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ֻח ָּמ ׁש

אש ֹון עם ַר ׁ ּ ִש"י
ִ /ר ׁ

מ ׁ ֶֹשה וְ ַא ֲהר ֹן ְ ּב ֶא ְמצַ ע ַה ׁ ּ ְשלִ יחוּת ׁ ֶשה' נָ ַתן לָ ֶהם לְ ה ֹו צִ יא ֶאת ְ ּבנֵ י ִי ְשׂ ָר ֵאל ִמ ִּמצְ ַריִםֵ .הם ֵהבִ יאוּ ֶאת ַה ַּמכּ וֹת
יסי
ַעל ִמצְ ַריִם ִ ּב ׁ ְשלִ יחוּת ה' ְ ּכ ֵדי לְ ַה ֲענִ ׁיש או ָֹתם ַעל ָהא ֶֹפן ׁ ֶשבּ ֹו ִה ְתנַ ֲהגוּ לְ ָעם ִי ְשׂ ָר ֵאלּ ְ ,כ ֵדי לְ ַה ְראוֹת לָ ֶהם ֶאת נִ ֵ
ה' ,וְ לִגְ ר ֹם להם ֹ לְ ׁ ַש ְח ֵרר ֶאת ְ ּבנֵ י ִי ְשׂ ָר ֵאל .מ ׁ ֶֹשה ַמז ְִהיר ֶאת ַּפ ְרע ֹה ַעל ַה ַּמ ָ ּכה ַה ָ ּב ָאהַ ,מ ַ ּכת ַא ְר ֶ ּבה .וְ ַה ִּמצְ ִרים
ְמ ַפ ֲח ִדיםַּ .פ ְרע ֹה ַמ ְת ִחיל לַ ְח ׁש ֹב ַעל ׁ ִש ְחרוּר ְ ּבנֵ י ִי ְשׂ ָר ֵאלֲ ,אבָ ל ְ ּכ ׁ ֶשהוּא ׁשו ֵֹמ ַע ׁ ֶש ֻ ּכ ָ ּלם יֵצְ אוּ ,הוּא ְמ ָס ֵרב לְ ׁ ַש ְח ְר ָרם.
ַמ ַ ּכת ַא ְר ֶּבה:
ש ָר ֵאל ִמ ִּמ ְצ ַריִ םַ .ל ְמרוֹ ת ׁ ֶש ֶ ּז ה ָק ׁ ֶשה לוֹ
ה' ָא ַמר לְ מ ׁ ֶֹשה ּולְ ַא ֲהרֹן לְ ַהזְ ִהיר ֶאת ּ ַפ ְרעֹה ׁ ֶש ְ ּי ׁ ַש ְח ֵרר ֶאת ְּבנֵ י יִ ְ ׂ
ַל ֲעשׂוֹ ת ְּת ׁש ּו ָבה ְּבלִ י ָה ֶעזְ ָרה ׁ ֶשל ה'ַ ּ ,פ ְרעֹה ֲע ַדיִ ן יָ כוֹ ל ַל ְחזֹר ִּב ְת ׁש ּו ָבה ִאם ה ּוא ַרק יִ ְר ֶצה!
ש ָר ֵאל ,ה' יִ ׁ ְש ַלח ַמ ָּכה ׁ ֶשל ַא ְר ֶּבהָ -ח ָרק,
מ ׁ ֶֹשה וְ ַא ֲהרֹן ָא ְמר ּו לְ ַפ ְרעֹהֶ ׁ ,ש ִאם ה ּוא ל ֹא יְ ׁ ַש ְח ֵרר ֶאת ְּבנֵ י יִ ְ ׂ
ֹאכל ֶאת ָּכל ַמה ׁ ֶש ּצוֹ ֵמ ַח ָּב ֲא ָד ָמה ְּב ָכל ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם.
ׁ ּ ֶש ּי ַ
ש ָר ֵאל ְּכ ָבר ָל ֵצאת ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם!
ַה ִּמ ְצ ִרים ָח ׁ ְש ׁש ּו מ ַ
ֵה ַּמ ָּכה ,וְ ָא ְמר ּו לְ ַפ ְרעֹה ׁ ֶש ִ ּי ֵּתן לִ ְבנֵ י יִ ְ ׂ
"מי ּו ִמי ַההוֹ לְ ִכים?"
ָלכֵ ןַ ּ ,פ ְרעֹה ׁ ָש ַלח לִ ְקרֹא לְ מ ׁ ֶֹשה ּולְ ַא ֲהרֹן ׁ ֶש ַ ּי ְחזְ ר ּו וְ ׁ ָש ַאל אוֹ ָתם ִ :

