
חֶֹדׁש  ֱאלוּל,  חֶֹדׁש  ת  ִחּלַ ּתְ ל  ׁשֶ ֵאּלוּ  יִָמים  ּבְ
ָחּה  ּתְ ּפִ ַעל  ָאנוּ  ִבים  ִנּצָ ִליחֹות,  ְוַהּסְ ָהַרֲחִמים 
ֶמֶלְך  ב  יֹוׁשֵ ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ ה.  ֲחָדׁשָ ָנה  ׁשָ ל  ׁשֶ
ֵאי  ל ּבָ ט ְוָדן ֶאת ָכּ ּפָ ׁשְ ס ַהּמִ ָלִכים ַעל ּכֵ ַמְלֵכי ַהּמְ
יָמוּת...  וִּמי  ִיְחיֶה  ִמי  ים.  ְוַרּבִ ְיִחיִדים  עֹוָלם, 
חֶֹדׁש  ְוַהְצָלָחה...  ָרָכה  ּבְ וְּבִריאוּת...  ְרנָָסה  ּפַ
ֶאת  ְמַטֲהִרים  ּבֹו  ֲהָכָנה,  ל  ׁשֶ חֶֹדׁש  הוּא  ֱאלוּל 
ְתׁשוָּבה, וְּמִכיִנים ֶאת ַעְצֵמנוּ  ַהּנֶֶפׁש ְוחֹוְזִרים ּבִ
יֹום ֲהַרת  ֶלְך ּבְ ֵני ַהּמֶ ל ֶאת ּפְ ִלְהיֹות ְראוִּיים ְלַקּבֵ

ָנה. ָ עֹוָלם, ֲהלֹא הוּא רֹאׁש ַהּשׁ
חֶֹדׁש  ל  ׁשֶ יֹוֵתר  ּבְ ַהְמֻפְרָסִמים  בֹות  ַהּתֵ י  ָראׁשֵ
מֹו  ּכְ ַקְדמֹוִנים  ְסָפִרים  ּבִ ָבר  ּכְ ַהּמוָּבִאים  ֱאלוּל, 
דֹוׁש, ֵהם: "ֲאִני  נוּ ָה'ַאּבוְּדַרַהם' ְוָהֲאִר"י ַהּקָ ַרּבֵ

ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ִלי".
א ֶאת  יִרים וְּמַבּטֵ ִ יר ַהּשׁ ׁשִ סוּק ֶזה - ַהּמוָּבא ּבְ ּפָ
ְמיָֻחד  ּבִ ָחִביב  ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלַעם  הקב"ה  ַאֲהַבת 
ּלֹו,  ׁשֶ בֹות  ַהּתֵ סֹוֵפי  וּם  ִמּשׁ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ַעל 
קוָּפה.  ל ַהּתְ ה ַהְמיֶֻחֶדת ׁשֶ ֻגּלָ ִזים ַעל ַהּסְ ַהְמַרְמּ
ְודֹוִדי  ְלדֹוִדי  "ֲאִני  ים  ּלִ ַהּמִ ל  ׁשֶ בֹות  ַהּתֵ סֹוֵפי 
ָעִמים  ּפְ ע  ַאְרּבַ ֶלת  ְכּפֶ ַהּמֻ י',  ָהאֹות  ֵהם  ִלי" 
קוַּפת  ּתְ ְיֵמי  ִמְנַין  ּכְ ִעים,  ַאְרּבָ ִגיַמְטִרּיָה  ּבְ  –

ִליֵמי  עוּ  ִנְקּבְ ֵאּלוּ  יִָמים  ִליחֹות.  ְוַהּסְ ָהַרֲחִמים 
ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָהֵעֶגל,  ֵחְטא  ְלַאַחר  וְּמִחיָלה  ְסִליָחה 
ֱאלוּל  חֶֹדׁש  רֹאׁש  ּבְ ַמִים  ָ ַלּשׁ ָעָלה  נוּ  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ
ַאַחר  ּלְ ׁשֶ ַעד  ַתֲחנוִּנים  ּבְ ְוִהְפִציר  ה  ְוִהְרּבָ
יֹום  ּבְ  - ֵרי  ִתׁשְ ּבְ יִרי  ֲעׂשִ ּבַ ִדּיוּק,  ּבְ יֹום  ִעים  ַאְרּבָ
תֹו ֶנֶעְנָתה והקב"ה  ִפּלָ ּתְ ּפוִּרים, הוּא ָזָכה ׁשֶ ַהּכִ

