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קוֵּדי ת ּפְ ּפָָרׁשַ

ְתִחּלַת חֶֹדׁש ֲאָדר ב' ְיֵמי ַהּפוִּרים ְקֵרִבים  ִנְמָצִאים ָאנוּ ּבִ
ט יָד נוְֹתִנים לֹו".  פוִּרים "ּכָל ַהּפֹוׁשֵ ּבְ וָּבִאים, ְוַכיָּדוַּע ׁשֶ
ְמָחה וְּבִנְדַבת  ׂשִ ּלֹו ּבְ ֶ נּוֵֹתן ִמּשׁ ל ִמי ׁשֶ ָמה ַרּבָה ַמֲעָלתֹו ׁשֶ
יּוֹת  ַפְרׁשִ ּבְ ֵאּלוּ  בוּעוֹת  ׁשָ ּבְ ּגַם  ָקָראנוּ  ָאנוּ  ּכְָך  ַעל  ִלּבֹו. 
ֵחֶפץ וִּבְרצֹון ֵלב. בוּ ְוָתְרמוּ ּבְ ָרֵאל ִהְתנַּדְ נֵי ִיׂשְ ּבְ ּכָן ׁשֶ ׁשְ ַהּמִ

'ַעִין יָָפה'... ַהְתָרָמה ּבְ
"ד ַמְקנֵס ֶאת  י ְרָפֵאל ּבָרוְּך טוֵֹליָדאנוֹ זַַצ"ל ַאּבַ ה ַרּבִ ַעם ָעׂשָ ּפַ
ַמְקֵהלוֹת  ְמָחה ּבְ ַלנְָקה, ְלֶרגֶל ׂשִ ִעיר ַקְזּבַ ּבָת קֶֹדׁש ּבָ יוֹם ׁשַ
ֵאר  ּתֵ ּבָרוְּך  ְרָפֵאל  י  ְוַרּבִ ִעּצוּמוֹ  ּבְ ָאז  ָהיָה  ַהחֶֹרף  ַעם. 
חוֵֹתיֶהם  ּפְ ים ֶאת ִסְבלוֹת ָהֲעִנּיִים וִּמׁשְ תוֹ ִלְפנֵי ַהְמֻסּבִ ְדָרׁשָ ּבִ
ִמיכוֹת ַחּמוֹת ְוָקְצָרה יָָדם  ֵהם ִנְזָקִקים ִלׂשְ יֵמי קֹר ְוִצּנָה, ׁשֶ ּבִ

יג. ַהּשִׂ ִמּלְ

ֻכּלֹו  ֻרּבוֹ ּכְ ּבוּר ׁשֶ ָהל. ַהּצִ ֶקֶרב ַהּקָ ית ּבְ יַע ַלֲערְֹך ַמְגּבִ הוּא ִהּצִ
ים ַלַהּצָָעה. ְסכוִּמים ְקַטּנִים ִהְסּכִ י ְמֻדּבָר ּכָאן ּבִ ה, ּכִ ּמָ ּדִ

י ְרָפֵאל ּבָרוְּך הוִֹדיַע ַעל ֶחְפצֹו  ר ַרּבִ ּכֲַאׁשֶ ַאְך ַמה ּנְִדֲהמוּ 
ַסְך 50 ֶאֶלף  ִלְהיוֹת ַהּתוֵֹרם ָהִראׁשוֹן ְוִהְכִריז ַעל ִנְדָבתוֹ ּבְ
ּנוּ,  ִמּמֶ ּפָחוֹת  ּכֻּלָם ִלְתרֹם  ּיְׁשוּ  ְפַראנְק, ְסכוּם ָעצוּם! ִהְתּבַ
ֲעִניֵּי  ְלֶעְזַרת  גָּדוֹל  ָמֳעָמד ְסכוּם  אוֹתוֹ  ּבְ ְלַגיֵּס  ִהְצִליַח  ְוָכְך 
ִבים  ְתנַּדְ ּבָת, גָּזַר ַעל ַהּמִ מוָֹצֵאי ׁשַ אוֹתוֹ יוֹם, ּבְ ָמרוֹקוֹ. ְועוֹד ּבְ
)"אוֹרוֹת  ִהְתַחּיְבוּ.  ׁשֶ כוִּמים  ַהּסְ ֶאת  ִמיָּד  לוֹ  ּיְִפְרעוּ  ׁשֶ

