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ה! ֵהיי, מֹוָדָעה ֲחָדׁשָ

ָלה  ַטח ַהּמֹוֶרה ּתָ ּבֶ

ֶעֶרב,  אֹוָתּה ֶאְתמֹול ּבָ

ּמּוִדים. ַאֲחֵרי ַהּלִ

ב  ּוַואּו! ֵאיֶזה ַרְעיֹון! ֲאִני ַחּיָ

ַח  ַע אֹותֹו, אּוַלי ֲאַנּצֵ ְלַבּצֵ

ֲחרּות... ּתַ ּבַ

ֲאָהּה, ָאז ֵיׁש 

ֲחרּות... אֹו-ֵקי,  ּתַ

ָבר ַרְעיֹון.  ֵיׁש ִלי ּכְ

אּוַלי ֲאִפּלּו ַרְעיֹון 

ַח! ְמַנּצֵ

ְלמּוד-ּתֹוָרה ֲחַצר ַהּתַ ַעת ַהַהְפָסָקה, ּבַ ׁשְ ּבִ

א  נֹוׂשֵ ָרָזה ּבְ נּו, ְלִמי ֵיׁש ַרְעיֹון ַלּכְ

ָרֵאל? ַאֲהַבת ִיׂשְ

י ַעל  ְבּתִ ָחׁשַ ָהֱאֶמת ִהיא ׁשֶ

ׁש ֻמְצָלח. ַרְעיֹון ַמּמָ

ב  נּו חֹוׁשֵ ל ֶאָחד ֵמִאּתָ ַטח ּכָ ּבֶ

יֹוֵתר  ְצָלח ּבְ ּלֹו הּוא ַהּמֻ ָהַרְעיֹון ׁשֶ ׁשֶ

ַתֲחרּות... ַח ּבְ ַנּצֵ ּיְ ְוהּוא ֶזה ׁשֶ

ְזּכֹר  ּנִ ֲהִכי ָחׁשּוב ׁשֶ

ר - ְלהֹוִסיף  ֶאת ָהִעּקָ

ָרֵאל! ַאֲהַבת ִיׂשְ ּבְ

ב"ה

ֲחרּות מֹוָדעֹות ּתַ
ה ֻמְזָמִנים ְלָהִכין  ּתָ ַיְלֵדי ַהּכִ

א  נֹוׂשֵ ָרזֹות ּומֹוָדעֹות ּבְ ּכְ
ָרֵאל". "ַאֲהַבת ִיׂשְ

ְצַלַחת  ַהּמֹוָדָעה ַהּמֻ
ֶלה ַעל  ּתָ יֹוֵתר ּתִ ּבְ
ִזי  ְרּכָ יר ַהּמֶ ַהּקִ

ה! ּתָ ּכִ ּבַ

ַהּמֹוֶרה

ה ּתָ ּכִ לּוַח מֹוָדעֹות ּבַ

יַע ֶאת  ּבִ ּמַ ר ִצּיּור ׁשֶ ה ְלַצּיֵ ֲאַנּסֶ

ְכָלל... ים ּבִ ִלי ִמּלִ ֶסר ּבְ ַהּמֶ

ם  ׁש ִלי ּגַ ּיֵ ב ׁשֶ ֲאִני חֹוׁשֵ

ר - ֶמִני  ַרְעיֹון ֶאת ִמי ְלַצּיֵ

אֹוִמים ְוַהֲחמּוִדים  ּוֶבִני, ֶאָחיו ַהּתְ

ל ּדּוִדי... ׁשֶ

ַחת ַעל  ה, ָיד ֻמּנַ ִהּנֵ

ה... ִנּיָ ֵתף ַהּשְׁ ַהּכָ

ׁש ֶנֱהָדר.  ה, ָיָצא ַמּמָ ִהּנֵ

ָלם! ְמַעט ֻמׁשְ ּכִ

ֵבית  ַמן, ּבְ ּוְבאֹותֹו ַהּזְ

ַחת ּכֵֹהן. ּפַ לֹום, ּדֹוד ֱאִליֶעֶזר, ֶזה ּדּוִדי. ּתּוַכל ִמׁשְ ׁשָ

מּוָנה  ִביִלי ּתְ ׁשְ יס ּבִ אּוַלי ְלַהְדּפִ

ה! ן, ּתֹוָדה ַרּבָ ן, ּכֵ דֹוָלה? ּכֵ ּגְ

ִני, ּבֹואּו ַמֵהר! ֲאִני רֹוֶצה  ֶמִני, ּבֶ

יחּו ֶאת  ם ֶאְתֶכם... ַהּנִ ְלַצּלֵ

ִני! ְתֵפי ַהּשֵׁ ַדִים, ָהֶאָחד ַעל ּכִ ַהּיָ

לֹא, לֹא 

ָכה...  ּכָ

ַעְמדּו ֶאָחד  ּתַ

ִני.  ְלַיד ַהּשֵׁ

כּו! ּוְתַחּיְ

ו ָצִריְך ַרק ָלֶלֶכת  ן, ַעְכׁשָ ְמֻצּיָ

יס  ל ּדֹוד ֱאִליֶעֶזר ּוְלַהְדּפִ ַלֲחנּות ׁשֶ

מּוָנה... ֶאת ַהּתְ
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ה, ּתָ ּכִ ְלָמֳחָרת, ּבַ

עּור ִלְקַראת סֹוף ַהּשִׁ
ר  ָרִציִתי ְלַדּבֵ ִעְנָין נֹוָסף ׁשֶ

ָרזֹות  ֲחרּות ַהּכְ ָעָליו הּוא - ּתַ

ָרֵאל. א ַאֲהַבת ִיׂשְ נֹוׂשֵ ּבְ

יׁשּו ֶאת  ְלִמיִדים ְוִהּגִ ֵני ּתַ ׁשּו ֵאַלי ׁשְ ַהּבֶֹקר ִנּגְ

ֵהִכינּו... ָרזֹות ׁשֶ ַהּכְ

ׁש    ּוַואּו, ִנְרֶאה ַמּמָ

ָבר. אֹותֹו ּדָ
ָרִטית  ָחה ּפְ ּגָ ֵאיזֹו ַהׁשְ

ֻמְפָלָאה...

