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נ ְֻק ָדּה ל ְַמ ְח ָשׁ ָבה



ֹשׁה ָל ֶרדֶת ִמן ָה ָהר" ַ -מ ְס ָקנוֹת ְפּזִ יזוֹת.
ֹשׁשׁ מ ֶ
" ַויּ ְַרא ָה ָעם ִכּי ב ֵ
הוּבים.
ְק ִרים וְ ָה ֲא ִ
ַשׁ ָבּת ָשׁלוֹם ָל ֶכםֲ ,ח ֵב ַרי ַהיּ ָ
טּוֹבים ָפּגְ עוּ בּוֹ.
ֹשׁת ֲח ֵב ָריו ַה ִ
יתן ָח ַשׁב ֶשׁ ְשּׁל ֶ
אַך לֹא ָהיָה לוֹ ֶח ֶשׁק ַל ֲחגֹג אוֹ ִל ְשׂמ ַֹחֵ .א ָ
יתן ִה ְת ָק ֵרבְ ,
יוֹם ֻה ַלּ ְדתּוֹ ֶשׁל ֵא ָ
אַך ְבּ ָכל
רוֹצה ְל ִה ָפּגֵשׁ ִא ָתּם וְ ַל ֲחגֹג ֶאת יוֹם ֻה ַלּ ְדתּוְֹ .
יתן אָ ַמר ָל ֶהם ֶשׁהוּא ֶ
בוּע ֶשׁ ָע ָברְ ,כּ ֶשׁ ֵא ָ
ָמים ַבּ ָשּׁ ַ
ַהכֹּל ֵה ֵחל ַכּ ָמּה י ִ
ָצאוּ
רוּצים וְ ֶה ְס ֵבּ ִרים .וְ ַהיּוֹם זֶה ָהיָה ַמ ָמּשׁ ֻמגְ זָםְ .כּ ֶשׁיּ ְ
ַפּ ַעם ֶשׁהוּא ֶה ֱע ָלה ֵאת ָה ַר ְעיוֹןֶ ,הם ָהיוּ ִמ ְת ַח ֵמּ ִקים ְבּ ָכל ִמינֵי ֵתּ ִ
יטים ְל ִכוּוּנוְֹ .כּ ֶשׁ ִה ְת ָק ֵרב
וּמ ִבּ ִ
וּמ ְת ַל ֲח ִשׁים ַ
ַחד ֵמ ֶע ֵבר ַל ְכּ ִבישׁ ִ
צוֹע ִדים י ַ
ֹשׁת ֲח ֵב ָריו ֲ
יתן ָראָה ֶשׁ ְשּׁל ֶ
ִמ ֵבּית ַה ֵסּ ֶפרֵ ,א ָ
וּפשׁוּט ָה ְלכוּ
ָבים ָל ֶל ֶכתָ ,
אָמרוּ לוֹ ֶשׁ ֵהם ַחיּ ִ
יהם ִחיְּכוּ ֵא ָליו וְ ִה ְשׁ ַתּ ְתּקוְּ .כּ ֶשׁנִּ ָסּה ְל ָד ֶבּר ִא ָתּם ַעל ִמ ְפגָּשׁ ְמ ֻשׁ ָתּף ֵהם ְ
ֲא ֵל ֶ
יע ְל ֵביתוֹ
יתן ְבּ ִלבּוְֹ .כּ ֶשׁ ִהגִּ ַ
אָמר ֵא ָ
רוֹציםֶ ,שׁיּ ְִהיֶה" ַ
ַהגִ ים ְוזֶה ָמה ֶשׁ ֵהם ִ
יתן נִ ְפגַּע ְמאֹדִ " ,אם ָכּ ָכה ֵהם ִמ ְתנ ֲ
ָל ֶהםֵ .א ָ
יתן ֵתּ ֵאר
אַלה ִא ָמּאְ ,ו ֵא ָ
אַך לֹא ָהיָה לוֹ ֵתּאָבוֹןָ .מה ָק ָרה ָשׁ ָ
ָמ ָצא ֶאת ִאמּוְֹ ,מ ַב ֶשּׁ ֶלת ֲעבוּרוֹ ֶאת ַה ַמּ ֲא ָכל ֶהאָהוּב ָע ָליו ְ
יתןֲ ,אנִ י לֹא
אָמר ֵא ָ
ְאָמ ָרה" ,מוּזָר ְמאֹד" .נָכוֹן ַ
יטה בּוֹ ו ְ
ילּתוֹ ְו ַעד סּוֹפוִֹ .א ָמּא ֶשׁל ִא ָתּן ִה ִבּ ָ
ָלהּ ֶאת ָכּל ַה ִסּפּוּרִ ,מ ְתּ ִח ָ
ָמ ְר ִתּי ִעם ַה ֲח ֵברוֹת ֶשׁ ִלּי
יתי ֶשׁיָּבוֹאוּ ִא ִתּי ַל ֲחגֹג ֶאת יוֹם ֻה ֶלּ ֶד ִתּיֲ ,אנִ י גּ ַ
ַהגִ ים ֵא ַלי ָכּ ְךַ .רק ָר ִצ ִ
דּוּע ֵהם ִמ ְתנ ֲ
ֵמ ִבין ַמ ַ
יע ַל ַמּ ְס ָקנוֹת וְ ַה ְח ָלטוֹת.
ִיתי ְמ ַמ ֶהרֶת ְל ַהגִּ ַ
קוֹמ ָך ,לֹא ָהי ִ