ְזָרח"( ִמּמִ
ּכֶֹרת - ָלֲעִנּיִים! ׂשְ ַהּמַ

הוּא  ַמְקנֵס  ִעיר  ּבָ ַרֲאָב"ד  ּכְ ּבָרוְּך  י  ַרּבִ ֵהן  ּכִ ּה  ּבָ קוָּפה  ּתְ ּבַ
יָרה  ִהּכִ ׁשֶ ָלה  ְמׁשָ ֵמַהּמֶ ְמֻכּבֶֶדת  ית  ָחְדׁשִ ּכֶֹרת  ַמׂשְ ִקּבֵל 

ַמן ְּ ֶדֶרְך ַהז ּבְ



ַלת  ַהְחזָָקתוֹ. יוֹם ַקּבָ ָפה ּבְ ּתְ ּתַ ין ַהְיהוִּדי ְוִהׁשְ מוַֹסד ּבֵית ַהּדִ ּבְ
אוֹתוֹ ַהיּוֹם  ּכֵן ּבְ ּכֶֹרת ָהיָה יוֹם ַחג ֲעבוּר ֲעִניֵּי ָהִעיר, ׁשֶ ׂשְ ַהּמַ
נֶֶסת ּבֹו  ֶפַתח ּבֵית ַהּכְ ל ִנְזָקִקים ּבְ ֵרְך ּתוֹר ָארְֹך ׁשֶ ּתָ ָהיָה ִמׂשְ
יָד ְרָחָבה.  י ָצְרּכוֹ ּבְ י ּבָרוְּך ְוָכל ֶאָחד ֵמֶהם ִקּבֵל ּדֵ ּלֵל ַרּבִ ִהְתּפַ
ּכְֻרּתֹו  ׂשְ ִליׁש ִמּמַ יָדוֹ ׁשְ י ּבָרוְּך ּבְ ְחּתוֹ הוִֹתיר ַרּבִ ּפַ ְלַפְרנַָסת ִמׁשְ
ים ַהּנוָֹתִרים הוּא ְמַחּלֵק ַלֲעִניֵּי ָהִעיר. ִליׁשִ ְ נֵי ַהּשׁ עוֹד ֶאת ׁשְ ּבְ

ָאְמרוּ  ְבֵרי ַרּבוֵֹתינוּ ׁשֶ ַעם ּכֵיַצד עוֵֹבר הוּא ַעל ּדִ ַאל ּפַ ּנִׁשְ ׁשֶ ּכְ
ְבֵרי ֲחזַ"ל  יב: "ּדִ ז יוֵֹתר ֵמחֶֹמׁש", ָהיָה ֵמׁשִ ז ַאל ְיַבְזּבֵ "ַהְמַבְזּבֵ
ז, אוָּלם ְלִדיִדי ָהֶעְזָרה  הוּא ְמַבְזּבֵ יׁש ׁשֶ ְרּגִ ּמַ ׁשֶ ִמי  ּבְ ֲאמוִּרים 
יבוּתֹו  ֲחׁשִ ֵאינוֹ נוֵֹפל ּבַ י ׁשֶ ׁש ְוצֶֹרְך ִאיׁשִ ֲענוּג ַמּמָ ָלֲעִנּיִים ִהיא ּתַ

ִמּכָל צֶֹרְך ַאֵחר!"

ּדֹות ֶדֶרְך ַהּמִ ּבְ

ַהּכַָרת ַהּטֹוב ְל... ָהָמן!
ְבִדיחוָּתא ְלָאִביו  ֶאָחד ִמיֵמי ַהּפוִּרים ֵהִעיר ֶאָחד ִמּנְָכָדיו ּבִ ּבְ
יוֹם ַהּפוִּרים הוּא ָחׁש ַהּכַָרת ַהּטוֹב  י ּבְ י ּבָרוּךְ, ּכִ ל ַרּבִ נוֹ ׁשֶ - ּבְ
ּה  יֵּׁש ּבָ ֶכת 'ְמִגּלָה' ׁשֶ ָפה ָלנוּ ַמּסֶ ְזכוּתוֹ ִנְתַוּסְ ּבִ ע ׁשֶ ְלָהָמן ָהָרׁשָ
ּכָל ּכְָך ַהְרּבֵה ְמִתיקוּת ַוֲעֵרבוּת. נֲַענָה ָאִביו ְוָאַמר לוֹ: "ּגַם 
י ּבָרוּךְ, ָהיָה אוֵֹמר ּכָךְ... אוָּלם הוּא הוִֹסיף ְוָאַמר  ּבָא, ַרּבִ ַהּסַ
ְזכוּתוֹ יֵׁש ְמַעט ְרוָָחה ָלֲעִנּיִים  ּבִ יר הוּא טוָֹבה ְלָהָמן ׁשֶ י ַמּכִ ּכִ

