
ָעלֹון מס' 50
ת נָׂשֹא ֶרְך – ּפָָרׁשַ ֵציָדה ַלּדֶ

ֶדֶרְך ַהּתֹוָרה ּבְ

ִלּבֹו:  ר ַעל  ַרּבֹו ֶאת ֲאׁשֶ ְפנֵי  ּבִ ּנָה  ּתִ ׁשֶ יהוִּדי  ּבִ ה  ַמֲעׂשֶ
ח ֶאת  ה' ִיְפּתַ ְדֵבקוּת ׁשֶ ל ּבִ ּלֵ י יֹום ֲאִני ִמְתּפַ י, ִמּדֵ "ַרּבִ
ל  ב ַעל ָכּ ִבְרּכַת ַהּתֹוָרה, חֹוׁשֵ ן ּבְ י ַלּתֹוָרה. ֲאִני ְמַכּוֵ ִלּבִ
ינָה ְלָהִבין  נוּ ּבִ ִלּבֵ ִבְרּכַת 'ַאֲהַבת עֹוָלם... ְוֵתן ּבְ ה ּבְ ִמּלָ
י  ד...'. ְוֵאינֶּנִי רֹוֶאה ִכּ מַֹע ִלְלמֹד וְּלַלּמֵ יל, ִלׁשְ ּכִ וְּלַהׂשְ
ַאל:  ְוׁשָ ֶחְמָלה,  ּבְ ָהַרב  ּבֹו  יט  ִהּבִ ֶלת!"  ִמְתַקּבֶ ִתי  ִפּלָ ּתְ
י  ָזִכית ִלְפִתיַחת ֵלב ַלּתֹוָרה?" "ִמּדֵ ּלֹא  ׁשֶ "וִּמּנִַין ְלךָ 
י  ְוֵאינֶּנִ  – ָהַרב  עוֵּרי  ׁשִ ּבְ ף  ּתֵ ּתַ וִּמׁשְ טֹוֵרַח  ֲאִני  ת  ּבָ ׁשַ

ֵמִבין ְמאוָּמה!"
ָבר ּדֹוֶמה?  ל, ְלָמה ַהּדָ ָאַמר לֹו ָהַרב: "ֶאְמׁשֹל ְלָך ָמׁשָ
ן  רֹאׁש ֻמְרּכָ נֶֶסת. ּבְ ֵבית ַהּכְ יר ָהֲעיָָרה ּבְ ָעִני ּפֹוֵגׁש ֶאת ֲעׁשִ
יר  רוָּמה ְלַהֲחיֹות ַנְפׁשֹו ְונֶֶפׁש ְיָלָדיו. ֶהָעׁשִ ׁש ּתְ הוּא ְמַבּקֵ
ֶאְצִלי,  ַאְרנִָקי  "ֵאין  ְואֹוֵמר  ְמִאירֹות  ָפִנים  ּבְ לֹו  יב  ֵמׁשִ
ְלַהֲעִניק  ַמח  ְוֶאׂשְ רֹוָבה,  ַהּקְ ָעה  ָ ּשׁ ּבַ יִתי  ּבֵ ֶאל  נָא  סוּר 
יר רוֶֹצה ְלֵהיִטיב  א! ֶהָעׁשִ ְלָך ּכָָראוּי". ַאְך ֶהָעִני לֹא ּבָ

יַע ָלַקַחת". ׁש לֹא ַמּגִ ּקֵ ּבִ וְּלַהֲעִניק, ַאְך ֶהָעִני ׁשֶ
ׁש  ה ְמַבּקֵ יָחתֹו ִעם ַהּיְהוִּדי, "ַאּתָ ׂשִ יְך ָהַרב ּבְ "ּכְָך" ַממְׁשִ
ה'  י  ִכּ ׁש  ְמַבּקֵ ַהּתֹוָרה,  ַלֲהָבנַת  וִּבינָה  ֶכל  ׂשֵ מהקב"ה 

דֹוׁש  ָך ַאֲהַבת ַהּתֹוָרה, ְוַהּקָ ִקְרּבְ ָך ְוִתּכָנֵס ּבְ ח ֶאת ִלּבְ ִיְפּתַ
ּתֹוָרה  יל  יְַגּדִ ִצְדקֹו  ְלַמַען  ָחֵפץ  'ה'  רוֶֹצה!  הוּא  רוְּך  ּבָ
ַאְך  ְוַדַעת,  ָחְכָמה  ֲעֵרי  ׁשַ ְלָפנֶיָך  ּפֹוֵתַח  הוּא  יר'.  ְויְַאּדִ
יׁש ֶאת  ְרּגִ ב ִלְלמֹד, ְוָאז ּתַ ֵ ִפּלָה זֹו, ָעֶליָך ְלִהְתיַּשׁ ַאֲחֵרי ּתְ
ה נֹוׂשֵא ִרּנָה וְּתִפּלָה  ּבֶֹקר ַאּתָ ַפע ָהרוָּחִני! ָאְמנָם ּבַ ֶ ַהּשׁ
ִלי  ִמּבְ ֲאָבל  ַהּתֹוָרה,  ִלּמוּד  ּבְ ְמָחה  ְוׂשִ ַהְצָלָחה  ֲעבוּר 
ֲעִניִקים ְלָך  ּמַ יׁש ֶאת ָמה ׁשֶ ְרּגִ ב ְוִלְלמֹד - לֹא ּתַ ֵ ְלִהְתיַּשׁ
ל ֵצ'ק ְוֵאינֹו ּפֹוֵרַע אֹותֹו! ַקּבֵ ּמְ מֹו ָאָדם ׁשֶ ַמִים. זֶה ּכְ ָ ִמן ַהּשׁ
ַמִים  ֲעֵרי ׁשָ חוּ ׁשַ ן ּתֹוָרֵתנוּ, ִנְפּתְ בוּעֹות, ְזַמן ַמּתַ ָ ַחג ַהּשׁ ּבְ
ַחג  ּתֹוָרה.  ּבַ ֵמִבין  ְלֵלב  ִלְזּכֹות  ְתִפּלָה  ּבִ ָעַמְדנוּ  נוּ  ְוֻכּלָ
יֹום זֶה  נָה ְלִלּמוּד ַהּתֹוָרה', ּבְ ָ בוּעֹות הוּא 'רֹאׁש ַהּשׁ ָ ַהּשׁ

גֹּוְזִרים ִמי יְֶחּכַם וִּמי יְַצִליַח. 
ׁש ֶאת ָהְרצֹונֹות, ָלַקַחת  ְלַאַחר יֹום ּגָדֹול זֶה - ָעֵלינוּ ְלַמּמֵ

ב ִלְלמֹד! ֵ ֲעִניִקים ָלנוּ וְּלִהְתיַּשׁ ּמַ ַמִים ׁשֶ ָ נֹות ַהּשׁ ֶאת ַמּתְ
ת  ּבָ ׁשַ ּבְ נָׂשֹא  ת  ָרׁשַ ּפָ ֶאת  קֹוְרִאים  נָה  ׁשָ ּבְ נָה  ׁשָ י  ִמּדֵ
יֹוֵתר  ּבְ זֹו ִהיא ָהֲאֻרּכָה  ה  ָרׁשָ ּפָ בוּעֹות.  ָ ַהּשׁ ַאַחר ַחג  ּלְ ׁשֶ
סוִּקים! ֲחָכִמים  ּה 176 ּפְ יֹּות ַהּתֹוָרה – יֵׁש ּבָ ָרׁשִ ין ּפָ ִמּבֵ

