
åָה,éִיגóְהñַדת נïָמûֶלñַן שêְמéַזûֶך ּכֹל הñֶשãְמּב

íָָרהñַטìִיך מóַיôֵינע(מּול)åֶד óֶגïְנôָמָדה לע

äֶתãֵּל אïְַקבëָן ּולñִבחéַמäֶת הôֲבֹור אïַעëַת: לäַחא

ôַלèְעôֲׂשֹות זֹאת, וïַעïַחת לéִצלûָיֹון. הéִָרישה

öִיîְפãָל, ּכäֲבäָה; אåֵאïִהיֹות גïָה לìְכֹולäַת יîָך אּכ

îִיüָך ּכïִימָדה אֹותõִיאּות לñְצéַמüַבת, הîָתûֶּכש

ïִיתåִילüֵך. גôֲבֹוָדתñָה עüַיימéִסתîָך ֹלא הãְכּב

ûָיֹון,ãַלת ִרישãָר ִקיּבîְבûֶּכöִי שôַלַײּפäַףַײעîִי אּכ

ôִית.ñִקצֹועåֶת מéֶגóַהóֵך נäֵינìִין אôֲַדיע

õָב.ñַצéַמñֶת הäֱמãֶאêֶה ּבñִקִרים, זéַמãְרֹוב הּב

îֶת,ãֶכñְסּוּבûָה ּומôֲבֹוָדה ָקשéִיא עåָה הéִיגóְהéַנה

ãֶתîֶבãֵָדה ּומּורּכîְבëֲָריּות ּכäַחïָה אíִילñַטéַמה

ãֵיןåָדֹול ּבéֶבֵדל גìֵש הãִים. יñִים ַרּבñִגֹורממ

ïִלחֹוץìָכֹול לèְיìֵָדך וïְיõָא לóִמצéַמֹוֶרה נûֶהîְשûִיעּור, ּכãְשåָה ּבéִיגóְהנ

åָהéִיגóְהãֵין נïְבéַצֹוֶרך, לåַע הãְֶרגּבòִים)éַּבֶרקס(הñִים ïָמãְלéַּבôַל הע

ëֲָריּות.äַחéָאëַת הïְִקיחäִית ּולñָאôַצמע

ñִׂשַרדîִי מñֶֶרת ּכëָן אֹומñִבחéַמäֶת הãַרת אôָבûֶעéָעּובָדה שה

óֶתñֶנñְיּומåֶת מéֶגóַהïִהיֹות נïִים לîֵלïָך ּכìֵש לûֶיõָא שñָצéִָרישּוי מה

éֶַדֶרךïַת הëִילüְחãִתõֵאת ַרק ּבóִמצäַת נïָם א– אּולôִית)ñִקצֹועãָה, מ(טֹוב

åַםïִלמֹוד גûִיך לñַמשéָג מóֶהïִלמֹוד. נñַה לãֵה מéֵרּבïָך עֹוד הìֵש לèְיו

ãִָריםìִהיּו ְדבñִיד יüָמûֶתóֵי שöְנñִּפåָה – מéִיגóְהûֶל נóִים שûָנëֲֵרי שäַחא

éֶם.ãָהöֵר ּבüַּפéִשתïְהìָכֹול לûֶהּוא יש

ôֵרíַעéִצטïְהûֶר לäֲשñֵאéֵר מêָהéִיזïְהíָב למּוט
ìִיןôֲַדיîִי עûָה ּכåִישñַרגûֶת ּומûֶשäַת חֹושûֶאéָעּובָדה שüִי, הïְַדעתל

ïִיתïִילûְלëַ שéֶכֵרחãְהéִיא ֹלא ּבñֶת – הïֶמåֶת מּושלéֶגóַהóֵך נäֵינא

ïָהíָלñַטéִיא מåָה הéִיגóְהûֶנîָך שïְכôַת לäַת מּוַדע. אãִית)íִיבåֶטóֶג(נ

åִיםéָגóֶהûֶנñִשּום שóִגָרמֹות ַדווָקא מüְאּונֹות ַרּבֹות נãֶת. תîֶבמּורּכ

óִיםãִינñְבóָם מäֵינèְאóִים, וìָנñְצּויåִים מéָגóֶהéֵם נîִי הëִים ּכãְטּוחûִים ּבëֲָדשח