נוֹת ֶאְביוִֹנים!" ַהזּוִֹכים ְלַמּתְ
יוֵֹתר  ַרב  ֲענוּג  ּתַ ָהיָה  לֹא  ּבָרוּךְ,  י  ַרּבִ ל  ׁשֶ ְלִדידוֹ  ּכֵן,  ְוָאֵכן 

ים ּלִ ל ָהֲעִנּיִים ְוַהּדַ ַרְוָחָתם ׁשֶ ר ִלְראוֹת ּבְ ֵמֲאׁשֶ
ּגַם ַהנֶֶּכד – אֹוֵרַח!

י  ל ַרּבִ ִסיַפס ַהְנָהגוָֹתיו ׁשֶ תֹוְך ּפְ ְרִהיבוֹת ּבְ ַאַחת ַהנְֻּקּדוֹת ַהּמַ
ר  ַלּפֵי ְנָכָדיו. ּכֲַאׁשֶ ַהְכנַָסת אֹוְרִחים נֹוַגַעת ְליֲַחסֹו ּכְ ּבָרוְּך ּבְ
ְוִכּבֵד  'אֹוְרִחים'  ּכְ ֲאֵליֶהם  ִהְתיֵַחס  רֹו  ְלַבּקְ ּבִָאים  ָהיוּ  ֵאּלוּ 

אוָֹתם ּבֶַהְתֵאם.
ר ֶאת ָסבֹו  יַע ֵמחוּ"ל ְלַבּקֵ ַעם ִהּגִ י ּפַ י ּגְַבִריֵאל, ּכִ ִסּפֵר ַהּנֶֶכד ַרּבִ
י  ל ַרּבִ ְמָחתוֹ ׁשֶ ת ּפוִּרים. ֶאת ׂשִ ַהגָּדוֹל ְוִהְצָטֵרף ֵאָליו ִלְסֻעּדַ
ים. "ּבָרוְּך ה' יֵׁש ִלי אוֵֹרַח!" ָחזַר  ִמּלִ ן ְלָתֵאר ּבְ ּבָרוְּך לֹא ִנּתָ
ּלָח  ין ִאם ָהיָה זֶה ְמׁשֻ ֵצל קוָֹרתוֹ, ּבֵ ּבָא ּבְ י ּכָל ִמי ׁשֶ וִּמְלֵמל. ּכִ
ְבִחינַת 'אוֵֹרַח'. ְואוֵֹרַח  ֵמֵעֶבר ַליָּם וֵּבין ִאם נֶֶכד ָאהוּב, ָהיָה ּבִ

– ַחיִָּבים ְלַכּבֵד!
ֵדי ְלַקיֵּם ִמְצַות ִזּמוּן. ְלַאַחר  ׁש ִמּנְָכָדיו ִלְסעֹד ִעּמוֹ ּכְ ּקֵ ַעם ּבִ ּפַ
ָעשׂוּ ִעּמוֹ.  ָכל ֵלב ַעל ַהֶחֶסד ַהגָּדוֹל ׁשֶ ה הוָֹדה ָלֶהם ּבְ ֻעּדָ ַהּסְ
יׁש  ַהְכנַָסת אוְֹרִחים וְּבִמְצַות ִזּמוּן", ָחזַר ְוִהְדּגִ יֶתם אוִֹתי ּבְ "ִזּכִ

ׁשוּת. ִהְתַרּגְ ּבְ
ַהּבוְֹלִטים  ָדִדים  ַהּצְ ין  ּבֵ ָהיְָתה  אוְֹרִחים'  'ַהְכנַָסת  ִמְצַות 
ָאִבינוּ  וְּכַאְבָרָהם  ּבָרוּךְ,  י  ַרּבִ ל  ׁשֶ ין  ָהַאְנּפִ ת  ַרּבַ יּוּתוֹ  ִאיׁשִ ּבְ
ִציִציּוֵֹתיֶהם.  ּבְ ַדק  ּבָ ְולֹא  ּבָאוְֹרִחים  ַרר  ּבָ לֹא  הוּא  ָעתוֹ,  ׁשְ ּבִ
ְמָחתוֹ ִלְקָראתֹו  ֶמֶלךְ, ְוׂשִ ֵביתוֹ ּכְ ר הוּא, ָהיָה ּבְ ֲאׁשֶ ּכָל אוֵֹרַח ּבַ
ָבר ֶאָחד ְויִָחיד ָעַמד ְלנֶגֶד ֵעינָיו:  ָהיְָתה עוָֹלה ַעל ּגְדוֶֹתיָה. ּדָ