":כ ָ ּלם יֵ לְ כ ּו ַל ֲעבוֹ ד ֶאת ה'ִּ ,בנְ ָע ֵרינ ּוִּ ,בזְ ֵקנֵ ינ ּוְּ ,ב ָבנֵ ינ ּו ּו ִב ְבנוֹ תֵ נ ּו ְּבצֹאנֵ נ ּו ּו ִב ְב ָק ֵרנ ּו נֵ ֵל ְך!"
מ ׁ ֶֹשה ָענָ ה ֻּ
יכים לְ ַה ְק ִריב ָק ְר ָּבנוֹ ת! ַא ֶּתם ל ֹא רוֹ ִצים ַל ֲעבוֹ ד ֶאת ה'ַ ,א ֶּתם רוֹ ִצים לִ ְבר ַֹח...
ּ ַפ ְרעֹה הֵ גִ יב ,יְ ָל ִדים ל ֹא ְצ ִר ִ
ָלכֵ ן ֲאנִ י ל ֹא ַמ ְס ִּכים ׁ ֶש ַאף ֶא ָחד ִמ ֶּכם יֵ ֵצא!

ְּת ִה ִּלים

יום כ"ט ַלח ֶֹד ׁשְ ּ ,פ ָר ִקים ק"מ -קמ"ד * קמ"ה -ק"נ
ֹ /

ַהיּוֹם ְמ ַסיּ ְִמים ֶאת ָ ּכל ַה ְּת ִה ִּלים! ֱהיוֹת וְ י ׁ ְֶשנָ ם ַרק  29י ִָמים ְ ּבח ֶֹד ׁש ֵטבֵ ת ,או ְֹמ ִרים ַהיּוֹם ְּת ִה ִּלים לְ יוֹם כ"ט
וּלְ יוֹם ל'.
ֵפר ַה ְּת ִה ִּליםֶ ׁ ,ש ָּב ֶהם ָ ּדוִ ד ַה ֶּמ ֶל ְך אוֹ ֵמר ְ ּד ָב ִרים נִ ְפ ָל ִאים
יֶ ׁ ְשנָ ם ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ּ ְפ ָר ִקים ְמאֹד ְמיֻ ָח ִדים ַּב ּסוֹ ף ׁ ֶשל ס ֶ