ְדָבֶרָך". י ּכִ ַנֲעָנה ְוָאַמר: "ָסַלְחּתִ
"ֲאִני  סוּק  ַהּפָ ל  ׁשֶ ָמעוּתֹו  ַמׁשְ ֶאת  ִלְבחֹן  ָראוּי 
ַעל  אֹוָתנוּ  ד  ְמַלּמֵ הוּא  ַמה  ִלי":  ְודֹוִדי  ְלדֹוִדי 
נוּ  ֵמִאּתָ ֶאָחד  ל  ִמּכָ ת  ְדֶרׁשֶ ַהּנִ ׁשוָּבה  ַהּתְ ֲעבֹוַדת 

לוּ? ּיִָמים ַהּלָ ּבַ
ל יָָמיו  ָעַמל ָכּ ְלִמיד ָחָכם ָעִני, ׁשֶ ִרים ַעל ּתַ ְמַסּפְ
רוָּטה  ה ְוִכְמַעט לֹא ֵהִביא ּפְ ִפּלָ ַעל ַהּתֹוָרה ְוַהּתְ
י  קֹׁשִ ּבְ ַרד  ׂשָ הוּא  ית,  ְסּפִ ּכַ ִחיָנה  ִמּבְ ְיָתה.  ַהּבַ
נֹוָתיו  ּבְ יעוּ  ִהּגִ ׁשֶ ּדוּל ַהְיָלִדים, ַאְך ּכְ נֹות ּגִ ֶאת ׁשְ
ן  רוָּטה ְלַחּתֵ יָדֹו ּפְ ּשׂוִּאין, לֹא ָהְיָתה ּבְ ְלֶפֶרק ַהּנִ
יק  ּדִ ְוַהּצַ ֵעָצה,  ׁש  וִּבּקֵ יק  ּדִ ַלּצַ ָנה  ּפָ הוּא  אֹוָתן. 
ָרס  ּפְ ָקרֹוב ּבַ ְזּכֶה ּבְ ה ּתִ ִהְבִטיַח לֹו נֵס ּגָלוּי. "ַאּתָ

ָכבֹוד". ן ֶאת ַהְיָלִדים ּבְ ּלֹוטֹו וְּתַחּתֵ ַהּגָדֹול ּבַ
ָחַזר  בוַּע  ׁשָ ַאֲחֵרי  ַאְך  ר,  ָ ְמֻאּשׁ יָָצא  ָהִאיׁש 
בוִּעית ִהְתַקּיְָמה,  ְ בוּר. "ַהַהְגָרָלה ַהּשׁ יק, ׁשָ ּדִ ַלּצַ

ַמן ְּ ֶדֶרְך ַהז ּבְ
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ם ֵ ֶדֶרְך ַהּשׁ ּבְ

ֵתנוּ ִנְלָמד ַעל ִאּסוּר ָלׁשֹון ָהָרע. "לֹא ֵתֵלְך  ָפָרׁשָ ּבְ
ַעל  וְּלַרֵכל  ט  ְלַפְטּפֵ ָחמוּר  ִאּסוּר  יָך"  ַעֶמּ ְבּ ָרִכיל 
ְמַחּיֶֶבת  יָמה  ְמׂשִ ִהיא  ׁשֹון'  ַהּלָ ִמיַרת  'ׁשְ ַהזּוַּלת. 
'ָלׁשֹון ָהָרע' יֵׁש ִאּסוֵּרי ּתֹוָרה  י ּבְ ל ְיהוִּדי, ִכּ ֲעבוּר ָכּ

ים ְמאֹד. ַרּבִ
י  ִכּ ְוִהְבִחין  ַהַחּיֹות,  ַגן  ּבְ ּיֵל  ּטִ ׁשֶ יֶֶלד  ַעל  ר  ְמֻסּפָ
ף  ּקָ ַטח ַהּמֻ תֹוְך ׁשֶ לוִּאים ּבְ ֲעֵלי ַהַחּיִים ּכְ ית ּבַ ַמְרּבִ
פוָּלה.  ֲעֵלי ַחּיִים ִעם ּגֵָדר ּכְ ָנם ּבַ ָגֵדר ַאַחת, ַאְך יֶׁשְ ּבְ
יֹוֵתר  ִנים ּבְ י ְלֵאּלוּ ַהְמֻסּכָ ירוּ לֹו ִכּ ֵאָלתֹו, ִהְסּבִ ִלׁשְ