éַמּוָדעéָג הóֶהüָם. נôָתïְָרעôֵל לéֶם ּפֹועïָהûֶלòָיֹון שóִיסéַנòֶר הîִי חֹוסּכ

ûָקּולèְשéִיר וêָהöֶן זãְאֹופéַג ּבìִנהüָיו יïְחּולשֹותלéַשֹוֶרש: יַײדַײע) ñֵה(מ

üִיד.ôָûתãֶעüֵר ּבéָג טֹוב יֹותóֶהìֶה נìִהיèְיüֵר, ויֹות

ëַרתãָח), ּבåָchallengeר (äֶתגéָאôִם הéִתמֹוֵדד עïְהãִמקֹום לּב

ëִיָרהãְחéִי ּבüִי, זֹוהïְַדעתïָל. לîְלïִנהֹוג ּכèְֹלא לñֶנּו – וñִמëַ מïִברֹוחל

ôֵית.מּוטע

ãְכֹלîֵר ּבêָכéִיזïְהòִי לóַסåֶה. נéֶגéַהäֶל הëֲזֹור אïַחéִיא לïָך הüִי לõָתôֲצע

õִיתïָה: ָרצëִילüְחîַתïְכñִלïִנהֹוג מõִית לïָן ָרצïָלãִגלûֶּבòִיּבֹות שéַסה

óִית,ñְכֹונîִים מñַצִריכéַמòִידּוִרים הãְסôֲזֹור ּבïַעäִית, לñָאôַצמïִהיֹות על

ïְכֹלïָך ּולìִים לëַיéַחäֶת האíִים)öְשּוטüֵר ּפôֲׂשֹות יֹותïַע(לûֵט öַשïְפּול

äַתïָם אûָיֹון – אּולïִי ִרישãְלüַַדרת ּבéִסתéַיֹום הôַד הëָה. עöָחñִשּפéַמה

.ïָך)ïָה לôָל(עñֵך ñִמãָה מåָבãָר גéַָדבûֶהéַקָרבֹות שïַהôַת לèַַדאי מּוַדעו

ôַלèְעåָה, וéִיגóְהéַנûִיעּוֵרי הãְשôַת ּבéִשַקעûֶהûָעֹות שéַשôַל ּכֹל הãִי עëִשבח

ûֶּבֹו ּכֹלõָב שñַצïְמãִיא לéָבïְהõִי לüִרצèַַדאי ֹלא תõֵאת. וûֶהֹוצòֶף שîֶסéַּכה

.üָם)òְת(סûָוואïַשìָה לéָיñָץ הäֲמñַאéַמה

üֵרèַתïְווֹלא ל
ñִיםüָמãְתñֶת ּובäֱמãֶאïִנהֹוג ּבõָה לäַת רֹוצîִי אíִי ּכïִיטüַחלûֶתåַע שãֶָרגּב

óִיתñְכֹונéַמäֶת הëַת אïַָקחïַי לîְַדאי אּולóִית. ּכñְכֹונéַמôַל הïִי עôֲל– ע

ñְקֹומֹות ֹלאãִמôָה ּובèִיָרה ְרגּועäֲווãַאëָן, ּבñִבחòִיעֹות מóְסñָה נîַמïְכל

äָָדםûֶל אïִיוּוי שïִי לãְלåִי ּבéֲגüִנהäַל תüָה, אôַתôֵת עïְעòִים. לôֲמּוסע

ôָהõִיעñַצüִי מìִיתéָיóִי הäֲנïָם אìֵב זֹאת, אּולëַייñְחéַחֹוק מòֶה. הñְנּוסמ

åַמֵריïְגûִי לåִישüַרגûֶתôַד שèֶה – עïַווñְלôִם מïִנהֹוג עûִיך לéַמשïְהל

ãֵָרהëֲבôִם חåִי עéֲגüִנהïַי תüָך, אּולëִיץ אֹותñַלחïֵך מôֲלãַעäִם ּבëַ. אãְנֹוחּב

ôָה.ãָה ּוְרגּועטֹוב

ïָהûְקּולéַשãַצּוָרה הïִנהֹוג ּבèְלûָשֹות וëֲשéַחôַל הãֵר עåַּבéִתגïְהòִי לóַסנ

ïָםíָחֹון, אּולãִיטëַסַרת ּבûָה חåִישñַרגóָם מäַת אֹומנüֵר. אãְיֹותּב

åָהéִיגóְהéַנëַן הñִבחäֶת מãַרת אôָבûֶעéָעּובָדה שïִזּכֹור: הìִיך לïַיôָלע

ïִנהֹוג.ïֶת לåֶלñְסּוגäַת מîִי אñֶֶרת ּכûֶה אֹומéַָקשה

äַט (ֹלאïְאôִי לòְעéִירּות – סêְהéַזïֵי הïָלîְלôַל ּכïִשמֹור עöִיִדי לéַקּפה

öָחֹות),ûָר ּפäֶפשüֶֶרת – אéַמּותéִירּות הñְהãַמôַ ּבïִנסֹועãִים לìָבëַייח

ãֵך.ãִיבòְבñִסëֵש מñִתַרחéַמïְכֹל הôֵָרה לìִי עéֲיèַהüֵת, וïְאֹותêִכִרי לז

äֶתïִי אèְַקּבלìֵָדך, וïְיûֵב לûֶיֹושäָָדם שéָאïְהֹוָראֹות הôִי לûָמעéִישה

ôַלüֶר עìֶתéִיָרה יêְהóָה זóֶנäֵינüֵך אåָתéִיגóְהäִם נéַאïֵב הñִי לûִימüָיו. ׂשõָעֹותéַצה