ִיתי ִבּ ְמ ְ
אָמ ָרה" :לוּ ָהי ִ
יטה ִבּ ְבנָהּ ,וְ ְ
יתן ִה ִבּ ָ
ִא ָתּםִ .א ָמּא ֶשׁל ֵא ָ
וּכ ֶשׁ ֵהם לֹא ְמ ִבינִ ים ַמדּוּ ַע הוּא לֹא
ֹשׁה ַר ֵבּנוּ ַמ ַהר ִסינִ יְ ,
ָרתוֹ ֶשׁל מ ֶ
בוּע ָה ָעם ַמ ְמ ִתּין ַל ֲחז ָ
ָקרְ ,בּ ָפּ ָר ַשׁת ַה ָשּׁ ַ
ְר ֵאה ְבּנִ י ַהיּ ָ
ָהב
ָר ָמה ָל ֶהם ַל ֲעשׂוֹת ֵעגֶל ז ָ
יטים ַבּ ְפּזִ יזוֹת ְשׁמ ָֹשׁה ַר ֵבּנוּ נִ ְפ ֵטּר ו ְָל ֵכן הוּא לֹא חוֹזֵרַ .מ ְח ָשׁ ָבה זוֹ גּ ְ
חוֹזֵרֵ ,הם ַמ ְח ִל ִ
יתן
ֶאכֹל ,וְ ֵא ָ
ָשׁבוּ ל ֱ
יתן וְ ִאמּוֹ י ְ
וּכ ֵאבֵ .א ָ
ָרה .אָסוּר ָלנוּ ִל ְהיוֹת ְפּזִ יזִים אַף ַפּ ַעםְ ,פּזִ יזוֹת גּוֹ ֶר ֶמת ַל ַצּ ַער ְ
בוֹדה ז ָ
ְו ַל ֲעבֹד ֲע ָ
יוֹתרֶ ,ה ְח ִליטוּ
טּוֹבים ְבּ ֵ
ֹשׁת ֲח ֵב ַרי ַה ִ
צוֹד ֶקת"ָ ,ח ַשׁב ְל ַע ְצמוָֹ " .פּשׁוּט לֹא ֶהגְ יוֹנִ י ֶשׁ ְשּׁל ֶ
אוּלי ִא ָמּא ֶ
ָח ַשׁב ַעל ִדּ ְב ֵרי ִאימוַֹ " .
וּב ֶד ֶר ְך נִ ז ְַכּר
יתן ,הוּא ִמ ֵהר ְל ֵביתוֹ ְ
יע יוֹם ַה ֻה ֶלּדֶת ֶשׁל ֵא ָ
אַמ ִתּין ְבּ ַס ְב ָלנוּת? ְכּ ֶשׁ ִהגִּ ַ
אוּלי ְכּ ַדאי ֶשׁ ְ
ְל ִה ְת ַעלֵּם ִמ ֶמּנִּ יַ .
רוּחת ָצ ֳה ַריִם ְל ַב ִדּיְ .כּ ֶשׁ ֶפּ ַתח ֶאת ֶדּ ֶלת ֵבּיתוֹ וְ ִה ְד ִליק ֵאת ָהאוֹרִ ,ה ְתכּוֹנֵן
בוֹדהֶ .א ְצ ָט ֵר ְך ְל ָה ִכין ִלי ֲא ַ
ֶשׁ ִאימוֹ ֲע ַדיִן ַבּ ֲע ָ
טּוֹבים,
ֶשׁת ַל ִמּ ְט ָבּח ְל ָה ִכין ַמ ֶשּׁהוּ ְל ֶאכוֹלְ ,ל ֶפ ַתע נִ ְשׁ ְמ ָעה ְק ִריאָה" :יוֹם ֻה ֶלּ ֶדת ָשׂ ֵמ ַח"ְ .בּ ָסלוֹן ַה ַבּ ִיתָ ,ע ְמדוּ ֲח ֵב ָריו ַה ִ
ָלג ֶ
יהם ָע ְמדוּ ָכּל ַח ְברֵי ַה ִכּ ָתּה ְמ ַחיּ ְִכים ִחיּוּ ְך גָּדוֹלִ .אימוֹ ָע ְמ ָדה ְבּ ֶפ ַתח
אַח ֵר ֶ
וּמ ֲ
יקים ַמ ָתּנָהֵ ,
ְכּ ֶשׁ ָכּל ֶא ָחד ָמ ֵהם ַמ ֲח ִז ִ
בוּכהֵ ,איזֶה ַמזָּל ֶשׁלֹּא
יתן ִבּ ְמ ָ
אָמר ֵא ָ
תּוֹדה ַ
סוּקים ְבּ ִת ְכנוּן ַה ַה ְפ ָתּ ָעה"ָ ,
ֶיך ָהיוּ ֲע ִ
יּוּך ְמ ֻא ָשּׁרֲ " .ח ֵבר ָ
ֶיה ִח ְ
ַה ִמּ ְט ָבּח ְו ַעל ָפּנ ָ
יתן
חוֹשׁ ִביםֵ ,א ָ
אַתּם ְ
וּמה ֶ
יוֹתרָ .
טּוֹבים ְבּ ֵ
ִיתי ַמ ְפ ִסיד ֶאת ֲח ֵברי ַה ִ
יליוֹתָ .הי ִ
וּמ ְס ָקנוֹת ְשׁ ִל ִ
ַע ִתּי ְל ַמ ְס ָקנוֹת ֲחפוּזוֹת ַ
ִהגּ ְ
צוֹדק?
ֵ