פוּל... לוּב ּכָ ִמיָרה ְיֵתָרה, ּכְ יֵׁש ׁשְ
ֲאסוָּרה  לוּת  ּכְ ֵמִהְסּתַ ֵעיָניו  ַעל  מֹר  ִלׁשְ ָאָדם  ַחּיָב 
ָלָאְזַנִים,  ּגַם  ִים.  ַעְפַעּפַ 'ּגֵָדר',  יֵׁש  ְוָלֵעיַנִים   –
יֵׁש  ֲאסוּרֹות,  ֵמַהֲאָזנֹות  מֹר  ִלׁשְ ָצִריְך  ֲעֵליֶהם 
ֶאת  ּה  ּבָ ֶלֱאטֹם  ן  ּתָ ּנִ ׁשֶ ָהאֶֹזן,  ֲעִלּיַת  ַאַחת'-  'ּגֵָדר 
פוָּלה' – ִהיא  'ּגֵָדר ּכְ ׁשֹון יֵׁש  ִמיָעה. אוָּלם ַלּלָ ְ ַהּשׁ
ָפַתִים,  ִים ְוַהּשְׂ ַנּ ִ ִנְכֵלאת ֵמֲאחֹוֵרי סֹוָרג וְּבִריַח, ַהׁשּ

ֵאיְבֵרי ָהָאָדם. נֶת ּבְ ֻסּכֶ ׁשֹון ִהיא ַהּמְ ַהּלָ ֵדנוּ ׁשֶ ְלַלּמְ
ָבר ַמה  ַמְעּתָ ּכְ א ָלַרב ְוָאַמר: "ַהִאם ׁשָ ִאיׁש ֶאָחד ּבָ

ָך"? ּלְ ִרים ַעל ַהּיִָדיד ׁשֶ ַסּפְ ּמְ ֶ ּשׁ
ר,  ְמַסּפֵ ה  ַאּתָ ׁשֶ ִלְפֵני  "ֲאָבל  ָהַרב,  ָעָנה  "לֹא", 
ְיִדיִדי  ַעל  מוָּעה  ְ ַהּשׁ ֶאת  ֶהֱעַבְרּתָ  ַהִאם  ִלי:  יד  ּגִ ּתַ

נֹות?" ַסּנְ לֹׁש ַהּמְ ֶרְך ׁשְ ּדֶ
ַאל ָהִאיׁש. נֹות"? ׁשָ "ֵאּלוּ ְמַסּנְ

"ַהִאם,  ָהַרב,  ָאַמר  ָהֱאֶמת"  ְמַסּנֶנֶת  "ָהִראׁשֹוָנה, 
ִלי ַעל  ר  ְלַסּפֵ ה עֹוֵמד  ַאּתָ ׁשֶ ָבר  ַהּדָ ׁשֶ טוַּח  ּבָ ה  ַאּתָ

ְיִדיִדי הוּא ֱאֶמת"?
ַרק  ֲאִני  טוַּח.  ּבָ לֹא  ֲאִני  ֶעֶצם,  "ּבְ ס:  ִהּסֵ ָהִאיׁש 
ַסּנֶנֶת  ַהְמּ וַּמה...  הוּ.  יׁשֶ ִמּמִ ּפוּר  ַהּסִ ֶאת  י  ַמְעּתִ ׁשָ

ִנּיָה?" ְ ַהּשׁ
ְמַסּנֶנֶת  "ִהיא  ָהַרב,  ָאַמר  ִנּיָה",  ְ ַהּשׁ ַסּנֶנֶת  "ַהְמּ
ַעל  ִלי  ר  ְלַסּפֵ עֹוֵמד  ה  ַאּתָ ׁשֶ ָבר  ַהּדָ ַהִאם  ַהּטֹוב, 