óֵס)îָנéִיּכïְה(לïֵב üַלéִשתïְהëָה לïִיחñַצלäַת מîִי אèְכ, וñִַדי)üֵר מ(יֹותñִיָדה éַמה

óִיֹות.ñְכֹונéַמäַר הûְאäֶת שîֵב אôַּכïְעïִי לãְלëָה, ּבïָחéַצלãְהôָה ּבüְנּועãַתּב

ãַחּוץèִיָרה ּבäֲווéָאûֶהîְשåַם ּכñֵך, גôַצמäֶת עõִי אëִיצüַלחäַל תôִם זֹאת, אע

ëִֵריםäֲחåִים אéָגóֶהåִיז, נéַרגïְהïִים לôֲלּולôָה עüְנּועöְָקֵקי תñָה. ּפôִימóְעֹלא נ

ìִיךïַיôָלäַך עôָרֹות – אéֶעôִירּו הìָעûִים יóָשäֲנèַאõְפּו, וõַפצìְצïַי יאּול

ôָהäֵר ְרגּועûָאéִישïְה) ּולòָdistractionsחֹות (éַסéַהñֵהïֵם מôַלéִתעïְהל

ôַלûֶעëָָדש" שéָג חóֶהïֶט "נûֶלéַשäֶת הìִראּו אëִֵרים יäֲחåִים אéָגóֶהóִית. נôֵָרנèְעו

ìִיך.ïַיäֵלìִים אóִיïָנòַבלïִהיֹות סéֶם לïֵיהôֲלûֶעìֵידעּו שèְיüֵך, וóִיתñְכֹונמ

ìֵשèֶה, יïַווñְלôִם מåִי עéֲגüִנהãָּה תûֶּבñֶת שìֶמñְסּויöָה מüְקּופëֲֵרי תäַחא

ãַעíֶבïְטéֲפֹוך לüַהåָה תéִיגóְהéַנéֵָרה הñְהôַד מèְעüַּפִרי, וüִשתîִי תïְַקוֹות ּכל

ïֶתåֶלñְסּוגóֵך מäֵינîִי אõֵאת ּכäַת מֹוצäִם אïָך. אûֶלשåֵ(ôַל ָקבּועéֶרג(הóִיûֵנש

ûָרäֶפשõַד אîֵיצïֵך ּכôֲלãַעôִם ּבëַד עìַחãִי יëִשבëַד, חöַחéַּפôִם הéִתמֹוֵדד עïְהל

ñָהîַמôַל ּכëֲשֹוב עïַחïָך לîְַדאי לïַי ּכìָה. אּולôָיãְעéַּבäֶת הïִפתֹור אל

äֶתãַלת אãָר ִקיּבîְבûֶּכöִי שôַלַײּפäַףַײעöִים, אòָפåָה נֹוסéִיגóְהûִיעּוֵרי נש

ïִשאֹולèְלéַמֹוֶרה וôִם הôֵץ עìָעéִתייïְהïָה לìְכֹולåַם יäַת גûָיֹון. אéִָרישה

ôִיåִיעüַגûֶתîֵן שüָכìִיתåֶת. יéֶגóַהîְנüִיֵדך ּכôֲתôַל עûֵב עñַה הּוא חֹושאֹותֹו מ

ûֵאéַנֹוׂשôַל הèַתִרי עüְווïִנהֹוג, ּותñָה לäִימñַתאóֵך מäֵינîִי אóָה ּכñַסָקנïַמל

óִיäֲנïָם אïָך; אּולûֶלéִיא שíָה הïָטéַחלéַהãָר הûֶל ָדבãְסֹופֹו שּכּולֹו. ּב

ãִיüַלבüִשתèְתíָחֹון, וãִיטòִי ּבåַייסüְגñֶץ ּותäַזִרי אֹומüַאûֶתèָה שñְַקוומ

õֵנּו.äַרצûֵי אãִישîְבôַל ּכëָה עïָחéַצלãְהּב

ãַלñִית יּובôָמע

ïִנהֹוגëֶֶדת לóִי ּפֹוחäֲנא
üִיûַלתóִכשñַן ַרב, נêְמåָה זéִיגóְהüִי נñַדתïָמïִי. לûֶלåָה שéִיגóְהéַנäֶת ִרשיֹון הüִי אãַלתûִים ִקיּבûָה חֹוָדשûִישóֵי שïִפנ: לöֶֶרתòַּפñְסִרבָקה מ