ל ֶאָחד, ְוהּוא: ַהּמֹוָדָעה ַהּזֹו,  אן ֶהְבּדֵ ַאְך ֵיׁש ּכָ

מּוָנה.  ֵהִכין יֹוֵאל, ִהיא ִצּיּור ְולֹא ּתְ ׁשֶ

ְך! ׁש ּכָ ן, ַמּמָ ּכֵ
ָמה, ֲאָבל ָחׁשּוב  ּיְ ֲחרּות ֲעַדִין לֹא ִהְסּתַ ַהּתַ

ָרַמת  ם ּבְ ב ּגַ ֲאִני ֶאְתַחּשֵׁ ִלי לֹוַמר ׁשֶ

ְלִמיִדים,  אְמרּו, ּתַ ָרָזה. ּוַמה ּתֹ ּכְ ָקָעה ּבַ ַהַהׁשְ

ַקַעת יֹוֵתר?... ָרָזה ֻמׁשְ ֵאיזֹו ּכְ

ּוַואּו, ְׁשֵּתי ַהְּכָרזֹות ַמָּמׁש ּדֹומֹות ַאַחת ַלְּׁשִנָּיה, ּוְבָכל-ֹזאת, ֵאיֶזה ֶהְבֵּדל ָעצּום. ַּבְּתמּוָנה ֶׁשִּצֵּלם ּדּוִדי, ַהַּמֲאָמץ ָהָיה ָּפׁשּוט 
ְמֹאד - ְלִחיָצה ַעל ַהַּכְפּתֹור. יֹוֵאל, ְלֻעָּמתֹו, ִהְׁשִקיַע ְוִצֵּיר, ִצּיּור ֶׁשִּנְרֶאה ְּבִדּיּוק ְּכמֹו ְּתמּוָנה!

ַאְך  ְּתמּוָנה...  ֲהֵרי  ִהיא   - ְּתמּוָנה  ְּכמֹו  ִנְרֵאית  ֶׁשַהְּתמּוָנה  ְּבָכְך  ִחּדּוׁש  ׁשּום  ֵאין  ְוַהְּתמּוָנה:  ַהִּצּיּור  ֵּבין  נֹוָסף  ֶהְבֵּדל  ֶיְׁשנֹו 
ְלַהְצִליַח ְלַצֵּיר ִצּיּור ֶׁשִּנְרֶאה ְּכמֹו ְּתמּוָנה, זֹו ָאָּמנּות ֶׁשל ַמָּמׁש!

ַהֶהְבֵּדל ַהֶּזה ָיֹכל ְלַלֵּמד אֹוָתנּו ַהְרֵּבה! ְּבָפָרַׁשת ְּדָבִרים, ְמַסֶּפֶרת ַהּתֹוָרה ֵּכיַצד ִהְזִּכיר ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ִלְבֵני-ִיְׂשָרֵאל ֶאת ֱהיֹוָתם 
ַּבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ְּבַדְרָּכם ְלֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל, ַלְמרֹות ֶׁשִּמְּבִחיַנת ַהֶּמְרָחק ַהֶּדֶרְך ִמִּמְצַרִים ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֲאמּוָרה ִלְהיֹות 

ְקָצָרה יֹוֵתר.

ָהַרִּבי ַמְסִּביר ֶׁשָּלִעּכּוב, ֶׁשָהָיה ֹעֶנׁש ַעל ֵחְטא ָהֵעֶגל, ָהְיָתה ַּגם ִסָּבה ְּפִניִמית: ָהִעּכּוב הֹוִסיף ִלְבֵני-ִיְׂשָרֵאל עֹוד ְיִגיָעה ְועֹוד 
ַמֲאָמץ, ֶׁשהֹוִסיפּו ַּבֶּקֶׁשר ֶׁשָּלֶהם ִעם ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא.

ֶזהּו ֶמֶסר ָחׁשּוב ֶׁשָעֵלינּו ִלְלֹמד ְּבֶקֶׁשר ַלָּגלּות ָּבּה ָאנּו ִנְמָצִאים: ַּדְוָקא ַהַּמֲאַמִּצים ֶׁשִּנְדָרִׁשים ֵמִאָּתנּו, ְוַהֹּקִׁשי ַהָּכרּוְך ָּבֶהם 
- הֹוְפִכים ֶאת ָהֲעבֹוָדה ֶׁשָּלנּו ַלֲחׁשּוָבה יֹוֵתר! ְוָכֵעת, ְּכָבר ִהִּגיַע ַהְּזַמן ַלְּגֻאָּלה. ִהֵּנה ִהיא ָּבָאה, ִמָּיד ַמָּמׁש!

ְמֻעָּבד ַעל ִּפי ִלּקּוֵטי ִׂשיחֹות ֵחֶלק י"ט ַעּמּוד 1
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ִזית ְרּכָ ֲחָנה ַהּמֶ ּתַ י, ּבַ ּשִׁ ָצֳהֵרי יֹום ׁשִ

ׁש ָלֶכם  ּיֵ ֲאִני רֹוֶאה ׁשֶ

ק ַהּטֹוב  ׁשֶ ק - ַהּנֶ ֶנׁשֶ

ין!!! ִפּלִ עֹוָלם! ּתְ יֹוֵתר ּבָ ּבְ

ית. ּשִׁ ּקֹוָמה ַהּשִׁ ַהּדּוָכן ִנְמָצא ּבַ
ֲאִני  ַעם ִראׁשֹוָנה ׁשֶ ּוַואּו, ּפַ

ין'. ֲאִני  ִפּלִ הֹוֵלְך ְל'ִמְבַצע ּתְ

ׁש! ׁש ִמְתַרּגֵ ַמּמָ

ַעם לֹא  ם ֲאִני ַאף ּפַ ּגַ ָהֱאֶמת ִהיא ׁשֶ

י ְל'ִמְבָצִעים'. ֲעַדִין... ִחיד ָהַלְכּתִ ה ַהּיָ ָראִליק, ַאּתָ ֶעֶצם, ִיׂשְ ּבְ

טּוַח  ה ּבָ 'ִמְבָצִעים'. ַאּתָ ַעם ּבְ ָהָיה ּפַ ׁשֶ

ר? ֲאַנְחנּו  ּדֵ ֲאַנְחנּו נּוַכל ְלִהְסּתַ ׁשֶ

ְך... ל-ּכָ ְצִעיִרים ּכָ

יִחים  ָבר ֵאיְך ַמּנִ י ָלֶכם ּכְ ְרּתִ ׁשּוט. ִהְסּבַ ן, ֶזה ּפָ ּכֵ

ה ִנְרֶאה... ּזֶ מֹו ׁשֶ ְך ּכְ ין. ֶזה לֹא ְמֻסּבָ ִפּלִ ּתְ

ֲאִני קֹוֵטַע אֹוְתָך,  ְסִליָחה ׁשֶ
ָראִליק, ֲאָבל ִנְדֶמה ִלי  ִיׂשְ
ֲעִלית  ּמַ ֲאַנְחנּו ִנְמָצִאים ּבַ ׁשֶ

י ְזַמן. יֹוֵתר ִמּדַ

ב  ֲאִני חֹוׁשֵ
ם  ֲעִלית ּגַ ַהּמַ ׁשֶ

ִהְפִסיָקה ָלזּוז. אּוַלי 
ִהיא ִנְתְקָעה?

ֶזה קֹוֶרה ִלְפָעִמים. 
ְוִלְפָעִמים ֶזה ֲאִפּלּו 
יֹוֵתר ַמְפִחיד - ִאם 

ה... ָהאֹור ִנְכּבָ

אֹוי ַוֲאבֹוי.
אֶל'ה!!! ִאּמָ

ׁשּוט  ּפָ ַדאי ׁשֶ ֶחְבֶר'ה, ּכְ
ִנְצַעק ְלֶעְזָרה...