ל ָמקוֹם! נָיו ׁשֶ ִהּנֵה הוּא זוֶֹכה ְלַהְכִניס ֶאל ּבֵיתוֹ ֶאת ּבָ
)"ָקדוֹׁש וָּברוְּך"(

הרב רפאל ברוך טולדנו



ֶדֶרְך ַרּבֹוֵתינּו ּבְ

ַחׁש  ּלָ ְסּתֹוִרי ׁשֶ ַחׁש ַהּמִ ַהְמָאֵרַח ָעַמד ִנְפַעם... ַמהוּ ַהּלַ
ג? ָאְזנֵי ַהּדָ ן ֶעְזָרא" ּבְ ָה"ִאּבְ

ַהּתֹוָרה  ְמָפֵרׁש  ֶעְזָרא,  ן  ִאּבְ ַאְבָרָהם  י  ַרּבִ ַעל  ְמֻסּפָר 
קֹום ְלָמקֹום.  ָהיָה ּכָל ַחּיָיו ָעִני ָמרוּד ְונַָדד ִמּמָ ַהּנֹוַדע, ׁשֶ
ת ְלִעיר ַאַחת. ּבָ יַע ִלְפנֵי ׁשַ קוּפֹות ְנדוָּדיו ִהּגִ ַאַחת ִמּתְ ּבְ

ָהִעיר  ל  ׁשֶ ים  ּתִ ַהּבָ ֲעֵלי  ּבַ ׁשֶ נָהוּג  ָהיָה  ָמקֹום  אֹותֹו  ּבְ
ֵאין  ׁשֶ ָקבוַּע,  ְמֻסּיָם  ֵסֶדר  ְלִפי  אֹוְרִחים  ִלים  ְמַקּבְ ָהיוּ 
ָהִעיר  ֵבי  ּתֹוׁשָ אֹוְרִחים  ִלים  ְמַקּבְ זֹו  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ּנֹותֹו.  ְלׁשַ
ָאה ְמָאְרִחים ֶאת ָהאֹוְרִחים  ת ַהּבָ ּבָ יַע ּתֹוָרם, וְּבׁשַ ִהּגִ ׁשֶ

ּתֹור. ִאים ַאֲחֵריֶהם ּבַ ַהּבָ
ָהיָה ָצִריְך ְלִהְתָאֵרַח  ן ֶעְזָרא" ׁשֶ ל ָה"ִאּבְ ִאיְתַרע ַמזָּלֹו ׁשֶ
אֹותֹו  דֹוָלה.  ַהּגְ ַקְמָצנוּתֹו  ּבְ ְמֻפְרָסם  ָהיָה  ׁשֶ ָאָדם  ֵאֶצל 
נֹוֵהג  ָהיָה  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ֵמהוָֹצאֹות  ַלֲחסְֹך  ָרה  ַמּטָ ּבְ ָאָדם, 

יֵָרי  ת ְוִלְקנֹות ֶאת ׁשְ ּבָ וּק ְמֻאָחר ְמאֹד ָסמוְּך ְלׁשַ ָלרוּץ ַלּשׁ
רוּ  יַרִים ֵאּלוּ ִנְמּכְ יַד ַהּמֹוְכִרים, ׁשִ ּנֹוְתרוּ ּבְ ֲאָכִלים ׁשֶ ַהּמַ
ׁש  זֹול. ְלַאַחר ִמּכֵן הוּא ִמֵהר ְלֵביתֹו וִּבּקֵ ָעה ּבְ אֹוָתּה ׁשָ ּבְ
ָלם  ְ ְלַבּשׁ יק  ְסּפִ ּתַ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ַמֵהר  אֹוָתם  ִכין  ּתָ ׁשֶ ּתֹו  ֵמִאׁשְ

