹול ֶמֶלְך ּדֹוֵבר ׁשָ רּוְך ֶמֶלְך ּגָ יר ֶמֶלְך ּבָ ַאּבִ
ָהדּור ֶמֶלְך ָוִתיק ֶמֶלְך ָזְך ֶמֶלְך ֵחי ָהעֹוָלִמים ֶמֶלְך 
ֶמֶלְך  יר  ּבִ ּכַ ֶמֶלְך  ּוְמיּוָחד  ָיִחיד  ֶמֶלְך  ּוֵמִטיב  טֹוב 
ב  ּגָ ִנׂשְ ֶמֶלְך  ָלִכים  ַהּמְ ַמְלֵכי  ֶמֶלְך  ַרֲחִמים  לֹוֵבׁש 
ית  ְבֵראׁשִ ה  ַמֲעׂשֵ ה  ֹעׂשֶ ֶמֶלְך  נֹוְפִלים  סֹוֵמְך  ֶמֶלְך 
ָקדֹוׁש  ֶמֶלְך  ְוָאדֹום  ַצח  ֶמֶלְך  ּוַמִציל  ּפֹוֶדה  ֶמֶלְך 
ְרּכֹו. ִמים ּדַ ה ֶמֶלְך ּתָ ִפּלָ א ֶמֶלְך ׁשֹוֵמַע ּתְ ֶמֶלְך ָרם ְוִנּשָׂ

ל ַהֶחֶסד  מֹוֶדה ֲאִני ְלָפֶניָך ְיָי ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתי ַעל ּכָ
י ְוִעם  ה ָעִתיד ַלֲעׂשֹות ִעּמִ ר ַאּתָ ִדי ַוֲאׁשֶ יָת ִעּמָ ר ָעׂשִ ֲאׁשֶ
ֵני ְבִריִתי: ּוְברּוִכים ֵהם  ִרּיֹוֶתיָך ּבְ ל ּבְ ֵני ֵביִתי ְוִעם ּכָ ל ּבְ ּכָ
ֲאדֹון  ְרצֹוֶנָך.  ים  ֹעׂשִ ׁשֶ הֹוִרים  ְוַהּטְ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ַמְלָאֶכיָך 
לֹום, ְוִתְפקֹוד אֹוִתי  ְרֵכִני ַבּשָׁ ּלֹו ּבָ לֹום ׁשֶ ַהּשָׁ לֹום ֶמֶלְך ׁשֶ ַהּשָׁ
ים טֹוִבים  ָרֵאל ְלַחּיִ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ֵני ֵביִתי ְוֶאת ּכָ ל ּבְ ְוֶאת ּכָ
ל  ל ְצָבא ָמרֹום. יֹוְצֵרנּו יֹוֵצר ּכָ לֹום: ֶמֶלְך ֶעְליֹון ַעל ּכָ ּוְלׁשָ
אֹוִתי  ה  ַזּכֶ ּתְ ׁשֶ ִאיִרים  ַהּמְ ָפֶניָך  ה  ֲאַחּלֶ ית.  ֵראׁשִ ּבְ ה  ַמֲעׂשֵ
ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ טֹוב  ֶכל  ְוׂשֵ ֵחן  ִלְמצֹא  ֵביִתי  ֵני  ּבְ ל  ּכָ ְוֶאת 
נּו  ה( ּוְבֵעיֵני ָכל רֹוֵאינּו ַלֲעבֹוָדֶתָך: ְוַזּכֵ ֵני ָאָדם )ְוַחּוָ ָכל ּבְ
ְוָכבֹוד  ר  עֹוׁשֶ ּוִמּתֹוְך  ְמָחה  ׂשִ רֹוב  ִמּתֹוְך  תֹות  ּבָ ׁשַ ל  ְלַקּבֵ