יקים ׁ ֶש ִּל ְּקט ּו ֶאת ַה ְּת ִפ ָ ּלהָ ,ה ְפכ ּו ֶאת ַה ּ ְפ ָר ִקים ָה ֵא ֶ ּלה ַל ֲח ָל ִקים ַה ֶּמ ְר ָּכזִ ִ ּי ים ׁ ֶשל ּ ְפס ּו ֵקי ְ ּדזִ ְמ ָרה,
ַעל ה'! ַה ַ ּצ ִ ּד ִ
יכים
ישה ּו ֵאין ַמ ְס ּ ִפיק זְ ַמן לְ ָכל ַה ְּת ִפ ָ ּלה ,הֵ ם ְצ ִר ִ
ַה ֵח ֶלק ִּב ְת ִפ ָ ּלה ּבוֹ ֲאנַ ְחנ ּו ְמ ׁ ַש ְּב ִחים ֶאת ה'ְּ .ב ֶע ֶצםִ ,אם לְ ִמ ׁ ֶ
לוֹ ַמר לְ ָפחוֹ ת ֶאת ַה ּ ְפ ָר ִקים ָה ֵא ֶ ּלה.
":ת ִה ָ ּלה לְ ָד ִוד" – ׁ ִשיר ַעל יְ ֵדי ָ ּדוִ ד ַה ֶּמ ֶל ְךּ ,ו ִמ ָּכאן ּולְ ַה ָּבא
יהם ַמ ְת ִחיל ַּב ִּמ ִּלים ְּ
אשוֹ ן ִמ ֵּבינֵ ֶ
ַה ּ ֶפ ֶרק ָה ִר ׁ
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ילהַ -הלְ ל ּויָ הַ .ה ְרבֵּה ֲאנָ ׁ ִשים קוֹ ְר ִאים ַל ֲח ָל ִקים ָה ֵא ֶ ּלה ַּב ְּת ִפ ָ ּלה
ֵה ּ ְפ ָר ִקים ַמ ְת ִחיל ּו ִמ ְס ַּת ֵ ּי ם ַּב ִּמ ָ
ָּכל ֶא ָחד מ ַ
"הלְ לוּקוֹ ת"
ַ
":כל ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה ְּת ַה ֵ ּלל י-ה ַהלְ ל ּויָ ה" – ָּכל נְ ׁ ָש ָמה ְמ ׁ ַש ַּב ַחת ֶאת ה'! ַה ְ ּג ָמ ָרא
ַה ּ ָפס ּוק ָה ַא ֲחרוֹ ן ַּב ְת ִה ִּלים ה ּוא ָ ּ
ימה .לוֹ ְמ ִדים ִמ ָּכאן ׁ ֶש ָע ֵלינ ּו לְ הוֹ דוֹ ת ַלה' ַעל
ילה נְ ׁ ָש ָמה יְ כוֹ ָלה לְ ִה ָ ּק ֵרא ַ ּגם ְּב ַמ ׁ ְש ָמע ּות ׁ ֶשל נְ ׁ ִש ָ
אוֹ ֶמ ֶרת ׁ ֶש ַה ִּמ ָ
ימה
ימיםָ ,ע ֵלינ ּו לִ זְ ּכֹר לְ הוֹ דוֹ ת ַלה' ַעל ָּכל נְ ׁ ִש ָ
ימה! ַל ְמרוֹ ת ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ּתוֹ ָדה ַלה' ַרק ִּבזְ ַמ ִ ּנים ְמס ּויָ ִ
ָּכל נְ ׁ ִש ָ
ָּכל ַה ְ ּז ַמן.

ַּתנְ יָ א

 /לִ ּק ּו ֵטי ֲא ָמ ִרים ֶּפ ֶרק ט"ו (כ"ט טבת שנה מעוברת)

ְּב ַתנְ יָ א ׁ ֶשל ַה ּי וֹ םֲ ,אנַ ְחנ ּו לוֹ ְמ ִדים ַעל ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ס ּוגִ ים ׁ ֶשל ֲאנָ ׁ ִשים:
עוֹ ֵבדֲ -אנָ ׁ ִשים ׁ ֶשעוֹ ְב ִדים ֶאת ה'.
ֶע ֶבדֲ -אנָ ׁ ִשים ׁ ֶש ְּמ ׁ ָש ְר ִתים ֶאת ה'
ל ֹא ֲע ָבדוֹ ֲ -אנָ ׁ ִשים ׁ ֶשלּ ֹא עוֹ ְב ִדים ֶאת ה'.
ָא ָדם ׁ ֶשעוֹ בֵ ד ֶאת ה' ה ּוא ֵּבינוֹ נִ י .ה ּוא עוֹ בֵ ד ָק ׁ ֶשה ְּכ ֵדי לְ ִה ָ ּל ֵחם נֶ גֶ ד ַה ֵ ּי ֶצר ָה ַרע וְ ל ֹא ְמ ַא ְפ ׁ ֵשר לוֹ לְ ִה ׁ ְש ַּתמ ֵּׁש
ַּבגּ ּוף ׁ ֶשלּ וֹ ְּכ ֵדי ַל ֲעבוֹ ר ֲעבֵ רוֹ ת.
ישה ּו ֶמ ֶל ְך  ,אוֹ ֵמר ׁ ֶשה ּוא ְּכ ָבר ֶמ ֶל ְךְּ ,כ ׁ ֶש ְּמ ַכ ִ ּנים
ְמ ׁ ָשרֵת ׁ ֶשל ה'ֶ -ע ֶבד ,ה ּוא ַצ ִ ּדיקְּ .ב ִד ּי ּוק ְּכמוֹ ׁ ֶש ִּל ְקרֹא לְ ִמ ׁ ֶ
ישה ּו ְּב ׁ ֵשם ֶע ֶבד ַה ַּכ ָ ּונָ ה ׁ ֶשה ּוא ְּכ ָבר ִס ֵ ּי ם ֶאת ַה ִּמלְ ָח ָמה ַּב ֵ ּי ֶצר ָה ַרעַ ,עד ׁ ּ ֶש ַה ֵ ּי ֶצר ָה ַרע ׁ ֶשלּ וֹ ְּכ ָבר ֵאינֶ נּ ּו.
ִמ ׁ ֶ