ְלנוּ  ּבַ ּקִ י ִמּיָד ְלַאַחר ׁשֶ ְך, ֱהיֹות וְּבטוִּחים ָהיוּ ִכּ ָקְבעוּ ּכָ
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יׁש  ר' ְלַהְקּדִ ָאבֹון ֻמְגּבָ ַעל ַעְצֵמנוּ עֹל ּתֹוָרה, יֵׁש ָלנוּ 'ּתֵ
ֶרק ָהָארְֹך  י ּגַם ַהּפֶ ָבר ִכּ עֹות נֹוָספֹות ְלִלּמוּד. ְמַעְניֵן ַהּדָ ׁשָ
ִקְרּבֹו 176  ֶרק קי"ט, אוֵֹצר ּבְ ים, ּפֶ ִהּלִ ֵסֶפר ַהּתְ יֹוֵתר ּבְ ּבְ
ַעל  קוּת  ִהְתַרּפְ ּבְ עֹוֵסק  ְוֻרּבֹו  ְוֶעְרּגָה,  ה  ִפּלָ ּתְ סוֵּקי  ּפְ
ְלמוּד  ּתַ יֹוֵתר ּבַ ֶכת ָהֲאֻרּכָה ּבְ ּסֶ ַאֲהַבת ַהּתֹוָרה. ּגַם ַהּמַ
ְתָרא, ַמֲעִניָקה ֲחָויַת ִלּמוּד ְמרֹוֶמֶמת  ָבא ּבָ ְבִלי, מס' ּבָ ּבַ

יָה! ּפֶ ל 176 ּדַ ְלאֶֹרְך ָכּ

ְוֶאת  ִאיפֹות  ְ ַהּשׁ ֶאת  ִמים  ְמיַּשְׂ בוּעֹות  ָ ַהּשׁ ַחג  ַאֲחֵרי 
ְרֵקי  ּפִ  - דֹוׁש  ַהּקָ וַּבזַֹּהר  ה  ַרּבָ ִמְדָרׁש  ּבְ ּגַם  ִמיהֹות.  ַהּכְ
יֹּות,  ָרׁשִ ל ַהּפָ ין ָכּ יֹוֵתר ִמּבֵ ים ּבְ ת נָׂשֹא ֵהם ָהֲאֻרּכִ ָרׁשַ ּפָ

יֵבי נֶֶפׁש. ְדָרׁשֹות וְּבַאּגָדֹות ְמׁשִ ֲעמוִּסים ּבִ
ָאב  ָאִבינוּ  ָעֵלינוּ...  ָחַמְלּתָ  ִויֵתָרה  דֹוָלה  ּגְ "ֶחְמָלה 

ינָה..."  נוּ ּבִ ִלּבֵ ָהַרֲחָמן ַרֵחם ָעֵלינוּ... ְוֵתן ּבְ
רוְּך הוּא נֹוֵתן. ָעֵלינוּ ַרק ָלַקַחת! דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

ין,  בוַּע ִנְלַמד ַעל ַהנִָּזיר, ַהּפֹוֵרׁש ְמַחיֵּי ֻחּלִ ָ ת ַהּשׁ ָפָרׁשַ ּבְ
ים:  ּלִ ּמִ ּבַ ּפוַֹתַחת  זֹו  ה  ּפָָרׁשָ רוַּח.  ְלַחיֵּי  ַעְצמֹו  יׁש  וַּמְקּדִ
י יְַפִלא ִלְנדֹּר נֶֶדר נִָזיר ְלַהִזּיר ַלה'". ָמה  ה ִכּ "ִאיׁש אֹו ִאָשּׁ
ן ֶעְזָרא  ַאְבָרָהם ִאּבְ ּלָה "יְַפִלא"? ּכַָתב ַרּבֵנוּ  ּפֵרוּׁש ַהּמִ
ְלִאית! ׁשֹונֶה  מוּת ּפִ י ַהנִָּזיר הוּא ּדְ ׁשֹון 'ּפֶֶלא', ִכּ זֶּהוּ ִמּלְ ׁשֶ
ֲאווֹת ִלּבָם  הֹוְלִכים ַאֲחֵרי ּתַ ִביָבה ׁשֶ י ַהּסְ הוּא ֵמרֹב ַאְנׁשֵ
ר  ּכֲַאׁשֶ ַהנִָּזיר  ה  עֹוׂשֶ דֹול  ּגָ ּפֶֶלא  ָחְמִריּוּת.  ּבְ קוִּעים  וּׁשְ
ּתוֹת  ּבֹון; ָאסוּר לֹו ִלׁשְ ְמַקּבֵל ַעל ַעְצמֹו ִלְחיוֹת ִעם ֶחׁשְ
ֵמר  ָ ֶפן ַהיִַּין, ְוָעָליו ְלִהּשׁ ֵדל ַעל ּגֶ ּגָ יִַין ְוֶלֱאכֹל ִמּכָל ָמה ׁשֶ

ׁש ִעם הקב"ה!  ְמָאה. הוּא ִמְתָקֵרב ְוַחי ַמּמָ נֵי ַהּטֻ ִמּפְ
ֶאְמָצעוּתֹו  ּבְ ק,  ְמַרּתֵ ִסּפוּר  נוֹ  יֶׁשְ נִָזיר  ֶכת  ַמּסֶ ּבְ נָה  ׁשְ ּמִ ּבַ
נָה  ׁשְ יִָּכים ְלנִָזיר. ַהּמִ ַ ּשׁ ְרֵטי ֲהָלָכה ׁשֶ ה ּפִ ה ְוַכּמָ ַכּמָ ים ּבְ נְַחּכִ
ְלָטה  ְלּכָה. ִמי ִהיא ַמְלּכָה זוֹ? ֶהֶלִני ׁשָ ְמַסּפֶֶרת ַעל ֶהֶלִני ַהּמַ
ִני.  ֵ ַהּשׁ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ּבֵית  ְזַמן  ּבִ סוְּריָה(  ְצפוֹן  )ּבִ ָחָדיֵיב  ֶאֶרץ  ּבְ
ָלה ַעל ַעְצָמּה גֵּרוּת  ַגְדלוּת ה' וְּבתוָֹרתוֹ, ְוִקּבְ יָרה ּבְ ִהיא ִהּכִ
יהוִּדים  ּכִ ִלְחיוֹת  יכוּ  ִהְמׁשִ ּה  ְחּתָ ּפַ וִּמׁשְ ִהיא  ַמִים.  ׁשָ ם  ְלׁשֵ

יֶהם.  ַמֲעׂשֵ ַמִים ּבְ ם ׁשָ ׁשוּ ׁשֵ ְוִקּדְ
ז, יָָצא ְלִמְלָחָמה נֶגֶד אוְֹיֵבי ְמִדינָָתם.  ל ֶהֶלִני - מוְֹנּבַ נָּה ׁשֶ ּבְ
לוֹם,  ׁשָ ּבְ יָׁשוּב  ז  ִני מוְֹנּבַ ּבְ ר  "ּכֲַאׁשֶ ִאּמוֹ:  ִהְכִריזָה  ֵצאתוֹ  ּבְ
י  ְבֵרי ֲחזַ"ל ִכּ ִנים", וְּבָכְך ִקּיְָמה ֶאת ּדִ ַבע ׁשָ ֶאְהיֶה ְנִזיָרה ׁשֶ
ז  ְלָחָמה ָחזַר ַהנִָּסיְך מוְֹנּבַ תֹם ַהּמִ ַעת ָצָרה. ּבְ ׁשְ נוְֹדִרים ּבִ
ְלּכָה  ּנְָדָרה - ִהְתִחיָלה ֶהֶלִני ַהּמַ זֵר ַהּנִּצָחוֹן, וְּכִפי ׁשֶ ָעטוּר ּבְ
ינֵי  ָלֵלי וִּפְרֵטי ּדִ ל ּכְ ִמיָרה ַעל ָכּ ֶכת, ּתוְֹך ׁשְ ֶ ְנִזירוּת ְמֻמּשׁ ּבִ