ְחִזיקּו  ּתַ
ץ  ַמֲעָמד. ְנַחּלֵ

ה  ּמָ תֹוְך ּכַ ֶאְתֶכם ּבְ
ּקֹות! ּדַ

ה! ּתֹוָדה ַרּבָ

ְסִליָחה ַעל 
ר  ָלה, ָהִעּקָ ּקָ ַהּתַ

לֹום! ת ׁשָ ּבַ ְהֶיה ׁשַ ּתִ ׁשֶ
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ם ְמִביִנים ֵאיְך ֶזה עֹוֵבד?  ַאּתֶ
בּוַע ֵיׁש ּפֹה ּדּוָכן  ל ַהּשָׁ ְך ּכָ ֶמׁשֶ ּבְ

ה נֹוְסִעים  ין ְוַהְרּבֵ ִפּלִ ִעם ּתְ
נּות  ּמְ ִלים ֶאת ַהִהְזּדַ ֲחָנה ְמַנּצְ ּתַ ּבַ

ין. ִפּלִ יַח ּתְ ְלַהּנִ

ה  ֶרַגע, ָאז ָלּמָ
ְענּו  ְכָלל ִהּגַ ּבִ

ְלָכאן?

ֶלט  ן, ֲהֵרי ֵיׁש ּפֹה ׁשֶ ּכֵ
יַח  ם ְלַהּנִ ּלָ ְזִמין ֶאת ּכֻ ּמַ ׁשֶ

ין, ְוֵהם ְיכֹוִלים  ִפּלִ ּתְ
ְלָעֵדנּו! ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהּכֹל ּבִ

יֵנינו ִוים ּבֵ ֱאֶמת! ַמׁשְ נּו, ּבֶ
ֶלט?...  ּוֵבין ַהּשֶׁ

ָבר  ְקּתָ ּכְ ְיהּוִדי ָיָקר, ִהְסּפַ
ין ַהּיֹום? ִפּלִ יַח ּתְ ְלַהּנִ

י ַהּיֹום.  ְחּתִ ּלֹא ִהּנַ ָהֱאֶמת ִהיא ׁשֶ

ְמָחה! ׂשִ ָאִניַח ּבְ

נּו, טֹוב, ָּברּור ֶׁשֵאין ַמה ְּלַהְׁשוֹות! ִאם ָאָדם רֹוֶאה ֶׁשֶלט ָּתלּוי ַעל ַהִּקיר, ִלְפָעִמים הּוא ִמְׁשַּתְכֵנַע ְוִלְפָעִמים ֹלא... ֲאָבל ִאם 
ִמיֶׁשהּו ִיְפֶנה ְלאֹותֹו ָאָדם ָּבְרחֹוב, ְוָיִציַע לֹו ַלֲעׂשֹות ְּבִדּיּוק ֶאת אֹותֹו ַהָּדָבר ֶׁשַּמִּציַע ַהֶּׁשֶלט - ַהִּסּכּוִיים ֶׁשהּוא ִיְׁשַּתְכֵנַע 

ַהְרֵּבה יֹוֵתר ְּגבֹוִהים!

ּוְבָפָרַׁשת ָוֶאְתַחַּנן ֲאַנְחנּו לֹוְמִדים ֶׁשַּגם ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ִלְהיֹות ְׁשָלִטים! ַהּתֹוָרה ְמַסֶּפֶרת ָלנּו ַעל ָעֵרי ַהִּמְקָלט, ֶׁשֲאֵליֶהן ָהָיה 
ָצִריְך ִלְבֹרַח ִמי ֶׁשָהַרג ִמיֶׁשהּו ְּבָטעּות. ּוַבֶּדֶרְך ְלִעיר ַהִּמְקָלט, ְמַלֶּמֶדת ַהּתֹוָרה, ַחָּיִבים ִלְקֹּבַע ְׁשָלִטים, ֶׁשַּיְראּו ֶאת ַהֶּדֶרְך 

ְלִעיר ַהִּמְקָלט. ַרק ָּכָכה ָּכל ִמי ֶׁשִּיְרֶצה ְלַהִּגיַע ְלִעיר ַהִּמְקָלט יּוַכל ָלַדַעת ֶאת ַהֶּדֶרְך ְּבִדּיּוק.

ַּגם ַהּיֹום, ַּכֲאֶׁשר ֲאַנְחנּו ַּבָּגלּות, ְוִדין ָעֵרי ַהִּמְקָלט ֵאינֹו נֹוֵהג ְּבַגְׁשִמּיּות - ֵיׁש ָלנּו "ָעֵרי ִמְקָלט" רּוָחִנּיּות. ַהּיֹום, ַּבָּגלּות, "ִעיר 
ַהִּמְקָלט" ִהיא ַהּתֹוָרה ּוִמְצוֹוֶתיָה. ּוִמי ֶׁשַּמִּכיר ֶאת ַּדְרֵכי ַהּתֹוָרה ָצִריְך ְלִהְתַנֵהג ְּכמֹו "ֶׁשֶלט" ֶׁשַּמְרֶאה ֶאת ַהֶּדֶרְך ְלִמי ֶׁשֹּלא 

ַמִּכיר אֹוָתּה: ְלַהְראֹות ַלְּיהּוִדים ֶׁשֲעַדִין ֹלא ָזכּו ִלְלֹמד ּתֹוָרה ֵּכיַצד ָראּוי ְלִהְתַנֵהג.

ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות מֹוִסיָפה ּוְמַלֶּמֶדת אֹוָתנּו: ַהֶּׁשֶלט ַהּטֹוב ְּביֹוֵתר הּוא "ֶׁשֶלט ַחי". ָּכל ֶאָחד ָצִריְך ְלִהְתַנֵהג ְּכמֹו "ֶׁשֶלט ַחי"; 
ִלְלֹמד ּתֹוָרה ּוְלַקֵּים ִמְצוֹות ִמּתֹוְך ִהְתַלֲהבּות ְוִׂשְמָחה, ּוְלַנֵּצל ָּכל ִהְזַּדְּמנּות ֶׁשַרק ֵיׁש ָלנּו "ְלַהְראֹות ֶאת ַהֶּדֶרְך" ְלִמי ֶׁשָּצִריְך!