יום
ַה ּי ֹום ֹ

 /כ"ט ֵט ֵבת

יכ ִט ַיקיְ יט -אוֹ ר ַה ּתוֹ ָרה לְ תוֹ ְך ָהעוֹ ָלם.
ָה ֲעבוֹ ָדה ׁ ֶשל ַה ְ ּי ה ּו ִדי ֶ -ה ָח ִסיד ִהיא לְ ָה ִביא לִ ְ
שים זֹאת?
ֵּכ ַ
יצד עוֹ ִ ׂ

ַּכ ּמ ּו ָבן ָע ֵלינ ּו לְ ִה ְתנַ הֵ ג ְּב ַע ְצ ֵמנ ּו ְּכ ֲח ִס ִידים .א ּו ָלם ,ל ֹא ַ ּדי ְּב ָכ ְךָ ,ע ֵלינ ּו לְ ַל ֵּמד יְ ה ּו ִדים ֲא ֵח ִרים לְ ִה ְתנַ הֵ ג
יכים ַל ְעזוֹ ר ַל ֲאנָ ׁ ִשים לְ ָה ִבין ׁ ֶש ִּל ּמ ּו ד ּתוֹ ָרה
יכ ִט ַיקיְ יט -אוֹ ר לְ ַע ְצ ָמם ְּב ֶה ְת ֵאםָ .אנ ּו ְצ ִר ִ
ְּכמוֹ ֲח ִס ִידים ּולְ ָה ִביא לִ ְ
וְ ִק ּי ּום ִמ ְצווֹ ת ְּכ ׁ ֶש ְּל ַע ְצמוֹ ֵאינוֹ ַמ ְס ּ ִפיקׁ .יֵש ַל ֲעשׂוֹ ת זֹאת ְּב ַח ּי וֹ ת וְ ֶאת ַה ַח ּיוֹ ת ַהזּוֹ ְמ ַק ְּבלִ ים ְּב ֶא ְמ ָצע ּות
ַה ְּת ִפ ָ ּלה ַּב ֶ ּד ֶר ְך ׁ ֶש ַה ֲח ִסיד ּות ְמ ַל ֶּמ ֶדת אוֹ ָתנ ּו.

וות
ֵס ֶפר ַה ִּמ ְצ ֹ

שה קי"ג
ִ /מ ְצ ַות ֲע ֵ ׂ

ַה ִּמ ְצוָ ה ַה ּי וֹ ם ִהיא אוֹ ָת ּה ִמ ְצוָ ה ְּכמוֹ ֶא ְתמוֹ לִ ,מ ְצ ַות ֲע ֵשׂה קי"גִ ,מ ְצוָ ה ֶׁש ִּת ְהיֶ ה ּ ָפ ָרה ֲאד ּו ָמה מ ּו ָכנָ ה ְּכ ֵדי
ֶׁש ְּבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל י ּו ְכל ּו לְ ִה ָּטהֵ ר ִמ ֻּט ְמ ַאת מֵת.