ַהּנִָזיר.
נוֹת ְנִזירוָּתה, ָעְלָתה וָּבָאה ְלֵבית  ַבע ׁשְ ּיְמוּ ׁשֶ ר ִנְסּתַ ּכֲַאׁשֶ
ּנִָזיר ֵמִביא ַלה' ִעם  ׁשֶ נוֹת  ְרּבָ ַהּקָ ַלִים ִעם  ירוּׁשָ ּבִ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ
ַהֲעָרָכה  נֶיָה ּבְ לוּ ֶאת ּפָ ׁש ִקּבְ ְקּדָ ְמלֹאת ְיֵמי ִנְזרוֹ. ּכֲֹהנֵי ַהּמִ

ּגְדוָֹלה, ִמּתוְֹך ּכָבוֹד ֵאֶליָה וִּמּתוְֹך ִקיּוּם ִמְצַות ה' "ְוָאַהְבּתָ 
ְלֵבית  ִלְתרֹם  ֶהֶלִני  ָהיְָתה  ְרִגיָלה  ׁשֶ ִמּכֵיוָן  ַהגֵּר".  ֶאת 
ַהּכֵֹהן:  אוָֹתּה  ַאל  ׁשָ ְנִדיָבה,  וְּברוַּח  ְרָחָבה  יָד  ּבְ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ
ַחג  ּכֵָעת  ֵאין  ֲהֵרי  ׁש?  ְקּדָ ַהּמִ ְלֵבית  ּכֵָעת  ִהּגַַעּתְ  "ַמּדוַּע 
ְנִזירוּת  נוֹת  ׁשְ ַבע  ׁשֶ ִסּיְָמה  ּכֵָעת  י  ִכּ ָרה  ִסּפְ ִהיא  וּמוֵֹעד?" 
ז  ַהְצָלַחת מוְֹנּבַ נֶֶדר ֻמְחָלט ִלְכבוֹד  ּבְ ַעְצָמּה  ָלה ַעל  ּבְ ּקִ ׁשֶ
ְוִנְדָרּה  נוֶֹתיָה,  ָקְרּבְ ֶאת  ְלָהִביא  ּכֵָעת  יָעה  ִהּגִ ְוִהּנֵה  נָּה,  ּבְ

ּלֵם.  ׁשַ ַלה' ּתְ
ַהּכֵֹהן.  ַאל  ׁשָ ַהּלָלוּ?"  ִנים  ׁשָ ַבע  ׁשֶ ּבְ ִהית  ׁשָ "ְוֵאיפֹה 
ח ָהַאְרמוֹן ֵאין  ִמְטּבַ ּלְ י ׁשֶ ִביַרת ָחָדיֵיב! ָקַבְעּתִ ַאְרמוִֹני ּבְ "ּבְ
ַמְכִניִסים יִַין וִּמיץ ֲענִָבים, לֹא ִצּמוִּקים ְוַאף לֹא ֲעֵלי-גֶֶּפן. 
ֶאת  י  גָּזְַרּתִ לֹא  ְוַכּמוָּבן,  ֵמת,  ְמַאת  ִמּטֻ י  ַמְרּתִ ִנׁשְ ֵכן  מוֹ  ּכְ

ִנים." ָ ַבע ַהּשׁ ל ׁשֶ ְך ָכּ ֶמׁשֶ י ּבְ ֲערוֹת רֹאׁשִ ׂשַ
שׂוָֹרה ֲאִני  ְלּכָה" אוֵֹמר ָלּה ַהּכֵֹהן, "לֹא ִאיׁש ּבְ י ַהּמַ ִבְרּתִ "ּגְ
י ֵאין  י ַאְדַמת חוּ"ל ְטֵמָאה ִהיא, ִכּ ַהיּוֹם. ֲחָכִמים ָקְבעוּ ִכּ
זֹאת  "ָמה  ִקְבֵריֶהם".  ְמקוֹם  ּמוּר  ׁשִ ַעל  יִדים  ַמְקּפִ ַהגּוִֹים 

ְלּכָה.  ֲאָלה ֶהֶלִני ַהּמַ אוֶֹמֶרת?" ׁשָ
בוֹת  סוּלוֹת ָהיוּ! ֵאינָן נְֶחׁשָ ֶהן נַָהְגּתְ ְנִזירוּת – ּפְ ִנים ּבָ ָ "ַהּשׁ
ים?" ׁשוֶֹאֶלת  ָמקוֹם ָטֵמא!" "וָּמה עוֹׂשִ ָהִיית ּבְ נֵי ׁשֶ ָלל, ִמּפְ ּכְ
ֶאֶרץ  ּבְ ִנְדרוֹ  ֶאת  ְלַקיֵּם  נִָזיר  "ַעל  ָדה.  ַהּנְִכּבָ ְלּכָה  ַהּמַ

ָרֵאל!"  ִיׂשְ
ַקּלָה  ֲאִני ַעל  יָדה  ֶהֶלִני: "ַמְקּפִ ִהְכִריזָה  זֹאת,  ְמָעה  ָ ּשׁ ֶ ִמּשׁ

ּכֲַחמוָּרה, ְוֶאת ַהֲהָלָכה ֲאַקיֵּם!"
ָעְבָרה  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּבְ ְמיָֻחד  ַאְרמוֹן  ְלּכָה  ַהּמַ ָלּה  ְנָתה  ּבָ

נוֹת ְנִזירוּת.  ַבע ׁשְ ָלגוּר ּבוֹ ְוִהְתִחיָלה ֵמָחָדׁש ִלְסּפֹר ׁשֶ
ִית  י ַהּבַ ִנים, ֵמת ֶאָחד ֵמַאְנׁשֵ ָ ַבע ַהּשׁ ָקרוֹב ְמאֹד ְלִסיּוּם ׁשֶ

יִת,  י ַהּבַ ל ַאְנׁשֵ תוְֹך ָהַאְרמוֹן. ָכּ ְהיוֹתוֹ ּבְ ְתאֹם, ּבִ ְלֶפַתע ּפִ

ה ָרׁשָ ֶדֶרְך ַהּפָ ּבְ



ְצָוה ֶדֶרְך ַהּמִ ּבְ

ת".  ִדין "אֶֹהל ַהּמֵ ִית ִנְטְמאוּ, ּכְ ל ָרִהיֵטי וְּכֵלי ַהּבַ מוֹ ּגַם ָכּ ּכְ
ַאֲחֵרי   - ׁשוּב  ְוָכְך  ִנְפְסָלה!  ְלּכָה  ַהּמַ ֶהֶלִני  ל  ׁשֶ ַהּנְִזירוּת 
ית ִלְסּפֹר  ִליׁשִ ְ ַעם ַהּשׁ ּפַ ין, ִהְתִחיָלה ּבַ ת ְוַכּדִ ּדָ ּנְִטֲהָרה ּכַ ׁשֶ