ְמֻעָּבד ַעל ִּפי ִלּקּוֵטי ִׂשיחֹות ֵחֶלק ב' ַעּמּוד 338
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ֲחִרית ת ׁשַ ִפּלַ ה, ּתְ ּתָ ּכִ ּבֶֹקר ּבַ

ה  אי! ַהִאם ַאּתָ ּנַ ַע ּבַ ְיהֹוׁשֻ
ל? ַמּדּוַע  ּלֵ לֹא ִמְתּפַ
ְכָלל? ב ּבִ ה יֹוׁשֵ ַאּתָ

ה ָאמּור ִלְהיֹות?! ֶזה ַמה  ַמה ּזֶ
ל?! ּלֵ ְמקֹום ְלִהְתּפַ ה ּבִ ה עֹוׂשֶ ַאּתָ ּשֶׁ

ׁשּוט ֵיׁש ְיָלִדים  ְרֶאה, ַהּמֹוֶרה... ּפָ ּתִ
ַמן ּפֹוְתִחים ּפֹה ֶאת ַהַחּלֹון...  ל ַהּזְ ּכָ ׁשֶ
ְתּפֹס ָלֶהם  ּיִ ָרִציִתי ַלֲעׂשֹות ִמְתָקן ׁשֶ
ַדִים... ֶאֶהְמְמ... ֶזה ַרק צֹוֵבט,  ֶאת ַהּיָ

ן... לֹא ְמֻסּכָ

ְלמּוד  יק ְלִמְבֶנה ַהּתַ ם ַמּזִ ָיֶפה ְמאֹד... ּגַ
יק ַלֲחֵבָריו, ְוַהּכֹל  ה ְלַהּזִ ם ְמַנּסֶ ּתֹוָרה, ּגַ
ְך  ל, ַאַחר-ּכָ ּלֵ ְתּפַ ֵעת ּתִ ה! ּכָ ִפּלָ ֶאְמַצע ַהּתְ ּבְ

ָך! ֲעׂשֹות ִאּתְ ׁש ֵאַלי, ִנְרֶאה ַמה ּלַ ּגַ ּתִ

ֵאר  אּוף, ֵאיֶזה עֶֹנׁש! ְלִהּשָׁ
ַהְפָסָקה ֶזה ֲהִכי  ה ּבַ ּתָ ּכִ ּבַ

עֹוָלם!!! ה ּבָ ָקׁשֶ

ה  ּבֹו ַאּתָ ה ׁשֶ בּוַע ַהּזֶ ל ֶאת ַהּשָׁ אּוַלי, ְנַנּצֵ
ֵעת ַהַהְפָסָקה,  ה ּבְ ּתָ ּכִ ָכל ִמְקֶרה ִנְמָצא ּבַ ּבְ

"ת?... ַיַחד ִחּתַ ְוַנְתִחיל ִלְלֹמד ּבְ

יָחה,  ֶאְמַצע ׂשִ ֲאִני ַמְפִריַע ָלֶכם ּבְ ְסִליָחה ׁשֶ
ַעְזרּו ִלי... ָהִעְנָין  ּתַ ב ׁשֶ ב-ַחּיָ ׁשּוט ַחּיָ ֲאִני ּפָ

ֶזה... הּוא ּכָ

ְך  ל-ּכָ ְרֶאה ּכָ ּנִ ֵכן ָזֵקן, ׁשֶ ְנָין ׁשָ ּבִ ׁשּוט ֵיׁש ָלנּו ּבַ ּפָ

ר  יַע ְלַבּקֵ ַעם, לֹא ַמּגִ ן. ַאף-ֶאָחד, ַאף-ּפַ ִמְסּכֵ

ְך  ב לֹו ּכָ ִמיד יֹוׁשֵ אֹותֹו. הּוא ּתָ

ּלֹו... ֶסת ׁשֶ ְרּפֶ ּמִ ּבַ

ַח  ּמֵ בֹוא ְלׂשַ ּנָ י ַעל ָהַרְעיֹון ׁשֶ ּלִ י ִעם ַההֹוִרים ׁשֶ ְרּתִ ּבַ ּדִ

ָתֲארּו ְלַעְצְמֶכן  ן. ּתְ ה ַרְעיֹון ְמֻצּיָ ּזֶ אֹותֹו; ֵהם ָאְמרּו ׁשֶ

ם ַלֲעׂשֹות ְקָצת ֲאִויָרה  ַח אֹותֹו, ְואּוַלי ּגַ ּמֵ ִאם ַנְצִליַח ְלׂשַ

ּלֹו... ִית ׁשֶ ּבַ יָזה ּבַ ַעּלִ

ִמי יֹוֵדַע, אּוַלי הּוא יּוַכל ֲאִפּלּו ָלֵצאת 

ל ִאּתֹו  ִית, נּוַכל ָלַקַחת אֹותֹו ּוְלַטּיֵ ֵמַהּבַ

ִביָבה... ּסְ ּבַ
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יַע ִלי ִלְלֹמד  ה יֹוֵאל ַמּצִ ֱאֶמת ָיָפה... ַאּתָ ֲאָהּה, ּבֶ