ַר ְמ ַּב"ם

כות ּ ָפ ָרה ֲאד ּו ָמה פרקים ב' ,ג' ,ד'
ִ /הלְ ֹ

יצ ד ְמ ִכינִ ים ֶאת ַה ּ ָפ ָרה ָה ֲא ֻד ָּמה:
ְּב ַר ְמ ַּב"ם ַה ּי וֹ ם לוֹ ְמ ִדים כֵּ ַ
ּ ֶפ ֶרק ב'ָ -ה ַר ְמ ַּב"ם ַמ ְס ִּביר ַעד ַּכ ָּמה ָצ ִר ְ
יך לְ ִהזָ ּהֵ ר ּולְ ַה ְק ּ ִפיד ֶׁש ָּכל ַה ְ ּד ָב ִרים ַה ְּמ ַׁש ְּמ ִׁשים ַל ֲה ָכנַ ת ַה ּ ָפ ָרה
ָה ֲא ֻד ָּמה ל ֹא יִ ַּט ָּמא ּו.
ֵהם ִּת ְׁש ַעת ַה ּ ָפרוֹ ת ָה ֲא ֻד ּמוֹ ת
יצ ד ָש ְׂרפ ּו ֶאת ַה ּ ָפ ָרה ָה ֲא ֻד ָּמהָ .ה ַר ְמ ַּב"ם אוֹ ֵמר מ ֶ
ֶּפ ֶרק ג -לוֹ ְמ ִדים כֵּ ַ
אשוֹ נָ ה ה ּו ְב ָאה ַעל יְ ֵדי מ ֶֹׁשה ַרבֵּ נ ּוַ ,ה ׁ ּ ְשנִ יָ ּה ַעל יְ ֵדי ֶעזְ ָרא וְ עוֹ ד ִׁש ְב ָעה
ֶׁש ֻה ְק ְרב ּו ַעד לְ סוֹ ף יְ ֵמי בֵּ ית שֵׁ נִ יָ .ה ִר ׁ
ִּבזְ ַמן בֵּ ית ַה ִּמ ְק ָ ּד ׁש ַה ׁ ּשֵ נִ י.
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יח!
ַה ּ ָפ ָרה ָה ֲע ִש ִׂירית ּת ּו ָבא ַעל יְ ֵדי ָמ ִׁש ַ
"מהֵ ָרה יִ ָג ֶּלה ָא ֵמן כֵּ ן יְ ִהי ָרצוֹ ן"ָ .ה ַר ִּבי אוֹ ֵמר
ִמיַ ּ ד ַא ֲח ֵרי ׁ ּ ֶשאוֹ ֵמר זֹאת ָה ַר ְמ ַּב"ם מוֹ ִסיף ֶאת ַה ִּמ ִּלים ְ
ְ
יח ָּכל ָּכך ֶׁש ֲא ִפיל ּו ַּכ ֲא ֶׁשר ְמ ַד ְּב ִרים
ֶׁש ָה ַר ְמ ַּב"ם ָּכאן ְמ ַל ֵּמד אוֹ ָתנ ּו ֲה ָל ָכה ֲח ׁש ּו ָבה ְמאֹדָ .ע ֵלינ ּו לִ ְרצוֹ ת ֶאת ָמ ִׁש ַ
יח ׁיֵש לְ ִה ְת ּ ַפ ֵ ּלל ִמיַ ּ ד לְ בוֹ אוֹ.
ַעל ַמ ׁ ּ ֶשה ּו ַא ַחרִ ,אם ַמזְ ִּכ ִירים ֶאת ָמ ִׁש ַ
ֶּפ ֶרק ד'ְּ -ב ֶפ ֶרק זֶ ה ָה ַר ְמ ַּב"ם אוֹ ֵמר ַמה ּקוֹ ֶרה ִאם ל ֹא ְמ ַקיְ ּ ִמים ֶאת ַא ַחת ַה ֲה ָלכוֹ ת ִּב ְמל ָֹא ּה ַה ִאם ַה ּ ָפ ָרה
ֲע ַדיִ ן ְּכשֵׁ ָרה.

ַ ּד ְר ֵכי ַה ֲח ִסיד ּות

ְ /מ ִסיר ּות נֶ ֶפ ׁש

ְּב ַתנְ יָ אִ ,ה ְת ַחלְ נ ּו לִ לְ מֹד ַעל ַה ּכ ַֹח ַה ְּמיֻ ָחד ׁ ֶשל ְמ ִסיר ּות נֶ ֶפ ׁש ׁ ֶש ַ ּק ָ ּי ם ֵא ֶצל ָּכל יְ ה ּו ִדיִ .הנֵּה ִס ּפ ּור ַעל ְמ ִסיר ּות
"ש.
נֶ ֶפ ׁש ׁ ּ ֶש ִּס ּ ֵפר ָה ַר ִּבי ַה ַּמ ַה ַר ׁ
יס ִטים .נְ ָע ִרים יְ ה ּו ִדים
ְּב ֶמ ׁ ֶש ְך ׁ ָשנִ ים ַר ּבוֹ ת ְּבר ּו ְסיָ ה ָהיְ ָתה ְ ּגזֵ ָרה ָק ׁ ָשה ְמאֹד ׁ ֶש ִ ּנ ְק ְר ָאה ְ ּגזִ ַירת ַה ַ ּקנְ טוֹ נִ ְ