נוֹת ְנִזירוּת. י ׁשְ ּתֵ ְוִלְנהֹג ׁשְ
נָה ו' ְמַסיֶֶּמת: "ְוִנְמֵצאת  ֶכת נִָזיר ּפֶֶרק ג' ִמׁשְ ַמּסֶ נָה ּבְ ׁשְ ַהּמִ

נָה"! ִרים ׁשָ ְנִזיָרה ַאַחת ְוֶעׂשְ
ר ָאָדם  י ּכֲַאׁשֶ ְלּכָה לֹא ִהְתַרֲעָמה ַעל "גּוָֹרָלּה", ִכּ ֶהֶלִני ַהּמַ
א  הוּא ִנּשָׂ ֶדֶרְך ה' ִמּתוְֹך ַאֲהָבתוֹ ְויְִרָאתוֹ, יוֵֹדַע הוּא ׁשֶ ַחי ּבְ
ְנֵפי ָהרוַּח, וְּלָאן שהקב"ה מוִֹביל ֶאת ַמְסלוּל ַחיָּיו –  ַעל ּכַ

ְמָחה ְוטוּב ֵלָבב. ם יֵֵלְך ְללֹא עוְֹרִרין, ִמּתוְֹך ׂשִ ְלׁשָ

ה ְיכוָֹלה ִלְהיוֹת 'ְנִזיָרה'! ֲהֵרי  ָ י ִאּשׁ ּפוּר זֶה ׁשוְֹמִעים ִכּ ִמּסִ
יְַפִלא  י  ִכּ ה  ִאָשּׁ אוֹ  "ִאיׁש  ּתוָֹרה:  ּבַ ְמפָֹרׁש  ּבִ נֱֶאַמר  ּכְָך 
ַעת  ׁשְ ִלְנדֹּר נֶֶדר נִָזיר ְלַהִזּיר ַלה'". ָלַמְדנוּ עוֹד ַעל נֶֶדר ּבִ
ין ֻטְמַאת ַאְרצוֹת ַהגּוִֹים, ַעל  ָצָרה וִּמְלָחָמה. ָלַמְדנוּ ַעל ּדִ
ַהּנִָזיר ֵמִביא  נוֹת ׁשֶ ְמאוּת, ְוַעל ָקְרּבָ ּטוּל ְנִזירוּת ַאֲחֵרי ִהּטָ ּבִ

ְמלֹאת ְיֵמי ִנְזרוֹ. ּבִ
ַהּטוֹב  הוּא  ׁשֶ ַהְנָהַגת ה',  ֶאת  ְלַקּבֵל  ֵאיְך  ָלַמְדנוּ  ר  וְּבִעּקָ
ָאנוּ  זּוִֹכים  ׁשֶ ֶחְלֵקנוּ  טוֹב  ָמה  ֵרנוּ  ַאׁשְ ַלּכֹל.  ִטיב  ְוַהּמֵ
ִלים ֵמַחיֵּי חֶֹמר  ּנְִבּדָ י ּפֶֶלא' ׁשֶ ְלִהְתָקֵרב ַלה', ִלְהיוֹת 'ַאְנׁשֵ

ַחיֵּי רוַּח! וִּמְתַעּנְִגים ּבְ

לֹו  ְמצוּיָה  ְרנָָסה  ְוַהּפַ ה',  ְלִבְרּכַת  זֹוֶכה  ָאָדם  ר  ּכֲַאׁשֶ
להקב"ה  הֹוָקָרה  יַע  ְלַהּבִ ָעָליו  ַמּיָא,  ׁשְ ּדִ א  ִסּיְַעּתָ ּבְ
ְצָדָקה,  ן  ַמּתַ ַעל  יִדים  ַמְקּפִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֲחָסָדיו.  ל  ָכּ ַעל 
נּו,  ְרכּוׁשֵ ּבִ ֲחָסִדים  ּוְגִמילוּת  רֹות,  ּוַמַעׂשְ רּומֹות  ּתְ
ּנּו  ִמּמֶ י  ִכּ ַלה'  הֹוָקָרֵתנּו  ֶאת  ִאים  ְמַבּטְ ָכְך  ּבְ ֲהֵרי 

ְרָנָסה, ּוִמּיָדֹו הּוא נֹוֵתן ָלנּו.  ַהּפַ
ּכָֹחם  ׁשֶ ִבים  חֹוׁשְ ֵהם  זֹאת.  ֹוְכִחים  ּשׁ ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ ָנם  יֶׁשְ
ֶאת  קֹוְמִצים  ְוֵהם  ַההֹון,  ֶאת  ָלֶהם  נַָתן  יָָדם  ְועֶֹצם 
ֶלְך  ַהּמֶ לֹמֹה  ׁשְ ַאְך ֵהם טֹוִעים!  ַלֲעִנּיִים.  ֵתת  ִמּלָ יָָדם 
ֲאׁשֶר נֹוְתִנים  ן ָאָדם יְַרִחיב לֹו", ּכַ ֵלי: "ַמָתּ ִמׁשְ ּכֹוֵתב ּבְ

ַפע ָהֱאלִֹקי! ֶ ְצָדקֹות, זֹוִכים ְלעֹוד ְועֹוד ֵמַהּשׁ ים ּבִ וַּמְרּבִ
ְדָרׁש, אֹותֹו ְמִביִאים ּגַם ַהּתֹוָספֹות  ִלְפנֵיֶכם ִסּפוּר ֵמַהּמִ
ת  ַהְפָרׁשַ ת  וְּסֻגּלַ יבוּת  ֲחׁשִ ְמִחיׁש  ַהּמַ ֲעִנית,  ּתַ ֶכת  ַמּסֶ ּבְ
 – ֵתנוּ  ְלָפָרׁשָ ר  ׁשֶ ַהּקֶ וְּבִצּדֹו -  ּכָָראוּי,  וְּצָדָקה  רֹות  ַמַעׂשְ

ת נָׂשֹא. ָרׁשַ ּפָ
ה  ָעׂשָ ֶדה ׁשֶ יר, ְוָהיָה לֹו ׂשָ ָהיָה ָעׁשִ ָאָדם ֶאָחד ׁשֶ ה ּבְ ַמֲעׂשֶ
יר  ים(. ְוָהיָה אֹותֹו ָעׁשִ ל ִחּטִ דֹוָלה ׁשֶ ה ּגְ ֶאֶלף ּכֹור )ִמּדָ
ָכל  ּבְ וַּמְפִריׂש  יִרית(,  )ֲעׂשִ ר  ְלַמֲעׂשֵ ּכֹוִרין  ֵמָאה  נֹוֵטל 
סֹוף יָָמיו, ָקָרא  ל ְיֵמי ַחּיָיו. ּבְ ה ָכּ ָנה, ְוֵכן ָעׂשָ נָה ְוׁשָ ׁשָ
ֲאִני מֹוִריׁש ְלךָ,  ֶדה ֶזה ׁשֶ ּשָׂ ע ׁשֶ ִני, ּדַ ִלְבנֹו ְוָאַמר לֹו: "ּבְ
ְפִריׁש  ּתַ ׁשֶ ֵָּהר  ִהז ּכֹור.  ֶאֶלף  ָנה  ְוׁשָ ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ ה  עֹוׂשֶ

יִתי!" ר ָעׂשִ ֲאׁשֶ ֵמָאה ּכֹוִרין ּכַ
ֶדה  ָתה ַהּשָׂ ְמקֹומֹו. ְוָעׂשְ ן ּבִ ֵמת אֹותֹו ָהִאיׁש, ְוָעַמד ַהּבֵ