ת. ּבָ ִלְפנֵי ׁשַ
ן ֶעְזָרא" ָלִעיר, ָעַבר  יַע ָה"ִאּבְ ּבֹו ִהּגִ י, ׁשֶ ִ ּשׁ אֹותֹו יֹום ׁשִ ּבְ
ַדְרּכֹו, ְוָרָאה  ּלֹא ּכְ ֶמת, ׁשֶ ָעה ֻמְקּדֶ ׁשָ וּק ּבְ ּשׁ ִית ּבַ ַעל ַהּבַ ּבַ
ַח  ִהְתַמּקֵ הוּא  ִלּבֹו.  ּבְ אֹותֹו  ָחַמד   - ָוטֹוב  יֶָפה  ג  ּדָ ם  ׁשָ
ֶאת  ְלהֹוִריד  ִהְצִליַח  ׁשֶ ַעד  ַהּמֹוֵכר  ִעם  ֲאֻרּכָה  ָעה  ׁשָ
לֹו  נֹוַדע  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ִניַסת  ּכְ ִלְפנֵי  ְוִהּנֵה  ְוִלְקנֹותֹו.  ְמִחירֹו 
אֹוֵרַח  ל  ְלַקּבֵ ּתֹורֹו  יַע  ִהּגִ ׁשֶ ָהאֹוְרִחים  ַעל  ֵמַהְמֻמּנֶה 
ל אֹותֹו ָאָדם ָחפוּ. ַצר ָהיָה לֹו  נָיו ׁשֶ ת. ּפָ ּבָ ַ ְלאֹוָתּה ַהּשׁ
ג. ַקְמָצנוּתֹו ָהְיָתה  ְמאֹד ָלֵתת ָלאֹוֵרַח ָמנָה יָָפה ֵמאֹותֹו ּדָ
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ּלֹו ְלזוָּלתֹו. ֶ ר לֹו ָלֵתת ִמּשׁ ּבֹו לֹא ִאְפׁשֵ ּלִ דֹוָלה ַעד ׁשֶ ּכֹה ּגְ
ִגים  ּדָ ה  לֹׁשָ ׁשְ ְוָקנָה  וּק  ַלּשׁ ׁשוּב  ָרץ  הוּא  ֵרָרה  ּבְ ֵלית  ּבְ
ְיָתה  בֹואֹו ַהּבַ ים ֲעבוּר ָהאֹוֵרַח. ּבְ ׁשִ ִנים וְּמֻעּפָ ְקַטּנִים, ְיׁשָ
ֶאת  ָלאֹוֵרַח  יׁש  ּגִ ּתַ ת  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ׁשֶ ּתֹו  ֵמִאׁשְ ׁש  ּקֵ ּבִ הוּא 
ֶרְך  ּדֶ ָבר  ּכְ ִנים, ְוהוּא ַעְצמֹו ִיְמָצא  ְוַהְיׁשָ ִגים ַהזֹּוִלים  ַהּדָ
ן,  ִמּכֵ ְלַאַחר  ִהיא.  ׁשֶ ּכָל  תֹוֲאנָה  ּבְ אֹוָתם  ֶלֱאכֹל  ּלֹא  ׁשֶ
ֲאָכל ָהַרע, יֹאַכל הוּא  ֵבַע ֵמַהּמַ ר ָהאֹוֵרַח ִיְהיֶה ׂשָ ּכֲַאׁשֶ

ג ַהּיֶָפה. ֶאת ַהּדָ
ן  ִית ְואֹוְרחֹו ָה"ִאּבְ ַעל ַהּבַ ר ִהְתָקְרבוּ ּבַ ּבָת ּכֲַאׁשֶ ֵליל ׁשַ ּבְ
ִגים  ַהּדָ ֵריַח  ֶאת  ֶעְזָרא  ן  ָהִאּבְ ֵהִריַח  ִית,  ַלּבַ ֶעְזָרא" 
תֹו, ַאְך  ים ְוֵהִבין ִמּיָד ִמיהוּ ְמָאְרחֹו וַּמִהי ְמַגּמָ ׁשִ ֻעּפָ ַהּמְ
ּדוּׁש וְּנִטיַלת יַָדִים  לֹא ָאַמר ְמאוָּמה. ְוִהּנֵה, ְלַאַחר ַהּקִ
ים  ׁשִ ֻעּפָ ַהּמְ ִגים  ַהּדָ ֶאת  ִית  ַהּבַ ֲעַלת  ּבַ ה  יׁשָ ִהּגִ ר  ּכֲַאׁשֶ
ִגים ְוֵהֵחל ִלְלחֹׁש  ן ֶעְזָרא ֶאל ַאַחד ַהּדָ ַחן ָהִאּבְ ָלאֹוֵרַח, ּגָ
ִני ְוֵכן  ֵ ג ַהּשׁ ים ׁשֹונֹות, ְלַאַחר ִמּכֵן ֲעזָבֹו וָּפנָה ַלּדָ לֹו ִמּלִ
ל אֹוְרחֹו  יו ׁשֶ ַמּה ְמאֹד ַעל ַמֲעׂשָ ִית ּתָ ַעל ַהּבַ י. ּבַ ִליׁשִ ְ ַלּשׁ
יו ְוַהִאם ַחס ְוָחִליָלה ֵאין הוּא  ר ַמֲעׂשָ ַאל אֹותֹו ְלֵפׁשֶ ְוׁשָ