ְצ ִע ִירים נֶ ְח ְטפ ּו וְ נִ לְ ְקח ּו לְ ׁ ָשרֵת ַּב ָ ּצ ָבא ׁ ָשנִ ים ַר ּבוֹ ת.

ַל ְמרוֹ ת ׁ ֶשלּ ֹא ָהי ּו ָל ֶהם ִהזְ ַ ּד ְּמנוּיוֹ ת ַר ּבוֹ ת לִ לְ מֹד ּתוֹ ָרהַ ,ה ְ ּנ ָע ִרים ַה ְ ּי ָק ִרים ַהלְ ל ּו יָ ְדע ּו ׁ ֶשהֵ ם יְ ה ּו ִדיםַ .ה ֶ ּצ ַמח
יצים ָה ֵאלּ ּו ְּכ ֵדי לְ עוֹ ֵדד ֶאת ר ּו ָחםְּ .ב ַא ַחת
ֶצ ֶדק ָהיָ ה נוֹ הֵ ג לְ ַב ֵ ּקר ִמ ּ ַפ ַעם לְ ַפ ַעם ְקבוּצוֹ ת ׁ ֶשל ַה ֲחיָ לִ ים ָה ַא ִּמ ִ
"א ָדם ָצ ִר ְ
ַה ְ ּד ָר ׁשוֹ ת ׁ ֶשלּ וֹ ָא ַמר ָ
יך לִ ְמסֹר ֶאת נַ ְפ ׁשוֹ ְּכ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא לְ וַ ֵּתר ַעל יַ ֲהדוּתוֹ ֲא ִפיל ּו ִאם ַה ַ ּצאר ִּב ְכבוֹ דוֹ
ָ
ָ
ּו ְב ַע ְצמוֹ אוֹ ֵמר לְ ָך לְ ָה ִמיר ֶאת ָ ּד ְתךָ ,ע ֶליך לִ ְמסֹר ֶאת ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש וְ ל ֹא לִ ׁ ְשמוֹ ַע ְּבקוֹ לוֹ ".
ֶא ָחד ַה ֲחיָ לִ ים ׁ ֶש ׁ ּ ָש ַמע ֶאת ִ ּד ְב ֵרי ָה ַר ִּבי ַה ֶ ּצ ַמח ֶצ ֶדק ָהיָ ה יַ ַמאי ְּב ׁ ֵשם ׁ ִש ְמעוֹ ן ֵלוִ ין ׁ ּ ֶש ִ ּנלְ ַקח ִמ ִּמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ּתוֹ ַל ָ ּצ ָבא
ְּבגִ יל ָצ ִעיר ְמאֹד .ה ּוא ָהיָ ה ַח ָ ּי ל ִמ ְצ ַט ֵ ּין וְ ָא ַהב ֶאת ַּת ְפ ִקידוֹ ְּכיַ ַמאיֻּ .כ ָ ּלם ִה ְת ַר ׁ ּ ְשמ ּו ִמ ֶּמנּ ּו לְ טוֹ ָבה וְ ַה ַח ָ ּי לִ ים
ׁ ֶש ָהי ּו ִא ּתוֹ ַּב ּ ְפל ּוגַ ה נָ ֲהג ּו לְ ַכנּ וֹ תוֹ ׁ ִש ְמעוֹ ן ּבוֹ ְד ִרי – ׁ ִש ְמעוֹ ן ָה ַא ִּמיץ .לְ ׁ ִש ְמעוֹ ן נִ ֵּתן ַּת ְפ ִקיד ָּב ִכיר ִּכ ְמ ַפ ֵ ּקד ְּב ֵחיל
ַה ָ ּי ם ָהר ּו ִסיַּ ,ב ָּב ִסיס ְצ ָב ִאי לְ יַ ד ַה ָ ּי ם ַה ׁ ּ ָשחוֹ ר.