ָתן.
קוּדי .יוֹנ ָ
ַק ֵהל ְפּ ֵ
ְל ִה ְת ָראוֹת ְבּ ָשׁבוּ ַע ַה ָבּא ָפּ ָר ַשׁת ַויּ ְ
ֵיכם?
מוֹצא ֵחן ְבּ ֵעינ ֶ
ַה ִאם ְשׁ ִמי ֶה ָח ָדשׁ ֶ

אָדם
נֵר ה' נִ ְשׁ ַמת ָ
יוֹצא ְל ִעלּוּי נִ ְשׁ ַמת
ֶה ָעלוֹן ֵ
ָתן ָפ ְל ֶמר
ַה ִתּינוֹק יוֹנ ָ
הי"ד

  
   
  
    
ִשׂ ָר ֵאל עוֹ ִשׂים זֹאת ַעל י ְֵדי
ַכּ ֲא ֶשׁר רוֹ ִצים ִל ְמנוֹת ֶאת ְבּנֵי י ְ
אַחר ָכּ ְך סוֹ ְפ ִרים ֶאת ַה ַמּ ְט ְבּעוֹת .ה' ִצוָּה
ִאסּוּף ֲח ִצי ֶשׁ ֶקל ִמ ָכּל ֶא ָחד ,וְ ַ
וְעל ָשׁ ַמן ַה ִמּ ְשׁ ָחה וְ ַה ְקּט ֶֹרת .ה' ִצוָּה ֶאת
נוֹס ִפים ַבּ ִמּ ְשׁ ָכּן ַ
ַעל ֵכּ ִלים ָ
ִשׂ ָר ֵאל
ֹשׁה ִמ ְת ַע ֵכּב ְבּ ַהר ִסינַי וּ ְבּנֵי י ְ
ִשׂ ָר ֵאל ִל ְשׁמֹר ֶאת ַה ַשּׁ ָבּת .מ ֶ
ְבּנֵי י ְ
יך ֶאת
ֹשׁה ָשׁב הוּא ַמ ְשׁ ִל ְ
ָהב .וּ ֵכּ ֶשׁמ ֶ
אַהרֹן ַל ֲעשׂוֹת ֵעגֶל ז ָ
ָדּ ְרשׁוּ ֵמ ֲ
הוֹרגִ ים ֶאת ָכּל ִמי ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּ ֵתּף ְבּ ֵח ְטא
וְה ְלּוִ יִּים ְ
ָדיו ְבּ ַכ ַעס ַ
ַהלּוּחוֹת ִמיּ ָ
ִשׂ ָר ֵאל .ה' מוֹ ַחל ִל ְבנֵי
ֹשׁה ִמ ְת ַפּ ֵלּל ֶאל ה' ֶשׁיּ ְִס ַלח ִל ְבנֵי י ְ
ָה ֵעגֶל .מ ֶ
ֹשׁה לוּחוֹת ְשׁנִ יִּים.
ִשׂ ָר ֵאל וְ מוֹ ֵסר ְלמ ֶ
יְ