ִריְך... ּצָ מֹו ׁשֶ ל ּכְ ּלֵ ֲאִני ֲאִפּלּו לֹא ִמְתּפַ ׁשֶ "ת ּכְ ִחּתַ

ָרֵאל  ה, ַאֲהרֹן, ָרִאיָת ֵאיֶזה ַאֲהַבת-ִיׂשְ ...ְוַאּתָ

ה ֲאִני לֹא  ּתָ ּכִ דֹוָלה" ֵיׁש ִלי; ֲאִפּלּו ַלֲחֵבִרים ּבַ "ּגְ

יַע ִלי ַלֲעׂשֹות טֹוָבה  ה ַמּצִ ָראּוי. ְוַאּתָ ִמְתַיֵחס ּכָ

י  ים לֹא ָרִאיִתי ַוֲאִפּלּו לֹא ָיַדְעּתִ ַחּיִ ּבַ ִליהּוִדי ׁשֶ

ּקֹות?! ם ַעד ִלְפֵני ָחֵמׁש ּדַ הּוא ַקּיָ ׁשֶ

ָמע ֶהְגיֹוִני, ֲאָבל... זֹו ֲעַצת  ֶזה ִנׁשְ

ֶצר ָהַרע! ַהּיֵ
ְצוֹות ֲחׁשּובֹות.  ל ַהּמִ ָנכֹון ְמאֹד! ּכָ

ם ִאם ֲעַדִין עֹוד לֹא ִהְצַלְחּתָ  ּגַ

ִמְצָוה ַאַחת,  ָראּוי ּבְ ְלִהְתַנֵהג ּכָ

ְהֶיה  ּתִ יְנַתִים ִלְדאֹג ׁשֶ ה ָיכֹול ּבֵ ַאּתָ

ִמְצָוה ַאֶחֶרת. ֲאִפּלּו  ִריְך ּבְ ּצָ מֹו ׁשֶ ּכְ

ל: ִהּדּור  ִהּדּור-ִמְצָוה, ְלָמׁשָ ּבְ

ָרֵאל!!! ִמְצַות ַאֲהַבת-ִיׂשְ ּבְ

ּוְלִהְתַּפֵּלל ְּכמֹו  ְוָחׁשּוב  ִעָּקִרי  ָּדָבר  ַמְצִליַח ַלֲעׂשֹות  ְּבַמָּבט ִראׁשֹון. ִאם ִמיֶׁשהּו ֹלא  ֶהְגיֹוִנית,  ִנְׁשַמַעת  ַהַּטֲעָנה ֶׁשל ׁשּוִקי 
ֶׁשָּצִריְך, ַהִאם ֵיׁש ַטַעם ֶׁשְּכָבר ַיְתִחיל ְלהֹוִסיף ְוִלְלֹמד ִׁשעּוֵרי ִחַּת"ת? ּוִמי ֶׁשֲעַדִין ֹלא ַמְצִליַח ְלִהְתַנֵהג ְּבַאֲהַבת-ִיְׂשָרֵאל 
ְּבִסיִסית ַלֲחֵבָריו, אּוַלי ְּכַדאי ֶׁשֹּלא ְיַנֶּסה ְלַהִּגיַע ְלַדְרָּגא ְּגבֹוָהה יֹוֵתר ֶׁשל ַאֲהַבת-ִיְׂשָרֵאל, ְלָזִרים ֶׁשהּוא ִּבְכָלל-ִּבְכָלל ֹלא 

ַמִּכיר? ַהְּתׁשּוָבה ִנְמֵצאת ְּבָפָרַׁשת ֵעֶקב: ַמְחָׁשָבה ֶׁשָּכזֹו - ִהיא ֲעַצת ַהֵּיֶצר ָהַרע!

ִמְצֹות  "ָעֵקב".  ְּכמֹו  ָלָאָדם  ְלֵהָראֹות  ֶׁשֲעלּולֹות  ִמְצֹות  ַעל  ְמַרְּמזֹות  ַהָּפָרָׁשה  ֶׁשִּבְתִחַּלת  ִּתְׁשְמעּון"  ֵעֶקב  "ְוָהָיה  ַהִּמִּלים 
"ָּפחֹות ֲחׁשּובֹות", ְּכמֹו הֹוָסָפה אֹו ִהּדּור ְּבִמְצָוה. ִאם ָאֵכן חֹוְׁשִבים ֶׁשֶּיְׁשָנם ֶהְבֵּדִלים, ֵיׁש ִמְצֹות "ֲחׁשּובֹות" ְוֵיׁש "ֲחׁשּובֹות-

ָּפחֹות" - ֶאְפָׁשר ְלַהִּגיַע ַלַּמְחָׁשָבה ֶׁשֵאין ְלַהְתִחיל ְּבִהּדּוִרים ְותֹוָספֹות ּוִמְנָהִגים ִלְפֵני ִקּיּום ַהִמְצֹות ַעְצָמן.

אֹוָתנּו  ְמַחְּברֹות  ֻּכָּלן  ַהִמְצֹות  ָּכל  "ֲחׁשּובֹות-ָּפחֹות".  ִמְצֹות  ָּכֶזה  ָּדָבר  ֵאין  אֹוָתנּו:  ְמַלֶּמֶדת  ֶּׁשַהָּפָרָׁשה  ַמה  ְּבִדּיּוק  ְוֶזה 
ַלָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא, ֲאִפּלּו ִאם ְמֻדָּבר "ַרק" ְּבִמְנָהג, אֹו ִחּדּוׁש ְּבִמְצָוה ֶׁשִהִּגיַע ַרק ַּבּדֹורֹות ָהַאֲחרֹוִנים ְוֹלא ָּכתּוב ִּבְמֹפָרׁש 

ַּבּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב.

ַּכֲאֶׁשר ֵיׁש ֶאְפָׁשרּות ְלַקֵּים ִמְצָוה, ְמַבְּצִעים אֹוָתּה ִמָּיד. ִאם ִנָּתן ְלִהְתַחֵּזק ְּבִהּדּור אֹו ִמְנָהג - ָצִריְך ָּפׁשּוט ַלֲעׂשֹות ֶאת 
ֶזה. ָאסּור ַלֲעֹצר ְוִלְבֹּדק ַהִאם ִקַּיְמנּו ְּכָבר ֶאת ָּכל ַהִמְצֹות ַה"ֲחׁשּובֹות" ִלְפֵני ֶׁשַּנְתִחיל ְלַהְׁשִקיַע ִּבְׁשַאר ַהִמְצֹות; ִמּׁשּום 

ֶׁשֶּבֱאֶמת ָּכל ַהִמְצֹות ֲחׁשּובֹות, ְוָכל ַמְחָׁשָבה ַאֶחֶרת ַמִּגיָעה ֵמַהֵּיֶצר ָהַרע!

ְמֻעָּבד ַעל ִּפי ִלּקּוֵטי ִׂשיחֹות ֵחֶלק י"ט ַעּמּוד 89
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ָנה  ֲחַדר ַהּשֵׁ ֶעֶרב, ּבַ 9:30 ּבָ

ֵניאֹור ל ׁשְ ׁשֶ

 ... ׁשְ ׁשְ ׁשְ ּפְ

רּות... ֵאיֶזה ׁשֵ

יַע אֹוֵרַח  ָכל יֹום ַמּגִ לֹא ּבְ

מֹוָך ִליׁשֹן ֶאְצִלי! ָחׁשּוב ּכָ

ָך ָנְסעּו ְלחּוץ ָלָאֶרץ ּוָבאָת  ּלְ ַההֹוִרים ׁשֶ ֵמַח ׁשֶ ׁש ׂשָ ֲאִני ַמּמָ
יַע ִליׁשֹן ֶאְצִלי  הּו ַמּגִ יׁשֶ ּמִ ְך אֹוֵהב ׁשֶ ל-ּכָ ְלִהְתָאֵרַח ֶאְצִלי. ֲאִני ּכָ
דֹוָלה... ָחה ּגְ ּפָ ה ִמׁשְ יׁש ְקָצת ַמה ּזֶ ִית, ֶזה ּגֹוֵרם ִלי ְלַהְרּגִ ּבַ ּבַ

ָחה  ּפָ ְפָעִמים ִמׁשְ ּלִ ח ׁשֶ ּכַ ׁשְ ַאל ּתִ
ה ַאִחים  ִעם ַהְרּבֵ
ְך נֹוַח ל-ּכָ ֶזה לֹא ּכָ

ָהָיה ַהּיֹום,  ל, ַמה ּשֶׁ ְלָמׁשָ
ְמַעט ְולֹא קֹוֶרה ֶאְצֵלנּו  ּכִ

ִית. ּבַ ּבַ

י  ּלִ א ׁשֶ ל ִלְפָעִמים ֵמִאּמָ ֲאִני ְמַקּבֵ ן, ֲאִני יֹוֵדַע. ֶזה ׁשֶ ּכֵ
ן-ָיִחיד... ֲאִני ּבֵ ְגַלל ׁשֶ ה ֶזה ַרק ּבִ ֹשּוֶמת ֵלב ַרָבּ ְתּ

ְמנּו ְלָהִכין  א, ִסּיַ ֶזהּו, ִאּמָ

ֵחק  ִית. ֲאַנְחנּו ֵנֵצא ְלׂשַ עּוֵרי-ּבַ ׁשִ

חּוץ. ְקָצת ּבַ

ְצָדָקה, ְיהּוִדים 
נּו  ַרְחָמִנים. ּתְ

ְצָדָקה!