יע לְ ָב ִסיס ַה ְ ּצ ָב ִאי! ַה ַ ּצאר ָהיָ ה ָה ָא ָדם
יוֹ ם ֶא ָחד ִה ִ ּגיע ּו לְ ָב ִסיס ֲח ָד ׁשוֹ ת ֲח ׁשוּבוֹ תַ -ה ַ ּצאר ְּב ַע ְצמוֹ עוֹ ֵמד לְ ַה ִ ּג ַ
ָּב ַעל ַה ַּס ְמכ ּות וְ ָה ָע ְצ ָמה ַה ִ ּנ ְר ֶח ֶבת ְּביוֹ תֵ ר ְּב ָכל ַה ְּמ ִדינָ ה וְ ַה ַח ָ ּי לִ ים ְמאֹד ִה ְת ַר ְ ּג ׁש ּו וְ נִ לְ ֲחצ ּו .לִ ְכבוֹ ד ַה ַ ּצאר
ַה ֲחיָ לִ ים נִ ּק ּו וְ ִה ְב ִריק ּו ָּכל ּ ִפ ָ ּנה ַּב ָּב ִסיס .הֵ ם ִּת ְכנְ נ ּו ֲא ִפיל ּו מוֹ ַפע ְמיֻ ָחדְּ .כ ֵח ֶלק ְמ ַהמוֹ ַפע ְמ ַפ ֵ ּקד ַה ָּב ִסיס ָהיָ ה
יע לְ ִפ ְת ָחם.
שה ַמ ׁ ּ ֶשה ּו ַא ִּמיץ ִּב ְמיֻ ָחד לִ ְכבוֹ ד ָהאוֹ ֵר ַח ֶה ָח ׁש ּוב ׁ ֶש ִה ִ ּג ַ
ָע ִתיד לְ ַה ְכ ִריז ׁ ֶש ֶא ָחד מ ַ
ֵה ְּמ ַפ ְק ִדים יַ ֲע ֶ ׂ
ימה ֲעצ ּו ָרהִ ׁ ,ש ְמעוֹ ן ֵלוִ ין נֶ ֱע ַמד ְּב ַת ְח ִּתית ַה ּתוֹ ָרן ׁ ֶשל ַה ְּס ִפינָ ה ַה ְ ּגבוֹ ָהה ְּביוֹ תֵ ר
ְּכ ׁ ֶש ֻּכ ָ ּלם צוֹ ִפים ּבוֹ ִּבנְ ׁ ִש ָ
ְ
ש ָחה ֲחזָ ָרה ָלחוֹ ף וְ ִה ׁ ְש ַּת ֲחוָ ה ִּב ְפנֵ י ַה ַ ּצאר.
ַּב ָ ּי ם .לְ ל ֹא ַה ְפ ָס ָקה ה ּוא ִט ּ ֵפס ַעד ַל ּג ַֹב ּה וְ ָצ ַלל לְ תוֹ ך ַה ַּמיִ ם .ה ּוא ָ ׂ
"ש ְמעוֹ ן ּבוֹ ְד ִריִּ ,ב ְרצוֹ נִ י לְ ַה ֲענִ יק לְ ָך ִע ּט ּור ָּכבוֹ ד ַּב ֲחגִ יגָ ה ָמ ָחר"ַּ .ב ּיוֹ ם לְ ָמ ֳח ָרת ַּכ ֲא ׁ ֶשר
ַה ַ ּצאר ִה ְת ַלהֵב – ׁ ִ
"ש ְמעוֹ ן ּבוֹ ְד ִריִּ ,בגְ ַלל ַה ּמוֹ ַפע ָה ַא ִּמיץ
ְמ ַפ ְּק ִדים ְּב ִכ ִירים ַר ִּבים וְ אוֹ ְר ִחים נִ ְכ ָּב ִדים ָצפ ּו ּבוַֹ ,ה ַ ּצאר ִה ְכ ִריזִ ׁ :
ֵת ָלנ ּו ֶא ְתמוֹ לֲ ,אנִ י ְמ ַמ ֶ ּנה אוֹ ְת ָך לְ ִאלּ ּוף ּו ְמ ַפ ֵ ּקד ֵחיל ַה ָ ּי ם ָהר ּו ִסי"ִ ׁ .ש ְמעוֹ ן ָא ַמר ְּב ׁ ֶש ֶקט ֲא ָבל ֲאנִ י