אָדם י ְַד ֶמּה
גַ .ה ִאם זֶה טוֹב ֶשׁ ָ
ְבּ ֵעינָיו ְכּ ִאלּוּ הוּא ֵריק
ִמ ִמּ ְצווֹת?
אָדם ְל ַה ֲעלוֹת
יך ָה ָ
דָ .מה ָצ ִר ְ




     

ִמ ָדּת ָה ֱא ֶמת
ַהג ְכּ ַצ ִדּיק
ְהוּדי ֶשׁ ִה ְתנ ֵ
יע ַפּ ַעם י ִ
ישׁ ָלאן ִה ִגּ ַ
ֶמ ְ
אַל ַר ִבּי ֵמ ִאיר ִמ ְפּר ִ
אוּלם ַר ִבּי ֵמ ִאיר ִה ִכּיר בּוֹ ִמיָּד ֶשׁ ֵאין
וְ ָל ַבשׁ ְבּ ֶגד ֶשׁל ֲא ְדמוֹ ִריםָ ,
ְהוּדי ָפּשׁוּט.
תֹּכוֹ ְכּ ָברוֹ ו ְִכי ֵאין הוּא ֶא ָלּא י ִ
כוּת ָך".
עוֹמדֶת ִלזְ ְ
אָמר לוִֹ " :מ ָדּת ָה ֱא ֶמת ֶשׁל ָה ָקּ ָבּ"ה ִהיא ָה ֶ
ַ
אַחר ֶרגַע ָשׁאַל
ָהרוּ ָפּנָיו ֶשׁל ָה ִאישׁ ְוהוּא ִה ְתמוֹגֵג ִמ ִשּׁ ְמּ ָחהְ .ל ֵ
נֲ
ֵאת ַה ַצּ ִדּיק ְל ַכ ָונָתוֹ.
ֶא ֶמת'.
אָמר ַר ִבּי ֵמ ִאירְ " :בּי"ג ִמדּוֹת ָה ַר ֲח ִמים ָכּתוּב גַּםֵ -כּן 'ו ֱ
ַ
אוֹרהִ ,אם ָה ָקּ ָבּ"ה י ְַד ְק ֵדּק ִא ָתּנוּ ְבּ ִמ ַדּת ָה ֱא ֶמתֵ ,אין ָכּאן
ְו ִל ְכ ָ
ַר ֲח ִמים ֶא ָלּא ִדּין?!
לּוֹבשׁ ִא ְצ ְט ָלה ֶשׁל ַצ ִדּיק
ְהוּדי ַה ֵ
רוֹאה ָה ָקּ ָבּ"ה י ִ
ֶא ָלּא ְל ִע ִתּים ֶ
ַהג ְכּ ַצ ִדּיק ,וְ ָהיָה ִמן ָה ָראוּי ֶשׁיּ ְַד ְק ֵדּק ַעמּוֹ ְכּחוּט ַה ְשׁ ָע ָרה,
וּמ ְתנ ֵ
ִ
יקים.
נוֹהג ִעם ַצ ִדּ ִ
ְכּ ִפי ֶשׁ ָה ָקּ ָבּ"ה ֵ
אוֹמרֶתֶ ,שׁ ְבּ ֶע ֶצם ָה ִאישׁ ַה ֶזּה
וְאָז ִמ ְתעוֹ ֶררֶת ִמ ָדּת ָה ֱא ֶמת וְ ֶ
נּוֹהגִ ים
ַהג ַעמּוֹ ְבּ ַר ֲח ִמיםְ ,כּ ִפי ֶשׁ ֲ
ְהוּדי ָפּשׁוּט ו ְָראוּי ְל ִה ְתנ ֵ
הוּא י ִ
שׁוּטים".
ְהוּדים ְפּ ִ
ִעם י ִ