ל  ּוִמּכָ ֵני ֵביִתי  ּבְ ל  ּוִמּכָ י  ּנִ ְוָהֵסר ִמּמֶ ּוִמּתֹוְך ִמעּוט ֲעֹונֹות. 
ְוָכל  ַמְדֶוה  ִמיֵני  ְוָכל  חֹוִלי  ִמיֵני  ל  ּכָ ָרֵאל  ִיׂשְ ית  ּבֵ ָך  ַעּמְ
ָך  ְלָעְבּדְ ֵיֶצר טֹוב  נּו  ּבָ ְוֵתן  ְוֶאְביֹונּות,  ַוֲעִנּיּות  ַדּלּות  ִמיֵני 
ֵעיֶניָך ּוְבֵעיֵני  ִדים ּבְ ֱאֶמת ּוְבִיְרָאה ּוְבַאֲהָבה, ְוִנְהֶיה ְמֻכּבָ ּבֶ
ְלָך  י  ּכִ ָנֶאה  ְלָך  י  ּכִ בֹוד  ַהּכָ ֶמֶלְך  ה הּוא  ַאּתָ י  ּכִ ָכל רֹוֵאינּו, 
ַמְלֲאֵכי  ְלַמְלָאֶכיָך  ה  ַצּוֵ ָלִכים  ַהּמְ ַמְלֵכי  ֶמֶלְך  א  ָאּנָ ָיֶאה: 
ִויָבְרכּוִני  ַרֲחִמים  ּבְ ְפְקדּוִני  ּיִ ׁשֶ ֶעְליֹון  ְרֵתי  ְמׁשָ ֵרת  ַהּשָׁ
י  ְעּתִ י ֵנרֹוַתי ְוִהּצַ י ִהְדַלְקּתִ נּו, ּכִ יֹום ָקְדׁשֵ בֹוָאם ְלֵביִתי ּבְ ּבְ
ּוָבאִתי  ת.  ּבָ ַהּשַׁ יֹום  ִלְכבֹוד  ְמלֹוַתי  ׂשִ י  ְוֶהֱחַלְפּתִ ִתי  ִמּטָ
ָוָאִעיד  ַאְנָחִתי,  ֲעִביר  ּתַ ׁשֶ ְלָפֶניָך  ִתי  ִחּנָ ּתְ יל  ְלַהּפִ ְלֵביְתָך 
ׁש  ּלֵ ָוֲאׁשַ ֶנה  ָוֶאׁשְ צּור.  ַהּיְ ל  ּכָ ָיִמים  ה  ּשָׁ ׁשִ ּבְ ָראָת  ּבָ ר  ֲאׁשֶ
יַתִני  ִצּוִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְמָחִתי  ׂשִ תֹוְך  ּבְ ּכֹוִסי  ַעל  ְלָהִעיד  עֹוד 
ּבֹות  י: ּבֹו ֶאׁשְ ר ָנַתּתָ ּבִ ָמִתי ֲאׁשֶ ֶיֶתר ִנׁשְ ג ּבְ ְלָזְכרֹו ּוְלִהְתַעּנֵ
יִתי  ּוִ ְוׁשִ ה.  ִרּנָ ּבְ ְתָך  ֻדּלָ ּגְ יד  ַאּגִ ְוֵכן  ְרֶתָך  ְלׁשָ יַתִני  ִצּוִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ
י  ָגלּוִתי ְלָגֲאֵלִני ּוְלעֹוֵרר ִלּבִ ַרֲחֵמִני עֹוד ּבְ ּתְ ְיָי ִלְקָראִתי ׁשֶ
ל  ּלֵ ִלי ֶעֶצב ְוֶאְתּפַ יָך ּבְ ּקּוֶדיָך ְוֻחּקֶ מֹור ּפִ ְלַאֲהָבֶתָך. ְוָאז ֶאׁשְ
לֹום  ְלׁשָ ּבֹוֲאֶכם  לֹום  ַהּשָׁ ַמְלֲאֵכי  ּוְכָנכֹון:  ָראּוי  ּכָ ת  ּדָ ּכַ
ְוֵצאְתֶכם  ֶהָערּוְך.  ְלָחִני  ְלׁשֻ רּוְך  ּבָ ְוִאְמרּו  לֹום  ְלׁשָ ְרכּוִני  ּבָ