ָהָאב,  ַחּיֵי  ּבְ ה  עֹוׂשָ ָהְיָתה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ּכֹוִרין,  ֶאֶלף 
ל  ּכֵ ִנּיָה ִנְסּתַ ְ ָנה ַהּשׁ ָ ּשׁ ּנָה ֵמָאה ּכֹוִרין. ּבַ ְוִהְפִריׁש ִמּמֶ
דֹוָלה, ְולֹא ִהְפִריׁש.  ר ּגְ ֲעׂשֵ ּמוּת ַהּמַ ּכַ ן, ׁשֶ ְוָרָאה ַהּבֵ
י ִאם  ָתה ִכּ ֶדה ְולֹא ָעׂשְ ָנה ַאֶחֶרת ִנְתַמֲעָטה ַהּשָׂ ְלׁשָ

ֵמָאה ּכֹוִרין.
ְולֹא  ִמֵעט  ְך  ּכָ ׁשֶ ְקרֹוָביו,  ְמעוּ  ְוׁשָ ֶזה.  ַעל  ִנְצַטֵער 
ְלָבִנים.  ים  ׁשִ ְמֻלּבָ ֶאְצלֹו  ם  ּלָ ּכֻ אוּ  ּבָ ר.  ַמֲעׂשֵ הְִפִריׁש 
ַקְלָקָלִתי." ֵמִחים ּבְ ם ׂשְ ַאּתֶ ה ִלי, ׁשֶ ְמֻדּמֶ ָאַמר ָלֶהם: "ּכִ

ל ָהָרָעה  י ּגַָרְמּתָ ְלָך ָכּ ָאְמרוּ לֹו: "ָאנוּ ִמְצַטֲעִרים ָעֶליךָ, ִכּ
ֵהיֵטב?  ּכָָראוּי  ר  ַמֲעׂשֵ ּתָ  ִהְפַרׁשְ לֹא  ָמה  נֵי  וִּמּפְ ַהזֹּאת! 
ה ָהִייָת  ֶדה ְליְָדךָ, ַאּתָ א ַהּשָׂ ּבָ ׁשֶ ה ּכְ ִחּלָ י ִמּתְ ּבֹוא וְּרֵאה: ִכּ
ר  ֲעׂשֵ ָהיָה ַהּמַ רוְּך הוּא – ּכֵֹהן, ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ִית, ְוַהּקָ ַעל ַהּבַ ּבַ
ֶחְלקֹו  ּתָ  ִהְפַרׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ּכְ ו,  ְוַעְכׁשָ ַלֲעִנּיִים.  ן  ִלּתֵ ֶחְלקֹו 
ֵאין  ׁשֶ ּכֵֹהן.  ה  ְוַאּתָ ִית,  ַהּבַ ַעל  ּבַ רוְּך הוּא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ לֹו, 
ּכֹוִרין,  ֶאֶלף  ה  ִחּלָ ִמּתְ ה  עֹוׂשֶ ָהיָה  ׁשֶ ָמה  ה  עֹוׂשֶ ְדָך  ׂשָ

ְוִהְפִריׁש ְלָך ֵמָאה ּכֹוִרין."
ֵתנוּ[.  ָפָרׁשָ יו לֹו ִיְהיוּ' ]ּבְ ְכִתיב: 'ְוִאיׁש ֶאת ֳקָדׁשָ  ְוַהְינוּ ּדִ
א  ֶאּלָ לֹו  ֵאר  ָ ִיּשׁ לֹא  הֶֹגן,  ּכַ ַמְפִריׁש  ֵאינֹו  ׁשֶ ּכְ לֹוַמר:  ּכְ

ר. ֲעׂשֵ לֹוַמר ַהּמַ ים, ּכְ ָדׁשִ ַהּקֳ
ַהּכָתוּב:  י  ּפִ ַעל  יר  ְוִהְסּבִ הֹוִסיף  ַחּיִים  ֶהָחֵפץ  נוּ  ַרּבֵ
ָָּהב  ְוַהז ֶסף  ַהּכֶ ל  ָכּ ִיְהיוּ":  לֹו  יו  ֳקָדׁשָ ֶאת  "ְוִאיׁש 
י  יָדֹו ָלֶנַצח. "ִכּ ֲארוּ ּבְ ָ ָהָאָדם ָעַמל ֲעֵליֶהם – לֹא ִיּשׁ ׁשֶ

ּיִים  ה ִהּנָם ְזַמּנִ ח ַהּכֹל"! ִקְניִָנים ֵאּלֶ לֹא ְבמֹותֹו ִיּקַ



ֵאר  ָ ּיִּשׁ ׁשֶ ִיְהיוּ",  "ּלֹו  ׁשֶ י  ָהֲאִמּתִ "ָהְרכוּׁש"  ַמהוּ  ְלַבד!  ּבִ
יו" – אוֹתֹו  ּלֹו ָלנֶַצח? – אוֵֹמר ַהּכָתוּב: "ְוִאיׁש ֶאת ֳקָדׁשָ ׁשֶ
ה, "לוֹ ִיְהיוּ" –  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ נַָּתן ָאָדם ִלְצָדָקה, ִלְדָבִרים ׁשֶ ָממוֹן ׁשֶ

יָדוֹ, ְוִיזְָּקפוּ ִלְזכוּתוֹ ָלעוָֹלם ַהּבָא. ֲארוּ ּבְ ָ ּיִּשׁ ֵהם ֵאּלוּ ׁשֶ
ה, הוּא ַהֶחֶסד ַהּגָדֹול  ָאָדם עוֹׂשֶ ָדקוֹת ַהּגְדוֹלוֹת ׁשֶ ַאַחת ַהּצְ
ַמִים.  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ֲאִביֶהם  ְלֵחיק  אֹוְבִדים  ִנים  ּבָ ַבת  ֲהׁשָ ל  ׁשֶ
ְלַהְפִעיל  ַוֲעֵמִלים  ְיֵגִעים  עֹות'  ַהַהּסָ 'ֶקֶרן  וְּפִעיֵלי  נֵי  ַרּבָ
י  ְלִמיִדים ְוַתְלִמידֹות ִמּדֵ יַע ּתַ עֹות ֲענָק,  ְלַהּסִ ַמֲעַרְך ַהּסָ
ל 'ַהִחּנוְּך ָהַעְצָמִאי',  י ֵסֶפר ּתֹוָרִנּיִים ׁשֶ יֹומֹו ְלָבּתֵ יֹום ּבְ
וּם  ְלִרּשׁ וְּמִסירוּת  ַאֲהָבה  ּבְ ּיִָמים  ּכַ ֵלילֹות  ים  ְועֹוׂשִ

יבֹות  ׁשִ ַהּיְ עֹוַלם  ּבְ ָראוּי,  ְך  ְלֶהְמׁשֵ ֵאּלוּ  ְלִמיִדים  ּתַ
ִמְתָקְרִבים  ְלִמיִדים  ּתַ ְמאֹות  ַהּתֹוָרִנּיִים.  ִמינִָרים  ְוַהּסֶ
ִעילוּת זֹו. ַהִאם  ְזכוּת ּפְ ה ְוהֹוֵריֶהם, ּבִ ְלַחּיֵי ּתֹוָרה, ֵהּמָ