יעּו  ם - ִהּגִ ַחּלֹון ׁשָ ְרֶאה ּבַ ּוַואּו, ּתִ
ר.  ר ְמֻהּדָ ֶהְכׁשֵ ִרּיֹות ֲעָנִקּיֹות ּבְ ֻסּכָ
ָקִלים!!! ָרה ׁשְ ִדּיּוק ֲעׂשָ ִחיר: ּבְ ְוַהּמְ

ֵאּלּו  ן, ִנְרֶאה ׁשֶ ּכֵ
ׁש  ׁש ַמּמָ ִרּיֹות ַמּמָ ֻסּכָ

ְמֻיָחדֹות!

ָקִלים ְלָכל  ָרה ְשׁ ה, ֲעׂשָ ִהּנֵ
הּו  ְקנּו ָלֶכם ַמּשֶׁ ֶאָחד. ּתִ

יַע ָלֶכם.. ָמתֹוק. ַמּגִ
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ה,  הּוִדי ַהּזֶ ֲאִני ְמאֹד רֹוֶצה ַלֲעזֹר ַלּיְ
רּוָמה  ׁש ָצִריְך ֶאת ַהּתְ הּוא ַמּמָ ִנְרֶאה ׁשֶ

ר ַעל  ְך... ְלַוּתֵ ל-ּכָ ה ּכָ נּו. ֲאָבל ֶזה ָקׁשֶ ּלָ ׁשֶ
דֹוָלה... ה ַהּגְ ִרּיָ ּכָ ַהּסֻ

ָאר  ָקִלים, ּוִבְשׁ ָרה ׁשְ ל ֲעׂשָ ַע ֶאָחד ׁשֶ ן לֹו ַמְטּבֵ ִנּתֵ

ִרּיֹות ְקַטּנֹות יֹוֵתר - ַאַחת  י ֻסּכָ ּתֵ ֶסף ִנְקֶנה ׁשְ ַהּכֶ

ִלי ְוַאַחת ְלָך.

ֶאת  ֶלָעִני  ָלֵתת  ַהְּצָדָקה;  ִמְצַות  ַהִּמְצָוה,  ֶאת  ְלַקֵּים  ַמִּציַע  הּוא  ַהּטֹוב.  ַהֵּיֶצר  עֹוֵמד  ֶאָחד,  ִמַּצד  זֹו!  ָקָׁשה  ִמְלָחָמה  ֵאיזֹו 
ַהְּתרּוָמה ֶׁשהּוא ָזקּוק ָלּה. ֲאָבל ֵמַהַּצד ַהֵּׁשִני עֹוֵמד ַהֵּיֶצר ָהַרע, ְוֵיׁש לֹו ְטָענֹות ַמָּמׁש ְמַׁשְכְנעֹות: ַהֶּכֶסף ַהֶּזה הּוא ֶׁשִּלי, ֲאִני 

ָיכֹול ִלְקנֹות ִלי ִאּתֹו ַמְמָּתק, ָחִטיף אֹו ַצֲעצּוַע. ְלִמי ְלַהְקִׁשיב? ִהְתַלְּבטּות ָקָׁשה...

ְּבָפָרַׁשת ְרֵאה ֶנֱאַמר ַהִּצּוּוי ָלֵתת ְצָדָקה ָלֲעִנִּיים. ֶאָחד ֵמַהְּפָרִטים ַהֲחׁשּוִבים ַּבִּמְצָוה הּוא ַהְּנִתיָנה ְּבֵלב ָׁשֵלם, ּוְבִׂשְמָחה 
יֹוֵתר,  עֹוד  ְלִהְתַאֵּמץ  ָחׁשּוב   - ַהְּצָדָקה  ֶאת  ָלֵתת  ֶׁשֹּלא  אֹוָתנּו  ְלַׁשְכֵנַע  ְמַנֶּסה  ָהַרע  ְוַהֵּיֶצר  ִמְלָחָמה  ֵיׁש  ִאם  ְוֵכן,  ַרָּבה. 

ּוְלִהְתַאֵּמץ ַּגם ִלְׂשֹמַח ַעל ַהְּנִתיָנה.

ֵאין  ְּבִמְקֶרה ֶׁשּבֹו  ֵמֲאֶׁשר  יֹוֵתר  ֲאִפּלּו  ְּגדֹוָלה -  ַמֲעָלה  ַהְּצָדָקה  ִלְנִתיַנת  ֵיׁש  ְּבִׂשְמָחה,  ְוָלֵתת  ְלִהְתַּגֵּבר  ַמְצִליִחים  ַּכֲאֶׁשר 
ִיְצרֹו, ִמְתַּגִּלים ַהּכֹוחֹות ַהְּפִניִמִּיים ֶׁשל ַהֶּנֶפׁש  ְוַהְּנִתיָנה ַנֲעֵׂשית ְּבַקּלּות. ַּכֲאֶׁשר ְיהּוִדי ַמְצִליַח ִלְכֹּבׁש ֶאת  ַמֲאָבק ְּפִניִמי 
ְצָדָקה  ַהֲעֵנק  ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא,  ֶׁשל  ִמְצָותֹו  ֶאת  ַקֵּים  לֹו:  ֶׁשאֹוֶמֶרת  ַמָּמׁש,  ִמַּמַעל  ֱאלֹו-ַה  ֵחֶלק  ַהְּנָׁשָמה,  זֹוִהי  ֶׁשּלֹו. 

ְלָאִחיָך ַהְּיהּוִדי ְּבִׂשְמָחה. ּוְגדֹוָלה ְצָדָקה ֶׁשְּמָקֶרֶבת ֶאת ַהְּגֻאָּלה!