îִיåַלֹות ּכïְגüִי לüַעתãָל הּופתäֲבìַי, אëַיüַּפרּו חìִשתîָך יãְכûֶּבüִי שûַבתëָשûָיֹון. חïַת ִרישôֲלãַעóִי ּבäֲנåִיל 40, סֹוףַײסֹוף אãְגãִים, ּובíִים ַרּבíֶסטãְטּב

åָה.éִיגóְהãַנíָחֹון ּבãִיטïִי ּבäֵין לõֶת. אëֶצóִלחóִי נäֲנåֶה, אéֶגéַהìַד הïְיóִי לäֲנûֶאôַם שöַעãְכֹל ּפïִנהֹוג. ּבëֶֶדת לöַחñְפóִי מäֲנûָה: אëֲָדשìָה חôָיãְעïִי ּבìֵש לôֵת יîָעּכ

ïִיôֲלãַעñִי. ּבñְקֹומãִמïִנהֹוג ּבïִי לôֲלãַעïְבóֶת לüֶנèְנֹותåַמֵרי וïְגåָה לéִיגóְהéַנôַל הüֶֶרת עèַתñְווóִי מäֲנëַץ אïַחñֵרֹוב לüְאּונֹות. מñִתñְאֹוד מëֶֶדת מóִי ּפֹוחäֲנא

ïִי)ãִילãִשבöֶת ּבòֶפóִית נֹוסñְכֹונóֶה מóִקנûֶנõֶה שìָה רֹוצéָיåַם הûֶלéיֹוםַײיֹום (הּוא גíָלֹות שñַטãַמôֲזֹור ּבïַעîְֵדי לóִית ּכñְכֹונãַמּבéַגäֶנהûֶאïַי שôַלëֵץ עלֹוח

ûִים?ñָïה עֹוׂשòֵָרב. מïְסëֵד ּולöַחïְפîָה לûִיכñַמשóִי מäֲנäַך אא–
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ãֶתîֶבûָה ּומּורּכôֲבֹוָדה ָקשéִיא עåָה הéִיגóְהנ

ãַקּבּוקãְבüָב ּבñִכתמ

ôַלãַקּבּוק עãְבüָב ּבñִכתãֵּל מïְַקבëַ אֹו לïִשלֹוחïֵם לïֶד חֹולìֶלּכֹל י

ìָם.éַיïֵי הåַלג

éֵןñֶת. הäֱמãֶאêֶה ָקָרה ּבäַשדֹוד זñֵאמòָלֹומֹוןöִיר סòַּפסèְוãָלôִנּבעïְל

ïִיםåַלéַגהõִיאּו)(הֹוצöָלטּו üַע ּפöֶתïְפìָם, ּולéַיôַל חֹוף הãִילּו עּב

äֶתöָתחּו אûֶּפîְשåָל. ּכñְגּולגìָר מóְייãְתֹוכֹו נìָרֹוק ּובãַקּבּוק יּב

óָהûָנéַשãְאֹוגּוסט הãִַײ30 ּבãָה אֹותֹו ּבîָתבîִי ּכåִילּו ּכüָב גñִכתéַמה

íָהûָטûֶשîְש, ּכäַרנֹולדóָה אãִינòַּבסñָּה ûְמìָה ּושóִייñָנåֶרמìֶֶרת גüַיית

õֵאñִמֹוצûָה מãִיקשãָּה, ּבüָבñִכתãְמìָה. ּבîִיãְתּורּכóָה ּבöִינòְפãִסּב

êָָרה". ëֲזãַחïַי ּבäֵלîְתֹוב אóָא, ּכäָנüָב: "אñִכתéַמה

óָהãִינòַּבïְסûִיב לéָשïְהéֲרּו לñִיהåָשֹות מóִרגéַנïָדֹות הìְלéַיüֵי הûְתש

ãָה.üְשּובüַב תñִכתמ

ãְֹרבîִי ּבìִם, ּכñָיéַמóֵי הöְנôַל ּפñְָך עïַחמïַח לûַלñַר: "שäֱמóֶאîָך נôַל ּכע

.öָסּוק א')öֶֶרק י"א, ּפïֶת ּפéֶל(ֹקהäֶנּו"õָאüִמצñִים תìָמéַיה
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