ָבר טֹוב?" ְיִדיִדי הוּא ּדָ

ה ָרׁשָ ֶדֶרְך ַהּפָ ּבְ

ֵכן.  ִיּתָ לֹא  "ֶזה  א.  ּלֵ ִהְתּפַ יק  ּדִ ַהּצַ ָזִכיִתי".  ְולֹא 
ְזּכֶה.  ּתִ טוַּח ׁשֶ ב ְוָהִייִתי ּבָ ל ַהּלֵ י ָעֶליָך ִמּכָ ְלּתִ ּלַ ִהְתּפַ

אי ִיְתַרֵחׁש נֵס". א וְּבַוּדַ בוַּע ַהּבָ ין ְלׁשָ נוּ, ַנְמּתִ
"לֹא  קֹוֵדר.  ָהִאיׁש,  ָחַזר  ְוׁשוּב  בוַּע,  ׁשָ ָחַלף  ׁשוּב 
ְרִטיס  ּכַ "ָקִניָת  יק.  ּדִ ַהּצַ אֹותֹו  ַאל  ׁשָ ָזִכיִתי". 
ְהיֶה נֵס,  ּיִ י ׁשֶ ְבּתִ לֹוטֹו?". "לֹא", ָאַמר ָהִאיׁש, "ָחׁשַ

רוְּך הוּא "... דֹוׁש ּבָ ְולֹא ָרִאיִתי צֶֹרְך ַלֲעזֹר ַלּקָ
ב.  ּלֵ ל ְיהוִּדי ָזז ֵמיָתר ּבַ יַע, ְוֵאֶצל ָכּ חֶֹדׁש ֱאלוּל ַמּגִ
עֶֹמק  ּבְ יֹוֵתר  ְוַלֲחוֹות  ְלִהְתעֹוֵרר  רֹוֶצה  ֶאָחד  ל  ָכּ
ץ  ק ְלִהְתַאּמֵ לוּ, ַאְך ִאם ֵאין ָלנוּ ֵחׁשֶ ֶאת ַהּיִָמים ַהּלָ
ָהֲעבֹוָדה  ֶאת  ה  ַיֲעׂשֶ ַאֵחר  הוּ  יׁשֶ ּמִ ׁשֶ רֹוִצים  ְוָאנוּ 
רוְּך הוּא ְיחֹוֵלל נֵס ְונָקוּם  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ִביֵלנוּ, ׁשֶ ׁשְ ּבִ
ָזרֹות  בֹות  ַמֲחׁשָ ִלי  ּבְ יֹוֵתר,  ים  ְוַזּכִ ּבֶֹקר ְטהֹוִרים  ּבַ
לוּ  ַהּלָ ִאיפֹות  ְ ַהּשׁ ל  ָכּ ֲאסוִּרים,  ּבוִּרים  ּדִ וְּבִלי 
ללא  ׁש  ְלִהְתַמּמֵ ְיכֹולֹות  לֹא  ַאְך  ְויָפֹות,  ַנֲעלֹות 

נוּ. ּדֵ לוּת ִמּצִ ּדְ ּתַ ִהׁשְ

ַעד ָהִראׁשֹון  ָעֵלינוּ ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהּצַ ד ׁשֶ סוּק ְמַלּמֵ ַהּפָ
 – ְוָאז  ְלדֹוִדי,  ֲאִני   – ּכֹל  'ִלְקַראת' הקב"ה. קֶֹדם 
יר ֶאת  ל ַעל ַעְצֵמנוּ ְלַהְגּבִ חֶֹדׁש ֶזה ְנַקּבֵ ְודֹוִדי ִלי. ּבְ
וְּרגוָּעה,  יָבה  ַיּצִ ה  ִפּלָ ּתְ ֵהא  ּתְ ׁשֶ ה,  ִפּלָ ּתְ ּבַ וָָּנה  ַהּכַ
ּתֹוָרה,  ּבַ ֵּק  ְלִהְתַחז ב.  ַהּלֵ ֲעבֹוַדת  ֶאת  ְלעֹוֵרר 
יֵׁש  ֶזה,  חֶֹדׁש  ּבְ ִמְצוֹוֶתיָה.  וְּבִקּיוּם  ִלּמוָּדּה  ּבְ
זוּזֹות  ְוַהּמְ ין  ִפּלִ ַהּתְ ֶאת  ְוִלְבּדֹק  יּהַ  ְלַהּגִ ַהּנֹוֲהִגים 
רוּת,  ׁשְ ָדה ַעל ּכַ ַהְקּפָ סוּל. ִנְזָהִרים יֹוֵתר ּבְ ׁש ּפְ ֵמֲחׁשַ
ם.  ֵ ַהּשׁ ְלַדְרֵכי  ׁשֹון  ְוַהּלָ ָהֵעיַנִים   – ַהּגוּף  ִמיַרת  ׁשְ
ָדָקה,  ַהּצְ ִמְצַות  ּבְ ִלים  ּדְ ּתַ ִמׁשְ ַאף  ֱאלוּל  חֶֹדׁש  ּבְ