ְמֻעָּבד ַעל ִּפי ִלּקּוֵטי ִׂשיחֹות ֵחֶלק ל"ד ַעּמּוד 88

ְיָלִדים טֹוִבים, ֲעׂשּו 
קּוק  ּזָ ֶחֶסד ִעם ְיהּוִדי ׁשֶ

ִלְנָדָבה...
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ה - "ׁשֹוְפִטים",  ָרׁשָ ל ַהּפָ ָמּה ׁשֶ ׁשְ

יֵני  ְכָנּה: ּדִ יר ָלנּו ַעל ּתָ ַמְסּבִ

ֵטי ַהּתֹוָרה. ּפְ ּוִמׁשְ

רּוְך-הּוא ָנַתן  דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ יִנים ׁשֶ ר ַלּדִ ֶקׁשֶ ּבְ

ק*  ל ְמַרּתֵ ר ָלֶכם ָמׁשָ ָרֵאל, ֲאַסּפֵ ְלַעם-ִיׂשְ

ה... ִמְדָרׁש-ַרּבָ ּמּוָבא ּבְ ׁשֶ

דֹוָלה.  ַלט ַעל ַמְמָלָכה ּגְ ּשָׁ יר, ׁשֶ ָהיֹה ָהָיה ֶמֶלְך ַאּדִ

ל ֶאָחד ּוַמֲעָלתֹו הּוא; ַאְך  ים, ּכָ ִנים ַרּבִ ֶלְך ָהיּו ּבָ ַלּמֶ

ם! ּלָ ֶלְך יֹוֵתר ִמּכֻ ָטן ָאַהב ַהּמֶ נֹו ַהּקָ ֶאת ּבְ

ַתְכִסיֵסי  כֹור ֻמְמֶחה ּבְ ן ַהּבְ ַהּבֵ

מֹוהּו ִמְלָחָמה ְוִגּבֹור ֵמֵאין ּכָ

ר  ִני ֻמְכׁשָ ן ַהּשֵׁ ַהּבֵ

ן ֻמְפָלא ִצּיּור ְוָאּמָ ּבְ

ן  י ֵמיִטיב-ַנּגֵ ִליׁשִ ן ַהּשְׁ ַהּבֵ

ַעל-ֶרֶגׁש ּוְמׁשֹוֵרר ּבַ

ן ָהְרִביִעי ַקל  ַהּבֵ
ַרְגַלִים ּוְמִהיר-ִריָצה

ר,  י ְמַבּדֵ ן ַהֲחִמיׁשִ ַהּבֵ
יג ַח ּוֵמיִטיב ְלַהּצִ ְמַבּדֵ

קּוִנים,  ן ַהּזְ ָטן ּבֶ ן ַהּקָ ַהּבֵ
ִעיר ְוָהָאהּוב... ַהּצָ

ֶסת ָעָליו.  ְדָרׁש ַאְך ְמֻבּסֶ ּמִ ֵאיָנּה מֹוִפיָעה ּבַ ִצּיּוִרּיּות ׁשֶ ְדָרׁש ֻהְרֲחבּו ּבְ ּמִ ּבַ ל ׁשֶ ׁשָ ָרֵטי ַהּמָ *ּפְ

ים  דֹות ַרּבִ ם ׂשָ ֶלְך ָהיּו ּגַ ַלּמֶ
ָטִחים ִנְרָחִבים... ּוׁשְ דֹול ְרַחב ָיַדִים  ַער ַהּגָ ַהּיַ

ִאיָלנֹות ֲחסֹוִנים ּוָמֵלא ּבְ

ה ׁשּורֹות- דֹות ַהִחּטָ ׂשְ
ּבֹוִלים ְזֻהּבֹות ל ׁשִ ׁשּורֹות ׁשֶ

ִרים  ְבִליִנים ְמֻסּדָ ֲערּוגֹות ַהּתַ
ְלַהְפִליא ּוְמִפיֵצי ֵריַח-ִניחֹוַח

ן ֲעֵצי ַהּנֹוי ֵעִצים  ְסּתָ ּבֻ
ר  בֹוִהים, אֹו ְנמּוִכים; ָהִעּקָ ּגְ

- ַמְרִהיִבים!

ים  ְתָנה ַמְרַבּדִ דֹות ַהּכֻ ׂשְ
ָיְפָים ְלָבִנים ּבֹוֲהִקים ּבְ

רֹות ָקָטן, ַאְך  ס ַהּפֵ ְרּדֵ ּפַ
ֵאיכּוִתי ּוְמֵלא ָעִסיס

ים, ֶאת  ָכִסים ָהַרּבִ ל ַהּנְ ִמּכָ
ָטן אֹוֵהב ֲאִני  ס ַהּקָ ְרּדֵ ַהּפַ

ם.  ּלָ יֹוֵתר ִמּכֻ

ֲאָהּה! ֵיׁש ִלי 
ַרְעיֹון!!!
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ְדעּו ְלַנֵחׁש  ְלִמיִדים - אּוַלי ּתֵ נּו, ּתַ
ל  מֹוחֹו ׁשֶ ָעָלה ּבְ ֶמה ָהָיה ָהַרְעיֹון ׁשֶ

ֶלְך? ַהּמֶ

ס  ְרּדֵ ַחר ָלֵתת ֶאת ַהּפַ ֶלְך ּבָ ַהּמֶ
ן ָהָאהּוב ָעָליו -  ָהָאהּוב ָעָליו ַלּבֵ

ָטן. ן ַהּקָ ַהּבֵ

ָנכֹון ְמאֹד, ׁשּוִקי. 
ל הּוא... ְמׁשָ ְוַהּנִ

ָניו ָהֲאהּוִבים -  רּוְך-הּוא ָנַתן ָלנּו, ּבָ דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ
ל:  ָקר לֹו ִמּכָ ָבר ַהּיָ ָרֵאל, ֶאת ַהּדָ ַעם-ִיׂשְ

יֵני ַהּתֹוָרה! ּדִ

ְקָראֶתם ֶאת ַהָּמָׁשל ַהְּמַרֵּתק? ָהַרִּבי ַמְסִּביר ֵאיְך הּוא ַמְתִאים ְּב-ִד-ּי-ּו-ק ַלִּנְמָׁשל:

ַּב"ַּפְרֵּדס" ֶׁשל ַהֶּמֶלְך ִנְמָצִאים ַהֵּפרֹות ַהּטֹוִבים ְוַהְּמתּוִקים; ָאְמָנם ֹלא ַחָּיִבים ֶלֱאֹכל ֵּפרֹות ִּבְׁשִביל ְלִהְתַקֵּים, ֲאָבל ֲאִכיָלָתם 
ְמִסָּבה ֹעֶנג. ַּגם ַהַּמָּתָנה ֶׁשֶהֱעִניק ָלנּו ה', ָעֶליָה ְמֻדָּבר ַּבִּמְדָרׁש, ִהיא ָּדָבר ֶׁשל ֹעֶנג: ַהְּיֹכֶלת ֶשִּׁנְּתָנה ַלַּדָּיִנים ִלְלֹמד ּתֹוָרה 
ַהָּקדֹוׁש- ֶׁשל  ְּבתֹוָרתֹו  ֵחֶלק"  "לֹוְקִחים  ְוִּכְבָיכֹול  ֶׁשְּבַעל-ֶּפה,  ַּבּתֹוָרה  ֵחֶלק  ַהַּדָּיִנים  "יֹוְצִרים"  ָּכְך,  ַהִּדיִנים.  ֶאת  ּוְלָפֵרׁש 

ָּברּוְך-הּוא.