ׁ ֶש ָה ְרא ָ
יע לְ ַת ְפ ִקיד ָּב ִכיר יוֹ תֵ ר ֵמ ָא ׁ ֵשר ְמ ַפ ֵ ּקד"ַ .ה ַ ּצאר ָהיָ ה ְמאֹד ֻמ ְפ ָּתע
יְ ה ּו ִדיּ ,ולְ ִפי ֻח ֵ ּקי ר ּו ְסיָ הָ ,אס ּור לִ י לְ ַה ִ ּג ַ
ָ
ָ
אשית
"ר ׁ ִ
"אין ְּב ָעיָ הָּ ,ת ִמיר ֶאת ָ ּד ְתך וְ נִ ְמנֶ ה אוֹ ְתך ָּכעֵת לְ ַאלּ ּוף!" ׁ ִש ְמעוֹ ן ָענָ ה ִּב ְמ ִהיר ּותֵ :
ּו ְמ ֻב ָ ּי ׁש וְ ָא ַמר לוֹ ֵ
ֹאש ַה ּתוֹ ָרן ַה ָ ּגבוֹ ַּה ְּביוֹ תֵ ר.
ש ִ
יתי ֶא ְתמוֹ ל" ה ּוא ָע ָלה וְ ִט ּ ֵפס ׁש ּוב לְ ר ׁ
שה ָה ַא ִּמיץ ׁ ֶש ָע ִ ׂ
ָע ַלי ַל ְחזֹר ַעל ַה ַּמ ֲע ֶ ׂ
ְ
ָ
שרֵה ׁ ָשנִ ים ׁ ֵש ַר ְת ִּתי ְּב ֵחיל
ְּכ ׁ ֶש ָע ַמד ׁ ָשם ִה ְכ ִריז ְּבקוֹ ל ָרם ׁ ֶש ֻּכ ָ ּלם י ּו ְכל ּו לִ ׁ ְשמוֹ ַע הוֹ ד ַמלְ כ ּו ֶתךְּ ,ב ֶמ ׁ ֶשך ׁ ְש ֵּתים ֶע ְ ׂ
ַה ָ ּי ם ָהר ּו ִסי וַ ֲאנִ י אוֹ הֵב ֶאת ַּת ְפ ִק ִידיֲ .א ָבל יוֹ תֵ ר ֲח ׁש ּו ָבה ִמ ֶ ּז ה ָה ֻע ְב ָ ּדה ׁ ֶש ֲאנִ י יְ ה ּו ִדיָּ .ת ִמיד ׁ ָש ַמ ְר ִּתי ׁ ַש ָּבת
ש ָר ֵאל ה'
וְ ַּכ ׁ ְשר ּות ְּב ָכל ַה ׁ ּ ָשנִ ים ָה ֵאלּ ּוֲ .אנִ י ל ֹא ַא ְפ ִסיק לְ עוֹ ָלם לִ ְהיוֹ ת יְ ה ּו ִדי .לְ עוֹ ָלם ל ֹא ֶא ֱעזֹב ֶאת ה'ְ ׁ .ש ַמע יִ ְ ׂ
ֵה ַּמיִ ם .ה ּוא ִה ְק ִריב ֶאת ַח ָ ּי יו ַעל
ֱאל ֵֹקינ ּו ה' ֶא ָחד" .ה ּוא ָצ ַלל ׁש ּוב לְ ע ֶֹמק ַה ָ ּי ם א ּו ָלם ַּב ּ ַפ ַעם ַהזּוֹ ל ֹא ָע ָלה מ ַ
יח אוֹ תוֹ לְ וַ ֵּתר ַעל יַ ֲהד ּותוֹ.
ִק ּד ּו ׁש ה'ְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ַה ַ ּצאר ל ֹא י ּו ַכל לְ ַה ְכ ִר ַ
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