ֶות ְלַחּיִים. יל ִמּמָ כָֹחּה ְלַהּצִ ּבְ ׁשֶ
עֹוף  י  ִכּ ְלעֹוֵרר,  ִנים  ְרׁשָ ַהּדַ ְרִגיִלים  ֱאלוּל  ּבֶ
אֹותֹו  ְלנַּקֹות  יָכֹול  ַהּלוּל  ַעל  ּבַ ּבֹץ,  ּבַ ׁש  ּלֵ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ
ה.  ַהְרּבֵ יֹוִעיל  לֹא  ָבר  ַהּדָ ַאְך  ָמָחר,  ְוַעד  ֵמַהּיֹום 
ַעְצמֹו, הוּא  ָנַפִים ּבְ אוָּלם ִאם ָהעֹוף ְיַנְעֵנַע ֶאת ַהּכְ

ֶרַגע ֶאָחד... ה ּבְ ִיְתנַּקֶ



ְמאֹד  ֲחׁשוָּבה  ִמְצָוה  ִהיא  ֲאֵבָדה  ַבת  ֲהׁשָ ִמְצַות 
ם,  בוַּע: "לֹא תוַּכל ְלִהְתַעּלֵ ָ ת ַהּשׁ ָפָרׁשַ ְלֶמֶדת ּבְ ַהּנִ

יֵבם ְלָאִחיָך". ׁשִ ב ּתְ ָהׁשֵ
ָרָאה  וְּלֶפַתע  ְרחֹוב,  ּבָ ָהַלְך  ׁשֶ ְיהוִּדי  ַעל  ר  ְמֻסּפָ
ַמִים  ָ ַמח, סֹוף סֹוף ִמן ַהּשׁ ֶרת ָזָהב ָטהֹור! ׂשָ ְרׁשֶ ׁשַ
ְטָמָנּה  ֶרת,  ְרׁשֶ ַ ַהּשׁ ֶאת  ֵהִרים  ִמְצָוה!  ְליָדֹו  נוּ  ִזּמְ
יָקן  וְּלַהְדּבִ מֹוָדעֹות  ר  ִמְסּפַ ִלְכּתֹב  וִּמֵהר  ִכיסֹו,  ּבְ
ְמִציָאָתּה  ַעל  ֶהן  ּבָ ְלהֹוִדיַע  ֵדי  ּכְ ָמקֹום  ִקְרַבת  ּבְ
ִלְכתֶֹבת  ת  ָלֶגׁשֶ ד  ַאּבֵ ַהּמְ ַעל  ָזָהב.  ֶרת  ְרׁשֶ ׁשַ ל  ׁשֶ

י ִסיָמִנים. ָלּה ַעל ּפִ ם יוַּכל ְלַקּבְ לֹוִנית, ׁשָ ּפְ
ִים, ְוִאיׁש  בוַּעִים, חֶֹדׁש ְוָחְדׁשַ בוַּע, ָעְברוּ ׁשְ ָעַבר ׁשָ

א. לֹא ּבָ
ִסיָמֵני  ֶאת  וָּמַסר  ָאָדם  יַע  ִהּגִ ָנה,  ׁשָ ֲעבֹור  ּכַ
ֶאת  ַהּמֹוֵצא  ם  ָרׁשַ ָרִטים.  ּפְ ִלְפָרֵטי  ֶרת,  ְרׁשֶ ַ ַהּשׁ
ְוֶאְרֶאה  נֵס  ֶאּכָ ּכָאן.  ין  ְמּתִ "ּתַ ְוָאַמר:  יָמִנים,  ַהּסִ