ה ְוַעד עֹוָלם ָאֵמן ֶסָלה: לֹום ֵמַעּתָ ְלׁשָ

מֹוֶדה ֲאִני ְלָפֶניָך... 
מֹוֶדה  ָאָדם  ׁשֶ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ
ה’  רּוְך  “ּבָ ל:  ּוְמַהּלֵ ה’  ֶאת 
ם”  ִעְנָין ְמֻסּיָ י ּבְ ֵהיַטְבּתָ ִעּמִ ׁשֶ
ד: “ַיֲעזֹר  – יֹוִסיף ְויֹאַמר ִמּיָ
ִאם לֹא ֵכן,  ם ָהְלָאה”, ׁשֶ ה’ ּגַ
ָבר  ַפע. ּדָ ֶ הּוא עֹוֵצר ֶאת ַהּשׁ
ִהְתַרֵחׁש  ר  ֵמֲאׁשֶ ָלַמְדנּו  ֶזה 
ָאְמָרה:  ׁשֶ ֵלָאה,  ֵאֶצל 
ה’”  ֶאת  אֹוֶדה  ַעם  “ַהּפַ
ְוָלֵכן  ׁש,  ְלַבּקֵ הֹוִסיָפה  ְולֹא 
ֶדת”. )ַה”חֹוֶזה  ֲעמֹד ִמּלֶ “ַוּתַ

ִלין”( ִמּלּוּבְ

ְבֵרי  ַעל “ּדִ ְך אֹוֵמר ּבַ ָלֵכן – ּכָ
 – יָנאָוא  ִ ִמּשׁ ְיֶחְזֵקאל” 
ת  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ הּוִדי  ַהּיְ מֹוֶדה 
ה  ָעׂשָ ׁשֶ ַהֶחֶסד  ל  ּכָ ַעל 
ָעִתיד  ר  ֲאׁשֶ ְוַעל  ִעּמֹו,  ה’ 

ַלֲעׂשֹות ִעּמֹו. 

�

ּוִמּתֹוְך ִמעּוט ֲעוֹונֹות
ַעל  ים  ׁשִ ְמַבּקְ ָאנּו  ַמּדּוַע 
ם  ּגַ ֲהֵרי  ֲעוֹונֹות”?  “ִמעּוט 
ָהה  ּתָ ּכֹה  ְמַעט ֵאינֹו ָרצּוי... 
ָרֵאל”  ִיׂשְ “ַאֲהַבת  ַעל  ּבַ
ַצחּות:  ּבְ יב  ְוֵהׁשִ יְז’ִניץ,  ִמּוִ
ָאנּו  ֲעֵליֶהן  ׁשֶ ֲעֵברֹות  “ֵיׁש 
ים,  ׁשִ ּוְמַבּקְ ִנים  ִמְתַחּנְ
ָלֶהן.  קּוִקים  ּזְ ׁשֶ ּום  ִמּשׁ
ִרּיֹות  ַהּבְ ִפי  ּבְ ָרִגיל  ׁשֶ מֹו  ּכְ
ְלָאָדם  ָלֵתת  ‘ֲעֵבָרה  לֹוַמר: 

לֹוִני ּכֹוס ַמִים!’ אֹו ‘ֲעֵבָרה  ּפְ
ִליהּוִדי  ֶסף  ּכֶ ְלַהְלוֹות 
ֲעֵברֹות  ַעל   – ַאְלמֹוִני!’ 

ים”.  ׁשִ ה ָאנּו ְמַבּקְ ֵאּלֶ

�

י  ְוֶהְחַלְפּתִ
ְמלֹוַתי...  ׂשִ

ֵמֵאת  ַהּקֹוֵרא”  ֶפר “קֹול  ּסֵ ּבַ
ַטיין  יְנׁשְ ַכי רּוּבִ ִוד ָמְרּדְ י ּדָ ַרּבִ

ָזָצ”ל מּוָבא:

ׁש: “ְוָנַתן ִלי  ּקֵ ַיֲעקֹב ָאִבינּו ּבִ
ִלְלּבֹׁש”.  ּוֶבֶגד  ֶלֱאכֹל  ֶלֶחם 
ֶחם, ִאם  ַהּלֶ ְמיָֹעד  ְלָמה  ְוִכי 
ם  ּוְלׁשֵ ֶלֱאכֹל?!  ֵדי  ּכְ לֹא 
ֵדי  ּכְ ֶגד, ִאם לֹא  ּבֶ ָמה ָצִריְך 

ִלְלּבֹׁש?!