יֵׁש ִקְניַן נֶַצח ּגָדֹול ִמזֶּה? 
ַהזֶּה,  עֹוָלם  ּבָ ָבר  ּכְ ֵמֶהן  ָהנוּ  ּתֵ ׁשֶ ְזֻכיֹּות  ּבִ ם  ַאּתֶ ֲחֵפִצים 
עֹוָלם  ּבָ ַהּכָבֹוד  א  ּסֵ ּכִ מוּל  ּגַם  ְלַלוֹּוְתֶכם  יכוּ  יְַמׁשִ ְוֵהם 
ה  ֲעֻרּבָ עֹות" ִהיא  ַקּיֶֶמת לֹו, "ֶקֶרן ַהַהּסָ ֶרן"  ַהּבָא? "ַהּקֶ
ָכל ְימֹות  ּבְ עֹות" ּפֹוֶעֶלת  ְלַהְנָחַלת ַהּתֹוָרה! "ֶקֶרן ַהַהּסָ
ׁשוּטֹו  ּפְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַאְלֵפי  ִרְבבֹות  ַעל  יָעה  ּפִ וַּמׁשְ נָה  ָ ַהּשׁ

ָבבֹות ַלּתֹוָרה ְוִיְרַאת שַָׁמִים.  ָמעֹו, ְלֵקרוּב ַהּלְ ַמׁשְ ּכְ

ְצָוה ֶדֶרְך ַהּמִ ּבְ

ֶדר ׁשֹוַרְרנוּ: "ִאּלוּ ֵקְרָבנוּ ִלְפנֵי ַהר ִסינַי ְולֹא נַָתן ָלנוּ  ֵליל ַהּסֵ ּבְ
ִפיּוּט  ּבְ ְקָטִעים  ר  ָעׂשָ ה  ָ ֲחִמּשׁ נָם  יֶׁשְ יֵנוּ".  ּדַ  – ַהתּוָֹרה  ֶאת 
ֲחָסָדיו  ָרט וְּפָרט ּבַ ל ּפְ זֶה, ּכֻּלָם מוָּבִנים, מוִֹדים ַלה' ַעל ָכּ
ַהּתוֶֹעֶלת  ַמִהי  זֶה?  ֶקַטע  ל  ׁשֶ ּפֵרוּׁשוֹ  ָמה  ַאְך  ַהּגְדוִֹלים. 
ַהּתוָֹרה?  ֶאת  ְלַקּבֵל  ִלי  ּבְ ִסינַי  ַהר  ִלְפנֵי  ִהְתָקְרבוּת  ּבְ
ְללוּנָה- יַע  ְלַהּגִ מוֹ  ּכְ זֶה  לוֹת,  ַהְבּדָ ַאְלֵפי  ֶאֶלף  יל  ְלַהְבּדִ

ִלי ַלֲעלוֹת ַעל ׁשוּם ִמְתָקן! ּפַאְרק ּבְ
ֶעֶצם  ּבְ  - ֲעצוָּמה  ּתוֶֹעֶלת  ָלנוּ  ָהְיָתה  י  ִכּ ַרּבוֵֹתינוּ  ְרׁשוּ  ּדָ
ן ּתוָֹרה נֱֶאַמר 'ַוּיִַחן  ַהִהְתָקְרבוּת ִלְפנֵי ַהר ִסינַי. ִלְקַראת ַמּתַ

ִאיׁש  י ָהִיינוּ "ּכְ ְלׁשוֹן יִָחיד ִכּ ָרֵאל נֶגֶד ָהָהר', 'ַוּיִַחן' - ּבִ ם ִיׂשְ ׁשָ
ֵעֶרְך  ִהיא  ָהַאְחדוּת  ְלַאְחדוּת!  זִָכינוּ  ֶאָחד"!  ֵלב  ּבְ ֶאָחד 
ּבֵר  ִעּתוֹת ַמׁשְ ָרֵאל, ִהיא ַמֲעִניָקה ָלנוּ חֶֹסן ּבְ ַעם ִיׂשְ ֶמְרּכִָזי ּבְ

ים. ְרגִָעים ָקׁשִ ְונַֹחם ּבִ
ַחְצרוֹת  ְלנוּ יַַחד ּבְ ּלַ נַת ַהּקוֹרוֹנָה זִָכינוּ ְלַאְחדוּת; ִהְתּפַ ׁשְ ּבִ
וִֹנים  ַהּשׁ ִפּלָה  ַהּתְ ְונְֻסָחאוֹת  ׁשוֹנוֹת,  ֵעדוֹת  נֵי  ּבְ ים  ּתִ ַהּבָ

ַמְנִגינָה ֲעֵרָבה. ְּגוּ ּכְ בוּ ְוִהְתַמז ְוַהְמגֻוִָּנים - ִהְתַעְרּבְ
ָרֵאל  ַמיָּא. ֶאֶרץ יִׂשְ ׁשְ א ּדִ ִסיְַּעּתָ ּבֵר ַהּקוֹרוֹנָה ּבְ ׁשְ ב"ה יָָצאנוּ ִמּמַ
ִנים  ּבוּר ְמֻחּסָ ית ַהּצִ ְרּבִ ּמַ ֵבל ׁשֶ ִהיא ָהִראׁשוֹנָה ִמּבֵין ַאְרצוֹת ּתֵ



נֶגֶד ַהנִָּגיף. ַאְך ִעם ַהיְִּריָדה ּבֲַאחוּזֵי ַהּנְִדּבִָקים יֵׁש גַּם יְִריָדה 
נִֵסיּוֹת,  ַהּכְ י  ְלָבּתֵ ָחזְַרנוּ  ָהָעם.  ׁשוּרוֹת  ּבֵין  ְוַאְחדוּת  ּבַָאְחוָה 

ְגָרה. ִ ָחזְַרנוּ ַלּשׁ
ה  ה ּכְָך ְוָלּמָ ה ה' עוֹׂשֶ ּבוֹנוֹת ׁשַָמִים, ָלּמָ ֶחׁשְ ֵאינֶנּוּ ְמִביִנים ּבְ
זֹאת  ִעם  ַאְך  ְמִביִנים,  ְולֹא  יוְֹדִעים  לֹא  ָאְמנָם  ּכָךְ.  ּפוֵֹעל 
ּכָָכה".  ה'  ה  ָעׂשָ ָמה  "ַעל  ְוַלֲחׁשֹב  ְלִהְתּבוֹנֵן  ָעֵלינוּ  חוָֹבה 
ֶאת  מוְֹצִאים  ָאנוּ  ַהּקוֹרוֹנָה  ּבֵר  ַמׁשְ ַאֲחֵרי  ִים  חֶֹדׁש-ָחְדׁשַ
ֵאיָמה,  ְוַאְזָעקוֹת  ִטיִלים  ָחמוּר.  ְטחוִֹני  ּבִ ּבֵר  ַמׁשְ ּבְ ַעְצֵמנוּ 
ֵכִנים  ִבים יַַחד – ׁשְ ִגיָעה וִּבזָּה. ׁשוּב יוֹׁשְ ּפְ י  גּוִּעים וַּמֲעׂשֵ ּפִ
ֶמְרָחִבים ֻמגִָּנים. ׁשוּב ָחזְַרנוּ ִלְבִדידוּת. אוַּלי ה'  ׁשוִֹנים - ּבְ
ְוִקוֵּיִתי  יִתי  ִצּפִ קוֹרוֹנָה  נַת  ׁשְ ַאֲחֵרי  נַי!  "ּבָ ְלֶעְבֵרנוּ:  קוֵֹרא 
ָלֵתת  ּצֶֹרְך  ּבַ ָחֵפץ  ֲאִני  ֵאין  ְמֻאָחִדים!  ִלְהיוֹת  יכוּ  ְמׁשִ ּתַ ׁשֶ