יָמִנים ְנכֹוִנים". ַהִאם ַהּסִ
ֶרת  ְרׁשֶ ַ ַהּשׁ ֶאת  הֹוִציא  ִני,  ֵ ַהּשׁ ַלֶחֶדר  ִנְכַנס 
ְתׂשוֶּמת ֵלב ִלְראֹות ִאם ָאֵכן  ּה ּבִ ֵגָרה, ְוִעּיֵן ּבָ ֵמַהְמּ
יָבּה ִלְמקֹוָמּה, ָחַזר ֶאל ַהֶחֶדר,  ִסיָמֶניָה. ֱהׁשִ ֵאּלוּ 
ֶכף  ין עֹוד ְמַעט. ּתֵ ְוָאַמר ְלאֹותֹו ָאָדם: "ָנא ְלַהְמּתִ

ִית. ָאׁשוּב". ְויָָצא ִמן ַהּבַ

ֶזה  ּבָ ב, ַאְך לֹא ְלַבּדֹו ָחַזר!  ּקֹות ׁשָ ּדַ ה  ּמָ ּכַ ֲעבֹור  ּכַ
אוּ  ּלְ ּמִ ֵהִביא ִעּמֹו, ַעד ׁשֶ ים ׁשֶ ַאַחר ֶזה ִנְכְנסוּ ָהֲאָנׁשִ
א  ִנְכַנס ַאֲחרֹון, נֹוׂשֵ ִית  ַעל ַהּבַ ּבַ ִית.  ֶאת ָסלֹון ַהּבַ
יט  הֹוׁשִ ּכֶֹלת.  ַהּמַ ֵמֲחנוּת  ֵהִביא  ׁשֶ ֵבד,  ּכָ ַסל  יָדֹו  ּבְ
ְוָסָלִטים,  ְלָחִמים  ְלָחן  ֻ ַהּשׁ ַעל  יַח  ְוִהּנִ ל,  ַלּסַ יָדֹו 

ים. ִנים וַּמְטַעּמִ ָ ִגים ְמֻעּשׁ ּדָ
ָאַמר   - ִמְצָוה"  ת  ִלְסֻעּדַ ַרּבֹוַתי,  ְיֵדיֶכם,  "ְטלוּ 
ָך",  ׁשְ "ֲאַבּקֶ ֵאָליו.  ִהְתַלוּוּ  ׁשֶ ים  ָהֲאָנׁשִ מֹוָנה  ִלׁשְ
ה יֶָדיךָ, ְוַגם ֲאִני ֶאּטֹל  ָאַמר ְלאֹוְרחֹו "טֹל ּגַם ַאּתָ
ת  ַעל ַהּפַ ְצעוּ  ּבָ ְיֵדיֶהם.  ְוָנְטלוּ  ַהּכֹל,  ְמהוּ  יַָדי". ּתָ
ָאַמר  "ְלַחּיִים",  ַלּכֹוסֹות.  ַיִין  ָמַזג  ִית  ַהּבַ וַּבַעל 

ְמָחה. ׂשִ ּבְ
אֹו  ֶכת  ַמּסֶ ִסּיוּם  ְמָחה?  ַהּשִׂ ת  ִסּבַ "ָמה  ָאלוּהוּ:  ׁשְ
ת ִמְצָוה  ָרה?" "לֹא ָולֹא", ָאַמר, "ְסֻעּדַ ת ַאְזּכָ ְסֻעּדַ
ָמָצאִתי  ָנה  ׁשָ ִלְפֵני  ָמָעּה!  ַמׁשְ ּכְ ׁשוָּטה  ּפְ זֹו,  ִהיא 
ָמַסר  ְלָתְבָעּה.  ָעֶליָה  ּבְ א  ּבָ ְוַהּיֹום  ָזָהב,  ֶרת  ְרׁשֶ ׁשַ
א  ֻקְדׁשָ ִיחוּד  ם  ְלׁשֵ ה,  ְוַעּתָ ַדְיָקנות.   ּבְ ִסיָמֶניָה, 
ֲהֵריִני  וְּרִחימוּ,  ְדִחילוּ  ּבִ יּה,  ִכיְנּתֵ וּׁשְ הוּא  ִריְך  ּבְ
ּכָתוּב  ׁשֶ מֹו  ּכְ ה  ֲעׂשֵ ִמְצַות  ְלַקּיֵם  ן  וְּמֻזּמָ מוָּכן 
נַֹעם  ִויִהי  ְלָאִחיָך".  יֵבם  ׁשִ ּתְ ב  "ָהׁשֵ ּתֹוָרה:  ּבַ
ָעֵלינוּ,  ּכֹוְנָנה  יֵָדינוּ  ה  וַּמֲעׂשֵ ָעֵלינוּ,  ֱאלֵֹקינוּ  ה' 