ים  ְלִעּתִ י  ּכִ ִהיא,  ׁשּוָבה  ַהּתְ
ֶגד,  ּבֶ ְוַגם  ֶלֶחם  ִית  ּבַ ּבַ ֵיׁש 
ֵלָהנֹות  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ֲאָבל 
ׁשֹוֵכב  ָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֵמֶהם. 
ֵאין  תֹו  ִמּטָ ּבְ ר  ְמֻיּסָ חֹוֶלה 
ִאם  ְוַגם  ֶלֱאכֹל,  ָאבֹון  ּתֵ לֹו 
ֵאין  ָארֹון,  ּבָ ִלים  ְמֻקּפָ ָגָדיו  ּבְ

ֶהם. לֹו צֶֹרְך ּבָ

ֶגד  ַהּבֶ ּבֹו  ׁשֶ ַאֵחר,  ב  ַמּצָ ֵיׁש 
ׁשֹוָנה  ָרה  ְלַמּטָ ׁש  ּמֵ ְמׁשַ
ר  ֲאׁשֶ ּכַ  – ה  ִלְלִביׁשָ ר  ֵמֲאׁשֶ
ָצְרֵכי  ִלְקנֹות  ִנְזָקק  ֶהָעִני 
ן  ּכֵ ְלַמׁשְ ָצִריְך  ְוהּוא  ת,  ּבָ ׁשַ
ּוְלַהֲחִליפֹו  ֶגד  ַהּבֶ ֶאת 
ֲעבּור  ֶסף  ּכֶ מּוַרת  ּתְ
ה:  ִחּנָ ַהּתְ ְוזֹוִהי  ַמֲאָכִלים. 
ְמלֹוַתי ִלְכבֹוד  י ׂשִ “ְוֶהֱחַלְפּתִ
י  ֶנֱאַלְצּתִ  – ת”  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום 
ִלְקנֹות  ֵדי  ּכְ ָגַדי  ּבְ ְלַהְחִליף 
אִתי  “ּבָ ְוָלֵכן  ת,  ּבָ ׁשַ ָצְרֵכי 
ִתי  ִחּנָ ּתְ יל  ְלַהּפִ ְלֵביְתָך 
ֲעִביר ַאְנָחִתי” –  ּתַ ְלָפֶניָך ׁשֶ
ִסיר  ּיָ ׁשֶ ה’  ֵמֵאת  ים  ׁשִ ְמַבּקְ
ֶחם  ַהּלֶ ׁשֶ ְוָצָרה,  ַצַער  ל  ּכָ
ֶגד  ְוַהּבֶ ַלֲאִכיָלה  ׁש  ּמֵ ְיׁשַ

ה...  ִלְלִביׁשָ

ְלִפי  רֹות  ַהְמֻסּדָ ּוְתִחּנֹות  ִפּלֹות  ּתְ

ָבָחיו  ן ׁשְ י"ת, ּוְברֹאׁשָ ֵסֶדר ָאֶל"ף ּבֵ

ה ָהָיה  ִחּנֹות ֵאּלֶ ל ּבֹוֵרא עֹוָלם. ּתְ ׁשֶ

א  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ לֹוַמר  נֹוֵהג  ֲהִרי"ל  ַהּמַ