ְתַאֲחדוּ!!! ְזּכוֹרוֹת'. ּתִ 'ּתִ
נוּ  ַרּבֵ ל  ׁשֶ ִטיָרתוֹ  ּפְ יוֹם  ָחל  ִסיוָן,  ּבְ ט"ו  יוֹם  ּבְ זֶה,  חֶֹדׁש  ּבְ
ַהּגְָר"א  ל  ׁשֶ ְלִמיָדיו  ּתַ ּגְדוֹל  ִמוּוֹלוִֹז'ין,  ַחּיִים  י  ַרּבִ ַהגָּדוֹל 
ֲעִצים ֶאת חוַֹבת  ָמעוִּתי, ַהּמַ יְלנָא. ָהָבה ִנְלַמד ִסּפוּר ַמׁשְ ִמוִּ

ָאגָה ַלזּוַּלת. ָהַאְחדוּת ְוַהּדְ
נַּפוִֹליאוֹן  י  ְרַפּתִ ַהּצָ יָסר  ַהּקֵ ין  ּבֵ ְלָחָמה  ַהּמִ ל  ׁשֶ ִעּצוָּמּה  ּבְ
ְסִמיכוּת  ּבִ י  ְרַפּתִ ַהּצָ ַהּצָָבא  ִמְפֶקֶדת  ָחְנָתה  רוְּסיָה,  ְלֵבין 
נוּ  ַרּבֵ ִעם  גֵׁש  ְלִהּפָ ׁש  ּקֵ ּבִ יָסר  ַהּקֵ נַּפוִֹליאוֹן  ווֹלוִֹז'ין.  ָלִעיר 
ִעם  ה  ִלְפִגיׁשָ ַחּיִים  י  ַרּבִ יַע  ִהּגִ ר  ּכֲַאׁשֶ ִמוּוֹלוִֹז'ין.  ַחּיִים 
נֵי  ּפְ ֶאת  ְראוֹתוֹ  ּבִ ִלְקָראתוֹ,  נַּפוִֹליאוֹן  ַמח  ׂשָ נַּפוִֹליאוֹן, 
ְקִריִנים ֲאִצילוּת ְטהוָֹרה. ִמיָּד ּפַָתח ְוָאַמר לוֹ:  ַהגָּאוֹן, ַהּמַ
ְלָחָמה  ַח. וְּבֵכן, ַהִאם ַהּמִ ִהּנְָך ִאיׁש ָחָכם וִּפּקֵ ׁשֶ י  ַמְעּתִ "ׁשָ
א ֲאִני עוֵֹמד  ּמָ קוְֹדמוֶֹתיָה, אוֹ ׁשֶ יר ּכְ ּבִ ִנְצחוִֹני ַהּכַ יֵּם ּבְ ְסּתַ ּתִ
בוֶֹתיָך  לוֹן, ְוָאסוֹן נוָֹרא אוֵֹרב ִלי? ֲחשֹׂף ֶאת ַמְחׁשְ ָ ּשׁ ְפנֵי ּכִ ּבִ

ִגּלוּי ֵלב וְּללֹא מוָֹרא".  ּבְ
ה  ָעׂשָ י ַחּיִים ְוָאַמר ְלנַּפוִֹליאוֹן: "ָהיֹה ָהיָה ֶמֶלְך ׁשֶ ּפַָתח ַרּבִ
ָעה  ְלַאְרּבָ ָהְרתוָּמה  ַמְלכוִּתית,  ֶמְרּכָָבה  ּבְ ְרּכוֹ  ּדַ ַעם ֶאת  ּפַ
ּכָל ֶאָחד ֵמֶהם - ָרַכׁש ֵמֶאֶרץ ׁשוֹנָה.  ׁשֶ ִחים,  ּבָ ְמׁשֻ סוִּסים 
ּצָה טוְֹבָעִנית.  תוְֹך ַהיַַּער ִנְכְנסוּ ַהּסוִּסים ְלתוְֹך ּבִ ַדְרּכוֹ ּבְ ּבְ
ִחים, ַאְך  ּבָ ה ָהֶעְגלוֹן ְלַחּלֵץ ֶאת ַהּסוִּסים ָהֲאִציִלים ְוַהְמׁשֻ ִנּסָ
עוֹת, ִהְתָקְרָבה ֲעגָָלה ְרעוָּעה,  ה ׁשָ ּמָ ְוא. ְוִהּנֵה, ּכֲַעבוֹר ּכַ ָ ַלּשׁ
ִמיָּד  ִהיא  ְוַאף  ר,  ׂשָ ּבָ ּלֵי  ּדַ ים,  חוּׁשִ ּכְ נֵי סוִּסים  ִלׁשְ ְרתוָּמה 

ּצָה ַהּטוְֹבָעִנית. ּבִ ְקָעה ּבַ ׁשָ
ַלף ֶאת  ׁשָ ם,  ָ ִאּכָר ְמגֻּשׁ ִמיָּד יָָצא ִמּתוְֹך ָהֲעגָָלה ָהְרעוָּעה 
ָאנֶה  נָעוּ  ּכַֹח,  ָאְזרוּ  ַהּלָלוּ  סוָּסיו.  ּבְ ַמְצִליף  ְוֵהֵחל  וֹט,  ַהּשׁ
ֵעינֵי  ָבר ְלֶפֶלא ּבְ ּצָה, ַוְיִהי ַהּדָ יְָּצאוּ ִמּתוְֹך ַהּבִ וָָאנָה, ַעד ׁשֶ
ים,  ְוַדּקִ ְצנוִּמים  סוִּסים  נֵי  ׁשְ ּכֵיַצד  ּכֵן,  ׁשֶ וְּמַלוָּיו.  ֶלְך  ַהּמֶ
יִרים  ָעה סוִּסים ַאּבִ נְֶחָלִצים ּתוְֹך ֶרַגע ִמן ַהּבֹץ, ְוִאּלוּ ַאְרּבָ

ׁשוְֹקִעים ְללֹא ְיכֶֹלת ְלֵהָחֵלץ?
ֲאדוִֹני  ָהִאּכָר:  לוֹ  ָענָה  ֲהֵכיַצד?  ָהִאּכָר,  ֶאת  ֶלְך  ַהּמֶ ַאל  ׁשָ
ְצַרִים,  ָך ְמיָֻחִסים וְּטהוֵֹרי גֶּזַע. זֶה ּבָא ִמּמִ ּלְ ֶלךְ, ַהּסוִּסים ׁשֶ ַהּמֶ
ְלִגיָּה ְוזֶה ֵמַאְרגְֵּנִטינָה. ָאְמנָם  עוִּדית, זֶה ִמּבֶ זֶה ֵמֲעָרב ַהּסָ
ה  ַאּתָ ר  ּכֲַאׁשֶ ֲאָבל  ְבָחִרים,  ּמֻ ּבַ ׁשֶ ֻמְבָחִרים  ֵאּלֶה  סוִּסים 
ֶאָחד  ל  ָכּ ַאֵחר,  ְלִכוּוּן  סוּס  ל  ָכּ ְך  מוֹׁשֵ ּגַּבָם,  ַעל  ַמְצִליף 
ה ִלְהיוֹת ַהּמוִֹביל, ְוֵאין ֵהם ַמְצִליִחים ְלִהְתַאֵחד ְלַמַען  ְמנַּסֶ
ֵמִחים  ים ַעל ַאַחד ַהּסוִּסים, ׂשְ ר ַמּכִ ַרּבָה, ּכֲַאׁשֶ ָרה. ַאּדְ ּטָ ַהּמַ