ְונֹוָרא,  ָאיֹם  הוּ  ֶ ַמּשׁ "ֶזה  ָהִאיׁש,  ָאַמר  "ְלֵהֶפְך", 
ית?" ִליׁשִ ְ ְוַהּשׁ

יְך  ִהְמׁשִ ַהּנָחוּץ"  ל  ׁשֶ ַסּנֶנֶת  ַהְמּ ִהיא  ית  ִליׁשִ ְ "ַהּשׁ
ָבר ַהּנֹוָרא  ר ִלי ֶאת ַהּדָ ָהַרב, "ַהִאם ֶזה ָנחוּץ ְלַסּפֵ

ֵפק ִאם הוּא ֱאֶמת?" ּסָ ַעל ְיִדיִדי, ׁשֶ
ָנחוּץ  ֶזה  ֵאין  "לֹא,  ָהִאיׁש:  ָאַמר  ָבה  ַמֲחׁשָ ַאֲחֵרי 

ְך". ל ּכָ ָכּ
ּתֹק". ׁשְ ּתִ ַדאי ׁשֶ ְך", ָאַמר ָהַרב, "ּכְ "ִאם ּכָ

ַעל  ִרים  יֻּתָ ַהּמְ ּבוִּרים  ַהּדִ ֶאת  ְלַצְמֵצם  יד  נְַקּפִ
ֲעׂשוִּיים  לוּ  ַהּלָ ּבוִּרים  ַהּדִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְפָרט  ּבִ ַהזּוַּלת, 
יו  ּפִ "ׁשֹוֵמר  י  ִכּ ִנְזּכֹר  ְלַהֲעִליב.  אֹו  יק  ִּ ְלַהז ִלְפּגַֹע, 

רֹות ַנְפׁשֹו". וְּלׁשֹונֹו – ׁשֹוֵמר ִמּצָ

ְצָוה ֶדֶרְך ַהּמִ ּבְ



ל ֶאָחד ֵמֶהם? יַח ָכּ ֵני ִסְפֵרי ּתֹוָרה. ֵהיָכן ַמּנִ ה ִלְכּתֹב ׁשְ ָרֵאל ְמֻצּוֶ  ֶמֶלְך ִיׂשְ

ְמָצא. ּנִ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ִני - ָצמוּד ֵאָליו ּבְ ֵ ָנָזיו, ְוַהּשׁ ֵבית ּגְ ֵסֶפר ּתֹוָרה ֶאָחד ֻמּנָח ּבְ

ה: "ֱאלּול". ּלָ ּמִ בֹות' ָהְרמּוִזים ּבַ י ּתֵ ְתבּו ְלָפחֹות 2 'ָראׁשֵ  ּכִ
"ֲאִני ְלדֹוִדי וְדֹוִדי ִלי"

"וָּמל ה' ֱאלֶֹקיָך ֶאת ְלָבְבָך ְוֶאת ְלַבב ַזְרֶעָך".

ה  ּמָ ּיֹות ַהּתֹוָרה. ּכַ ָרׁשִ ל ּפָ בֹוּהַ ִמּכָ ְניָן ָהִכי ּגָ ֵצא מֹוִפיעֹות ִמְצוֹות ַרּבֹות ְמאֹד, ַהּמִ י ּתֵ ת ִכּ ָפָרׁשַ  ּבְ
ֵתנּו? ָפָרׁשָ ִמְצוֹות יֵׁש ּבְ

ּוְקִריָאָתּה  ָנה,  ׁשָ ָכל  ּבְ נֹוֶסֶפת  ַעם  ּפַ קֹוְרִאים  ָאנּו  ֵצא  ּתֵ י  ִכּ ת  ָפָרׁשַ ּבְ ָהַאֲחרֹוִנים  סּוִקים  ַהּפְ ֶאת   
ה? סּוִקים ֵאּלֶ ָמה עֹוְסִקים ּפְ אֹוַרְיָתא'. ּבְ ִהיא 'ִמְצָוה ִמּדְ
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ת ֵעֶקב  ָרׁשַ ֵאלֹות ּפָ ׁשּובֹות ִלׁשְ ּתְ
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ֶדֶרְך ַהִחיָדה:   ּבְ