ָעְמדֹו מּול ֵנרֹות  ֶנֶסת, ּבְ ית ַהּכְ ִמּבֵ

ר( ת. )ֶלֶקט יֹשֶׁ ּבָ ַהּשַׁ

ָרֶכיָך: ָכל ּדְ ָמְרָך ּבְ ְך ִלׁשְ ה ּלָ י ַמְלָאָכיו ְיַצּוֶ ּכִ
 

ה ְוַעד עֹוָלם: ָמר ֵצאְתָך ּובֹוֶאָך, ֵמַעּתָ ְיָי ִיׁשְ
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ַטח  ּבָ ִמְכָרּה:  ִניִנים  ִמּפְ ְוָרחֹק  ִיְמָצא  ִמי 
ָמַלְתהּו  ּגְ ֶיְחָסר:  ָלל לֹא  ְוׁשָ ְעָלּה  ּבַ ּה ֵלב  ּבָ
ה ֶצֶמר  ְרׁשָ ּדָ יָה:  ַחּיֶ ְיֵמי  ּכֹל  טֹוב ְולֹא ָרע 
ָהְיָתה  יָה:  ּפֶ ּכַ ֵחֶפץ  ּבְ ַעׂש  ַוּתַ ים  ּתִ ּוִפׁשְ
ַלְחָמּה:  ִביא  ּתָ ְרָחק  ִמּמֶ סֹוֵחר  ֳאִנּיֹות  ּכָ
ְלֵביָתּה  ֶטֶרף  ן  ּתֵ ַוּתִ ַלְיָלה  עֹוד  ּבְ ָקם  ַוּתָ
ֵחהּו  ּקָ ַוּתִ ֶדה  ׂשָ ָזְמָמה  ְלַנֲערֶֹתיָה:  ְוחֹק 
עֹוז  ּבְ ָחְגָרה  ֶרם:  ּכָ ָנְטָעה  יָה  ַכּפֶ ִרי  ִמּפְ
י  ּכִ ָטֲעָמה  ְזרֹועֹוֶתיָה:  ץ  ַאּמֵ ַוּתְ ָמְתֶניָה 
ָיֶדיָה  ֵנָרּה:  ְיָלה  ּלַ ּבַ ה  ִיְכּבֶ לֹא  ַסְחָרּה  טֹוב 
ְמכּו  ּתָ יָה  ְוַכּפֶ יׁשֹור  ַבּכִ ָחה  ּלְ ׁשִ
ה ֶלָעִני ְוָיֶדיָה  ְרׂשָ ה ּפָ ּפָ ָפֶלְך: ּכַ

י  ֶלג ּכִ ָחה ָלֶאְביֹון: לֹא ִתיָרא ְלֵביָתּה ִמּשָׁ ּלְ ׁשִ
ָתה ָלּה  ים ָעׂשְ ִנים: ַמְרַבּדִ יָתּה ָלֻבׁש ׁשָ ָכל ּבֵ
ְעָלּה  ָעִרים ּבַ ּשְׁ ּה: נֹוָדע ּבַ ָמן ְלבּוׁשָ ׁש ְוַאְרּגָ ׁשֵ
ְמּכֹר  ָתה ַוּתִ ְבּתֹו ִעם ִזְקֵני ָאֶרץ: ָסִדין ָעׂשְ ׁשִ ּבְ
ּה  ְלבּוׁשָ ְוָהָדר  עֹוז  ַנֲעִני:  ַלּכְ ָנְתָנה  ַוֲחגֹור 
ְתָחה ְבָחְכָמה  יָה ּפָ ַחק ְליֹום ַאֲחרֹון: ּפִ ׂשְ ַוּתִ
ֲהִליכֹות  ה  צֹוִפּיָ ְלׁשֹוָנּה:  ַעל  ֶחֶסד  ְותֹוַרת 
יָתּה ְוֶלֶחם ַעְצלּות לֹא תֹאֵכל: ָקמּו ָבֶניָה  ּבֵ
נֹות ָעׂשּו  ְעָלּה ַוְיַהְלָלּה: ַרּבֹות ּבָ רּוָה ּבַ ַוְיַאּשְׁ
ֶקר ַהֵחן ְוֶהֶבל  ָנה: ׁשֶ ּלָ ָחִיל ְוַאּתְ ָעִלית ַעל ּכֻ
נּו ָלּה  ל: ּתְ ה ִיְרַאת ְיָי ִהיא ִתְתַהּלָ ַהּיִֹפי ִאּשָׁ

יָה: ָעִרים ַמֲעׂשֶ ִרי ָיֶדיָה ִויַהְללּוָה ַבּשְׁ ִמּפְ

ֶלְך לֹֹמה ַהּמֶ ר: ׁשְ ַהְמַחּבֵ

ה  ּמָ ּכַ ֻחּבֹו  ּבְ ם  ְמַגּלֵ ַחִיל"  ת  "ֵאׁשֶ ֶמר  ַהּזֶ

ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ִכיָנה  ַהּשְׁ יֵניֶהם:  ּבֵ ִלים.  ִנְמׁשָ

ת  ּבָ ַהּשַׁ ֶזה;  ֶזֶמר  ּבְ ֶניָה  ּפָ ִלים  ְמַקּבְ ָאנּו  ׁשֶ

ַבת זּוָגּה  ֶבת ּכְ ר ֶנְחׁשֶ ה’ ַוֲאׁשֶ ּלָ ה ’ּכַ ַהְמֻכּנָ

ְוֵכן  ח(  יא,  )ב"ר  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶנֶסת  ּכְ ל  ׁשֶ