ַהּסוִּסים ָהֲאֵחִרים ְלֵאידוֹ...
ַאַחת  ָחה  ּפָ ׁשְ ִמּמִ ים,  חוּׁשִ ְוַהּכְ ים  ּלִ ַהּדַ סוַּסי  נֵי  ׁשְ ֲאבָל, 
ר ֲאִני ַמּכֶה ַעל ָהֶאָחד, ָחׁש  נֵי ַאִחים. ְוָלֵכן ּכֲַאׁשֶ ֵהם – ׁשְ
ל  ַאְחדוּת ׁשֶ ֵאבֹו ְונֱֶחָלץ ְלֶעְזָרתֹו, ְוָכְך ּבָ ּגַם ָהַאֵחר ֶאת ּכְ
י  ַרּבִ ִסּיֵם  ְך  ּכָ וִּבּצָה".  ָצָרה  ִמּכָל  יוְֹצִאים  ֵהם  נֵיֶהם  ׁשְ
יָסר יָרוּם  בֹודֹו ַהּקֵ לֹו, ְוָאַמר ְלַנּפֹוִליאֹון: "ּכְ ַחּיִים ֶאת ְמׁשָ
יר ְוָחמוּׁש ֵהיֵטב, ַאְך הוּא  הֹודֹו! ִלְרׁשוְּתָך עֹוֵמד ָצָבא ַאּדִ
ְוִאיַטְליָה,  ְסָפַרד  רוְּסיָה,  ּפְ אֹוְסְטִרּיָה,  ְבאֹות  ִמּצִ ֻמְרּכָב 
ץ ִלְרּכֹׁש  ל ֶאָחד ֵמֶהם ִמְתַאּמֵ י. ָכּ ְרַפּתִ ָבא ַהּצָ ַלּצָ ְלוּוּ  ּנִ ׁשֶ
י  ִכּ ַאף  ָהרוִּסי...  ָבא  ַהּצָ ֵכן  לֹא  חֹון.  ּצָ ַהּנִ ת  ִהּלַ ּתְ ֶאת 
ֶאָחד,  ַעם  נֵי  ִמּבְ ֻמְרּכָב  הוּא  ׁשֶ ּכֵיוָן  ֶאְמָצעִים,  ּבְ הוּא  ל  ּדַ
ֶפת  ּתֶ ּכָנָה ַהְמׁשֻ ּסַ ל ַחּיָל ּבַ ַהּלֹוֵחם ַלֲהָגנַת ַאְרצֹו,  ָחׁש ָכּ
ן, ִנְצחֹוְנָך  ָרב. ִאם ּכֵ ץ ְלַהְצָלַחת ַהּקְ ְלֻכּלָם, ְוָלֵכן ִמְתַאּמֵ
ִחים, וְּבֵפרוּד  ַאְחדוּת ְמנַּצְ י ּבְ ק! ִכּ יָסר ַנּפֹוִליאֹון ְמֻפְקּפָ ַהּקֵ
לוֹן צוֵֹרב. ָ ּשׁ ָרב ְונַָחל ּכִ ּקְ ִלים". ְוָאֵכן נַּפוִֹליאוֹן ִהְפִסיד ּבַ ִנְכׁשָ
ִנְפָרִדים  ּלֹא  ׁשֶ מוֹ  ּכְ ַאְך  ֵמֲאחוֵֹרינוּ,  ַהּתוָֹרה  ַלת  ַקּבָ יוֹם 
ן ּתוָֹרה.  ְדָמה ְלַמּתַ ּקָ ֵמַהּתוָֹרה, לֹא ִנְפָרִדים ֵמָהַאְחדוּת ׁשֶ
לוּ ּבָאוָּלם?  ּבְ ּקִ נוֹת ׁשֶ ּתָ ִאיִרים ֶאת ַהּמַ ַהִאם ָחָתן ְוַכּלָה ַמׁשְ
ַהר  נוֹת ִנְפָלאוֹת ּבְ ְלנוּ ַמּתָ ֶהם! ִקּבַ ּלוְֹקִחים אוָֹתן ִעּמָ ַודַּאי ׁשֶ ּבְ

ִאיֵרם ֵמָאחוֹר! ִסינַי: ּתוָֹרה וִּמְצווֹת, ִמּדוֹת וֲַהִליכוֹת, לֹא נַׁשְ

קבר רבי חיים מוולוז'ין זצ"ל 



ֶלְך? ִוד ַהּמֶ ל ּדָ ל ִאּמֹו ׁשֶ ָמּה ׁשֶ ָמה ָהיָה ׁשְ

ת ֲעָדֵאל )ב"ב דף צ"א.( • ִנצֶֶּבת ּבַ

ְפָרִחים? ט ּבִ ֵ בוּעֹות ְלַקּשׁ ַחג ׁשָ ַמּדוַּע נֹוֲהִגין ּבְ

יֶֶרק, ְוֵכן זֵֶכר  א ּבְ ַלת ַהּתֹוָרה ִהְתַמּלֵ ֹוֵמם, ְוִלְכבֹוד ַקּבָ ר ַהּשׁ ְדּבָ ּמִ ָהיָה ּבַ • זֵֶכר ְלַהר ִסינַי ׁשֶ
ן ּתֹוָרה. ְזַמן ַמּתַ ּלֵא ֶאת ָהעֹוָלם ּבִ ּמִ ּנִים ׁשֶ ֹוׁשַ ְלֵריַח ַהּשׁ

בוּעֹות? ֵליל ׁשָ ְנָהג ִלְהיֹות ֵעִרים ּבְ ָמה ַטַעם ַהּמִ

ָרֵאל  נֵי ִיׂשְ ִסיָון - ָמָצא ֶאת ּבְ ל יֹום ו' ּבְ ָבְקרֹו ׁשֶ ר הקב"ה ּבָא ָלֵתת ֶאת ַהּתֹוָרה ּבְ • ּכֲַאׁשֶ
ֵדי ְלַכּפֵר ַעל ּכָךְ. ְיָלה ּכְ ל ַהּלַ ִנים. נֹוֲהִגים ִלְהיֹות ֵעִרים ָכּ ְיׁשֵ
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יק וְּלֵהִטיב? ה ְלַהְמּתִ ְסֻגּלָ ִבְרּכַת ַהּכֲֹהִנים, ּכִ ִנים ּבְ ָבר ַרע' ְמַכּוְ ְלַאַחר ֵאיזֶה 'ּדָ

ית? ַטּלִ ים ַהּכֲֹהִנים ֶאת ְיֵדיֶהם ּבְ ַמּדוַּע ְמַכּסִ

ִבְרּכַת ּכֲֹהִנים? ַמּדוַּע חֹוְלִצים ַהּכֲֹהִנים נֲַעַלִים ּבְ

עֹוָלם? דֹוָלה ּבָ ְרּכַת ַהּכֲֹהִנים' ַהֲהמֹוִנית ַהּגְ י חֹל-ַהּמֹוֵעד 'ּבִ ֵהיָכן נֱֶעֶרֶכת ִמּדֵ

ְרּכַת ּכֲֹהִנים א: ּבִ ת נָׂשֹא: ַהּנֹוׂשֵ ֵאלֹות ְלָפָרׁשַ ׁשְ