ּוַמהּו ַהְּתַנאי ְלַהְצִליַח ְלַקֵּבל ֶאת ַהַּתֲענּוג ַהֻּמְפָלא ַהֶּזה? ַּגם ַהְּתׁשּוָבה ְלָכְך ְרמּוָזה ְּבִדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש ַעל ַהַּפְרֵּדס ַה... ָקָטן. 
ֵּכן, ַמָּמׁש ָּכְך; ִּבְׁשִביל ְלַהְצִליַח ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה, ּוְלָהִבין ֵהיֵטב ְלִפי ְרצֹונֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא, ָצִריְך ִלְהיֹות "ָקָטן". ִאי-

ֶאְפָׁשר ְלִהְתָּגאֹות ּוְלַהְרִגּיׁש "ָגּדֹול", ְוַיַחד ִעם ֶזה ְלַהְצִליַח ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה.

ְוַנֲעֵלית ִמִּׂשְכֵלנּו ְּבַהְרֵּבה -  ְוִזָּכרֹון ָּתִמיד ֶׁשַהּתֹוָרה ִהיא ָחְכָמתֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא  ַרק ַעל-ְיֵדי ִלּמּוד ִמּתֹוְך ֲעָנָוה, 
ַנְצִליַח ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה. ּוִבְמֵהָרה ִנְזֶּכה ְלַקֵּבל ֶאת ְּפֵני ְמִׁשיַח-ִצְדֵקנּו, ֶׁשַּכָּידּוַע ְיַלֵּמד "ּתֹוָרה ֲחָדָׁשה".

ְמֻעָּבד ַעל ִּפי ִלּקּוֵטי ִׂשיחֹות ֵחֶלק כ"ט ַעּמּוד 95
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ב"ה

יׁש  ה ַמְרּגִ ַאּתָ ֵניאֹור, ֶזה ִנְרֶאה ׁשֶ ׁשְ
ֶבת  ׁש לֹא טֹוב. ֲאִני חֹוׁשֶ ַמּמָ
ִית. ּבַ ֵאר ַהּיֹום ָלנּוַח ּבַ ּשָׁ ּתִ ׁשֶ

יׁש  ֲאִני ַמְרּגִ ִנְרֶאה ִלי ׁשֶ
מּור... ֵסֶדר ּגָ ּבְ

ַהּמֹוֶרה ִהְבִטיַח 
עּור ְמֻיָחד  ַהּיֹום ִיְהֶיה ׁשִ ׁשֶ

ֲהָלָכה; ֲאִני לֹא ָיֹכל ְלַפְסֵפס  ּבַ
ֶאת ֶזה!

ֹמר!!!  ע ַמֲעלֹות חֹם! ה' ִיׁשְ ים ְוֵתׁשַ לֹוׁשִ ׁשְ

ִית ַהּיֹום. ּבַ ָאר ּבַ ה ִנׁשְ ַאּתָ

ֵרָרה... ֲאִני ַרק רֹוֶצה  טֹוב, ִאם ֵאין ּבְ
יַחת ֶטֶלפֹון ַאַחת. ַלֲעׂשֹות ׂשִ

ִקי, לֹא ָאַמְרּתְ ָמה ַאּתְ  מּוׁשְ
ִויץ. ְנּדְ ּסֶ רֹוָצה ַהּיֹום ּבַ

ַאֲהרֹן,
ֶלפֹון. ּטֶ רֹוִצים אֹוְתָך ּבַ

ּבֶֹקר טֹוב ַאֲהרֹן.

ִקי, ָהִיית  ִריָאה, מּוׁשְ ְהִיי ּבְ ּתִ
ְפָסא  ֶבת ַלֲהפְֹך ָעַלי ֶאת ַהּקֻ ַחּיֶ

ִביָנה?... ל ַהּגְ ׁשֶ

ׁשּוט ְקָצת  ֵניאֹור, ּפָ ן, ׁשְ ּכֵ
ָלָגן ּפֹה... ָמה ָרִציָת? ּבָ

יׁש  ׁשּוט ֲאִני ַמְרּגִ ה; ּפָ יָחה ֲאֻרּכָ ַמן ְלׂשִ ה לֹא ַהּזְ ּזֶ ֲאִני ֵמִבין ׁשֶ
ַמח ִאם  ה. ֶאׂשְ ּתָ יַע ַהּיֹום ַלּכִ ְקָצת לֹא טֹוב ְולֹא אּוַכל ְלַהּגִ

ה  י ְלַכּמָ ּלִ ִית ׁשֶ ֶרְך ַהּבַ ה ַלֲעבֹר ּדֶ ּתָ ְחזֹר ֵמַהּכִ ּתַ ׁשֶ ּתּוַכל ַהּיֹום ּכְ
עּור ֲהָלָכה... ׁשִ ְמדּו ּבְ ּלָ ּקֹות ְוַלְחזֹר ִלי ַעל ַמה ּשֶׁ ּדַ

ת  הּו ָרָאה ֶאת ִמְבֶרׁשֶ ִמיׁשֶ
י? ּלִ ִים ׁשֶ ּנַ ַהּשִׁ

ה,  ְמָחה ַרּבָ ׂשִ ּבְ
ֵלָמה! ּו... ְרפּוָאה ׁשְ

ּמּוִדים. ְלַאַחר ִסּיּום ַהּלִ

ן- ׁש ּפֹה. ְרחֹוב ּבֶ ה, ַמּמָ ִהּנֵ
ִית  ר ַאַחת. ֶזה ַהּבַ ָיִאיר ִמְסּפָ

ֵניאֹור. ל ׁשְ ׁשֶ

ּקּור  זֹו, ּבִ ּכָ ִמְצָוה ׁשֶ
ׁשּוט ֻמְכָרח  חֹוִלים. ֲאִני ּפָ

ְלִהְצָטֵרף ֵאֶליָך.

ֶכם  ּלָ י ֶאת ַהּקֹולֹות ׁשֶ ַמְעּתִ ׁשָ
ְדֵרגֹות... ֵמֲחַדר ַהּמַ

עּור:  ִסּיּום ַהּשִׁ ָבר ֲהִכי ָחׁשּוב ָהָיה ּבְ ... ְוַהּדָ
ן ֶאת ַהֲהָלכֹות,  ּנֵ ם ְלׁשַ ִריְך ּגַ ּצָ ַהּמֹוֶרה ָאַמר ׁשֶ

ַעם ַאַחת. ִלּמּוד ּפַ ק ּבְ ּפֵ ְולֹא ְלִהְסּתַ

ִחיָדה ִלְזּכֹר  ֶרְך ַהּיְ זֹו ַהּדֶ
יד  יִנים, ּוְלַהְקּפִ ֶאת ַהּדִ

ַעל ִקּיּוָמם!

ִריא...  ְהֶיה ּבָ ּתִ ר הּוא ׁשֶ נּו, ָהִעּקָ
ָבר ּתּוַכל  ָחר ּכְ ּמָ ים ׁשֶ ֲאַנְחנּו ְמַקּוִ

ְלמּוד-ּתֹוָרה. ַעְצְמָך ַלּתַ ָלבֹוא ּבְ

ֵניאֹור!! ׁשְ
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