ה. דֹוׁשָ ָנה ַלּתֹוָרה ַהּקְ ּוָ ַהּכַ

ת ַחִיל", ְוַעל  "ֵאׁשֶ לּוִלים ּבְ סּוִקים ּכְ כ"ב ּפְ

ַמְעָלה  ִחים כ"ב ִצּנֹורֹות ִמּלְ ְיֵדי ֶזה ִנְפּתָ

ת(. ּבָ ּקּוֵני ׁשַ ָרָכה )ּתִ ַפע ּבְ ְלָהִריק ׁשֶ
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ַחק ְליֹום  ׁשְ ַוּתִ
ַאֲחרֹון

ַהּיֹוַדַעת  ַחִיל,  ת  ֵאׁשֶ
ה  ַהּזֶ ָהעֹוָלם  י  ַחּיֵ י  ּכִ
ֵאיָנּה  ֲחלֹף,  ֵני  ּבְ ֵהם 
ְקָוָתּה  ּתִ ֶאת  ּתֹוָלה 
ל  א ּכָ ה, ֶאּלָ עֹוָלם ַהּזֶ ּבָ
נֹוֲעָדה ֲעבּור  ָתּה  ְמַגּמָ
ם  ּוְלׁשֵ א,  ַהּבָ ָהעֹוָלם 
ה  יׁשָ ַמְקּדִ ִהיא  ְך  ּכָ
יָה  ַמֲאַמּצֶ ל  ּכָ ֶאת 

ְוֶאְמָצֶעיָה.

ר  ְמַסּפֵ ְדָרׁש   ַהּמִ
י  ַרּבִ ׁשֶ ז(,  פקודי  )תנחומא 

ׁש  ּקֵ ּבִ ְמעֹון  ׁשִ
זֹו  ּתֹוָבָנה  ְלַהְטִמיַע 
ְלִמיָדיו.  ּתַ ֶקֶרב  ּבְ
ֶאָחד  ׁשֶ ּכְ ֶזה  ָהָיה 
ָנַסע  ְלִמיָדיו  ִמּתַ
ם  ר ׁשָ ֵ ְלחּו”ל ְוִהְתַעּשׁ
ב  ָ ּשׁ ׁשֶ ּכְ ַרב.  ר  עֹׁשֶ
יר, ָהיּו  ְלִמיד ֶהָעׁשִ ַהּתַ
רֹוִאים  ְלִמיִדים  ַהּתַ
ים  ּוִמְתַאּוִ אֹותֹו 
ְלחּוץ  מֹותֹו  ּכְ ָלֵצאת 

ָלָאֶרץ.

ְמעֹון,  י ׁשִ ָיַדע זֹאת ַרּבִ
הֹוִציָאם  ְלִפיָכְך 
ֵני  ּפְ ַעל  ׁשֶ ְלִבְקָעה 
ל  ּלֵ ִהְתּפַ ִעירֹו,  ִמירֹון 
ְקָעה  ְוַהּבִ ה’,  ִלְפֵני 
ּה  ּלָ ּכֻ ָאה  ִהְתַמּלְ

ִדיָנֵרי ָזָהב. ּבְ

ׁש ִלּטֹל ִיּטֹל  ַבּקֵ ּמְ ִמי ׁשֶ
 - ְלַתְלִמיָדיו  ָקָרא   -
ל  ּכָ ׁשֶ עּו ָלֶכם,  ּדְ א  ֶאּלָ
ֵעת,  ּכָ ּנֹוֵטל  ׁשֶ ִמי 
ל  ׁשֶ ֶחְלקֹו  ִמּתֹוְך 
ּלֹו הּוא  א ׁשֶ עֹוָלם ַהּבָ
ן  ֲהֵרי ֵאין ַמּתַ נֹוֵטל, ׁשֶ
יִקים  ַצּדִ ל  ׁשֶ ָכָרם  ׂשְ
א ַאְך  ה, ֶאּלָ עֹוָלם ַהּזֶ ּבָ

א! עֹוָלם ַהּבָ ְוַרק ּבָ