ֶרת  ְרׁשֶ ַ ַהּשׁ ֶאת  הֹוִציא   – ּכֹוְנֵנהוּ"  יֵָדינוּ  ה  וַּמֲעׂשֵ
ְמָחה ֲעצוָּמה! ׂשִ וְּנָתָנּה ָלאֹוֵרַח ּבְ

י לֹא  ֲעֵלי ַהּמוָּסר מֹוִסיִפים ִכּ ִסּפוּר ָנֶאה. אוָּלם ּבַ
לֹו.  יב  ְלָהׁשִ ָעֵלינוּ  חֹוָבה  ַהזּוַּלת  ָממֹון  ֶאת  ַרק 
ְך, "ֲאֵבַדת  ִאם "ֲאֵבַדת ָממֹונֹו" ּכָ ָמָרא אֹוֶמֶרת ׁשֶ ַהּגְ
ִאם  ה. נֹוִסיף ְונֹאַמר, ׁשֶ ה ְוַכּמָ ּמָ ּגוּפֹו" ַעל ַאַחת ּכַ
ה!  ה ְוַכּמָ ּמָ ְך, "ֲאֵבַדת ַנְפׁשֹו" ַעל ּכַ "ֲאֵבַדת ּגוּפֹו" ּכָ
ִמן  חֹוָבה  ָבה,  ֲהׁשָ חֹוַבת  ָעֵלינוּ  ֶלת  ֻמּטֶ ֲהֵרי 
חוָּתה  ּפְ ֵאיָנּה  ְיהוִּדי  ל  ׁשֶ ַבת ֲחמֹורֹו  ֲהׁשָ ַהּתֹוָרה. 
ַמִים!  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ְלָאִבינוּ  ְיהוִּדי  ל  ׁשֶ ָמתֹו  ִנׁשְ ַבת  ֵמֲהׁשָ
ָרֵאל  ית ִיׂשְ לוֵּחי ּבֵ עֹות' ׁשְ ֵני וְּפִעיֵלי 'ֶקֶרן ַהַהּסָ ַרּבָ

וּם  ִעילוּת ּתֹוָרִנית ְוִרּשׁ יר ּפְ מֹות, ְלַהְגּבִ יב ְנׁשָ ְלָהׁשִ
י  ּתֵ ּבָ ַנֲעֵרי  ֶאת  ים  ְמַלוִּ ּתֹוָרִנּיִים.  ִחּנוְּך  ְלמֹוְסדֹות 
ְלהֹוֵריֶהם  ִעים  וְּמַסּיְ דֹוׁשֹות,  ַהּקְ יבֹות  ַלְיׁשִ ֶפר  ַהּסֵ

ׁש. ֲעָבר ַהְמֻקּדָ י ַהּמַ ַלּבֵ ָכל ׁשְ ּבְ
ֶרת –  ְרׁשֶ ַבת ׁשַ ֲהׁשָ ה ִנְגֶרֶמת ּבַ ְמָחה ּכֹה ַרּבָ ִאם ׂשִ
ִעם  ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ יֵׁש  דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ֵאיזֹו  ֵער  ְלׁשַ נֵָקל 
ֵמַח  ּה! ָאָדם ׂשָ ָרֵאל ְלכוּר ַמְחַצְבּתָ ׂשְ ַבת ֶנֶפׁש ִמּיִ ֲהׁשָ
ָאנוּ  ְמָחה ׁשֶ יִבים לֹו ֲאֵבָדה, ַנְחׁשֹב ַעל ַהּשִׂ ׁשִ ּמְ ׁשֶ ּכְ
ּתֹוֶעה'  ן  'ּבֶ ַבת  ֲהׁשָ ּבַ ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ְלָאִבינוּ  ּגֹוְרִמים 

ה! ָ ֻדּשׁ ַבת ֶנֶפׁש ְיהוִּדי ִלְמקֹור ַהּקְ ְלָאִביו, ֲהׁשָ