ִגים. יו ִעם ַהּדָ ְלָחׁשָ וּף ּבִ ּשׁ ה ּכִ עֹוׂשֶ

ים ַעל ַהּתֹוָרה  רוּׁשִ הוּא ּכֹוֵתב ּפֵ ן ֶעְזָרא" ׁשֶ ָענָה לֹו ָה"ִאּבְ
יַם  ְקִריַעת  ה  ִהְתַרֲחׁשָ ּכֵיַצד  ְלָבֵרר  ָרָצה  הוּא  ְוָתִמיד 
ִנים ְמאֹד הוּא ָסַבר  ִגים ְיׁשָ ְראֹותֹו ּדָ ה ּבִ סוּף. ְוִהּנֵה ַעּתָ
ר ָלֶהם  רוָּתם ְלַסּפֵ ֶאְפׁשָ ּבְ ְוִיְהיֶה  קוָּפה  ֵהם ֵמאֹוָתּה ּתְ ׁשֶ
ְוֵכן  זַָכר  לֹא  ָהִראׁשֹון  ג  ַהּדָ אוָּלם  סוּף,  יַם  ְקִריַעת  ַעל 
ָאִחיו ַהּגָדֹול  ֵכן ׁשֶ ּיִּתָ י ָאַמר ׁשֶ ִליׁשִ ְ ג ַהּשׁ ַהּדָ ִני, ְוִאּלוּ  ֵ ַהּשׁ

ח זֹוֵכר זֹאת. ְטּבָ ּמִ ְמָצא ּבַ ַהּנִ
הוּא נַָהג  ְך ׁשֶ ּיֵׁש ַעל ּכָ ִית ֵהִבין ֶאת ָהֶרֶמז ְוִהְתּבַ ַעל ַהּבַ ּבַ
ָבִרים ָחְדרוּ  י אֹוְרחֹו. ַהּדְ ַלּפֵ י ֲהגוּנָה ּכְ ְלּתִ ְך ּבִ ה ּכָל ּכָ ִמּדָ ּבְ
ת  ְרּכֹו ַהּנְלֹוזָה ְוַעל ִמּדַ ּדַ ְלִלּבֹו ְוהוּא ֵהֵחל ְמַהְרֵהר ַעל 
ַחּיָיו ְוַחּיֵי  ֵאֶליָה הוּא ִנְגַרר ַעד ׁשֶ יצֹוִנית ׁשֶ ְמָצנוּת ַהּקִ ַהּקַ

ִלים. י ִנְסּבָ ים, ֲעצוִּבים וִּבְלּתִ ְחּתֹו ָהְפכוּ ְלָקׁשִ ּפַ נֵי ִמׁשְ ּבְ
רֹאׁש  ְמָצנוּת ּפֹוַגַעת ּבָ ת ַהּקַ ּדַ ּמִ ד אֹוָתנוּ ׁשֶ ה ְמַלּמֵ ֲעׂשֶ ַהּמַ
חֹול  ַנֲעׂשֹות  תֹוָתיו  ּבְ ַ ּשׁ ׁשֶ ַעד  ַעְצמֹו,  ָאָדם  ּבָ וָּבִראׁשֹונָה 
ַהְיִחיָדה  ֶרְך  ַהּדֶ ַצַער.  ל  ׁשֶ ֶכת  ְלַמּסֶ הֹוְפִכים  ַחּיָיו  ְוָכל 
ַעל ֵלב ָרָחב,  ה ָרָעה, ִלְהיֹות ּבַ ִהיא ְלִהְתַנֵער ֵמאֹוָתּה ִמּדָ
ֶהם ֲהנָָאה  ּיֵׁש ּבָ וְּלהוִֹציא הוָֹצאֹות ּכָָראוּי ְוִלְחיֹות ַחּיִים ׁשֶ

ל הקב"ה. ֵמעֹוָלמֹו ׁשֶ