יוֹצא ָלאוֹר ַע"י ֵבּית ַה ִמּ ְד ָרשׁ אוֹר ָשׁלוֹם
ֵ

אַפּ ִים"?
בָ .מה ַה ֵפּרוּשׁ " ֶא ֵרך ָ

ְבּ ַמ ֲח ַשׁ ְבתּוֹ ִבּ ְשׁ ַעת ַה ְתּ ִפ ָלּה?

    














ֵמּ ִדּים ֶשׁאָסוּר
יכן ל ֶ
אֵ .מ ֵה ָ
תּוֹרה ֶשׁ ַבּ ַעל ֶפּה?
ִל ְכתֹּב ֵאת ָה ָ



ישׁ ָלאן
ַר ִבּי ֵמ ִאיר ִמ ְפּ ֶר ִמ ְ
ַתּ ְל ִמיד ַה ַבּ ַע ֵשׁ"ט.
נוֹלד ִבּ ְשׁנַת תק"מ .נִ ְפ ַטר ְבּכ"ט ִאיַּר תר"י.
ַ
ישׁ ָלאן ָהיָה ָה ִמ ְק ֵוה
ַמ ֲע ֶשׂה ֶשׁ ָהיָהֵ :בּ ְפּ ֶר ִמ ְ
ְתה ֲח ַל ָקה
ֲא ַח ֵרי ַהר גָּדוֹלְ .כּ ֶשׁ ַה ֶדּ ֶר ְך ָהי ָ
הוֹל ִכים
ְבּ ֶשׁל ַה ְשּׁ ָלגִ ים וְ ַה ֶקּ ַרחָ ,היָה ַעל ַה ְ
יט ֵהר ְל ַה ִקּיף ֶאת ַה ַהר ִכּי ִטפּוּס ָבּ ְשּׁ ִביל
ְל ִה ַ
הוֹל ְך
ַה ֲה ָר ִרי ָהיָה ְמ ֻס ָכּןַ .ר ִבּי ֵמ ִאירָ ,היָה ֵ
עוֹלם לֹא ֶה ְח ִליק.
וּמ ָ
ָתּ ִמיד ְבּ ַמ ֲעלֵה ַה ַהר ֵ
בוּצת
יוֹם ָח ְר ִפּי ֶא ָחד ָח ְל ָפה ַבּ ָמקוֹם ְק ַ
ירה וּ ְכּ ֶשׁ ָר ֲא ָתה ֶאת ַר ֵבּי ֵמ ִאיר
ֲא ְב ֵר ִכים ְצ ִע ָ
ְמ ַט ֵפּס ַעל ַה ַהרֵ .הם ָפּנוּ ְל ַה ְע ִפּיל ַעל ַה ַהר.
וּאי.
ָפלוּ וְ נִ ְפ ְצעוּ וְ נִ זְ ְקקוּ ְל ִטפּוּל ְרפ ִ
אַך ֵהם נ ְ
ְ
אַחר ֶשׁ ִה ְב ִריאוֶּ ,א ָחד ֶמ ֵהם אָזַר א ֶֹמץ
ְל ֵ
ָשׁים לֹא
ֵשׁאַל ֵאת ַר ֵבּי ֵמ ִאירַ " :ר ִבּיֲ ,אנ ִ
וָ
הוֹל ְך
אַתּה ֵ
יצד ָ
ְכוֹלים ְל ַט ֵפּס ַעל ַה ַהרֵ ,כּ ַ
י ִ
שׁוּרים
וְ לֹא ַמ ְח ִליק?" ֵה ִשׁיב לוְֹ " :כּ ֶשׁ ְקּ ִ
נוֹפ ִלים ְל ַמ ֶטּהֵ .מ ִאיר'ל ָקשׁוּר
ְל ַמ ְע ָלה לֹא ְ
יכ ְך הוּא ָיכֹל
וּל ִפ ָ
עוֹלםְ ,
ְל ַמ ֲע ֵלה ְבּבּוֹרֵא ָה ָ
ָל ֶל ֶכת גַּם ַבּ ַמּ ֲע ָלה ַה ַהר ַה ֲח ַל ְק ַלק".
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