
ָבר ָכל ּדָ ִלְראֹות ֶאת ַהּטֹוב ּבְ
ִלים  ְמַרּגְ ר  ָעׂשָ ֵנים  ׁשְ ּבִ ּבֹוֵחר  נוּ  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ
לוּ  ִלים ִנְכׁשְ ַרּגְ יִקים, אוָּלם ַהּמְ ֲחׁשוִּבים ְוַצּדִ
ֵני  ּבְ ֶאת  ילוּ  ִהְכׁשִ ְוַאף  לוּ  ִנְכׁשְ ִליחוָּתם.  ׁשְ ּבִ
ְולֹוַמר  ָאְזֵני ה'  ּבְ ִלְבּכֹות  ְלַהְתִחיל  ָרֵאל,  ִיׂשְ

ָרֵאל.  נֵס ְלֶאֶרץ ִיׂשְ י ֵהם ּפֹוֲחִדים ְלִהּכָ ִכּ
ל  ׁשֵ ְלִהּכָ ִלים  ַרּגְ ַלּמְ ּגַָרם  ָמה  ָקָרה?  ָמה 
ַהּתֹוָרה  יִקים ׁשֶ ַצּדִ ִליחוָּתם? ֵאיְך ָהְפכוּ  ׁשְ ּבִ
ְבֵני  י  ָראׁשֵ ים  ֲאָנׁשִ ם  ּלָ "ּכֻ ֲעֵליֶהם  ְמִעיָדה 

ה" ְלחֹוְטִאים? ָרֵאל ֵהּמָ ִיׂשְ
ֲחׁשוֵּבי  ְהיֹוָתם  ּבִ ִנְבֲחרוּ  ִלים  ַהְמַרּגְ וְּבֵכן 
וָּמה  ֶקר.  ֶ ַהּשׁ ַעל  ֵהם  דוּ  ֶנְחׁשְ לֹא  ָהֵעָדה. 
ׁש? ָראוּ ֶאת ָהֲענִָקים ּבֹוִנים ִמְבָצִרים  ּבֵ ּתַ ִהׁשְ
ִחּיוִּבית  יָבה  ֲחׁשִ ּבַ ַלֲחׁשֹב  ְמקֹום  ּבִ יִרים.  ַאּדִ
ְוָלֵכן  נוּ  ֵמִאּתָ ּפֹוֲחִדים  "ֵהם  י  ִכּ יק  וְּלַהּסִ
י  "ִכּ ִליִלי  ׁשְ אֹור  ּבְ זֹאת  ָראוּ  ִרים",  ּצְ ִמְתּבַ
דוּ ֶאת אֶֹמץ ָהרוַּח  ּנוּ"... ֵהם ִאּבְ ָחָזק הוּא ִמּמֶ
זֹו  ה  ֻחְלׁשָ ֶהֱעִבירוּ  וְּבׁשוָּבם  עוָּזה,  ַהּתְ ְוֶאת 
יֶהם. ֵהִפיחוּ  ה ְלמֹוָצא ּפִ ּפָ ּצִ ָרֵאל ׁשֶ ְלַעם ִיׂשְ
ָרב  ה. ַהּקְ ל ַקְטנוּת, יֵאוּׁש ְוֻחְלׁשָ ָעם רוַּח ׁשֶ ּבָ
ַחּיִים  ָבר ּבַ ל ּדָ ִהְתִחיל... ָכּ ָאבוּד עֹוד ִלְפֵני ׁשֶ
ט  ַמּבָ ּבְ אֹו  ִחּיוִּבי  ט  ַמּבָ ּבְ ִלְראֹות  ר  ֶאְפׁשָ
יֹוֵתר הוּא "ִלְראֹות  ּבְ ּטוּי ַהּיָדוַּע  ִליִלי. ַהּבִ ׁשְ
ּמֹוְזִגים ְלָאָדם  ׁשֶ ֵלָאה". ּכְ ֶאת ֲחִצי ַהּכֹוס ַהּמְ
ט  ַמּבָ ּבְ ִלְראֹות  יָכֹול  הוּא  ִתּיָה,  ׁשְ ּכֹוס  ֲחִצי 
ּכֹוס  ֲחִצי  ּכָאן  יֵׁש  "ּתֹוָדה!  ְולֹוַמר  ִחּיוִּבי 
ַהּכֹוס  "ֲחִצי  ִלְראֹות  ּגַם  ר  ְוֶאְפׁשָ ְמֵלָאה". 
ּכֹוס  ֲחִצי  ֲחֵסָרה  ה  ָלּמָ וְּלִהְתלֹונֵן  ָהֵריָקה", 

ל ַהּכֹוס. אוּ ֶאת ָכּ ה לֹא ִמּלְ ְוָלּמָ
ָרֵאל. ַאְך  אוּ ִלְבחֹן ֶאת ֶאֶרץ ִיׂשְ ִלים ּבָ ַרּגְ ַהּמְ
ָבר  ל ּדָ מוּ ָכּ ְרּגְ ִסיִמּיוּת ּתִ ּפֶ לוּ ּבְ ּכְ ִהְסּתַ ְגַלל ׁשֶ ּבִ
ְמקֹום  ּבִ ִרי".  ֶאְפׁשָ י  וְּל"ִבְלּתִ ה,  ְלָקֶשׁ ְלַרע, 
ְמקֹום  ּבִ ִמְכׁשֹוִלים.  ִלְראֹות ֶאְתּגִָרים - ָראוּ 
ְך ְלֻדְגָמה,  לֹות. ּכָ ּקָ נוּת – ָראוּ ּתַ ּמְ ִלְראֹות ִהְזּדַ
ָחה  ּבְ ּתַ ׁשְ ּנִ ׁשֶ רֹות  ּפֵ ֲענִָקּיִים,  רֹות  ּפֵ ָראוּ  ֵהם 
ר  וְּלַסּפֵ ַלְחזֹר  יְָכלוּ  ֵהם  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ֶהן  ּבָ
ּכֹול ֲעָנִבים!  ֵאיֶזה ֶאׁשְ ְראוּ  ִטיִמּיוּת "ּתִ אֹוּפְ ּבְ
ֵלם!  ׁשָ בוַּע  ְלׁשָ ָחה  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ְלָכל  ֶאָחד  קֹוִנים 
ַאְך  ה!"  ּתָ ַהּכִ ְלָכל  ֶקת  ִמְתַחּלֶ ַאַחת  ֵאָנה  ּתְ
מֹו  ִסיִמּיוּת: "ּכְ ּפֶ ְרָאה  ּבְ מוּ ֶאת ַהּמַ ְרּגְ ֵהם ּתִ
ֲענִָקּיִים  ים  ָהֲאָנׁשִ ְך  ּכָ ֲענִָקּיִים,  רֹות  ַהּפֵ ׁשֶ
ָראוּ  ִלים  ַרּגְ ַהּמְ אֹוָתם".  ִלְכּבֹׁש  ר  ְוִאי-ֶאְפׁשָ
ר:  ְלַסּפֵ בֹוהֹות וְּבצוּרֹות, ֵהם יְָכלוּ  ּגְ חֹומֹות 
י  ִכּ ָלנוּ  מֹוִכיַח  ַהחֹומֹות  ְוחֶֹזק  ּגַֹבּה  "ִהּנֵה 
אֹוָתם  ַח  ְנַנּצֵ ים!  ׁשִ ְוַחּלָ ִנים  ְחּדָ ּפַ ַנֲעִנים  ַהּכְ
ר  ִאי-ֶאְפׁשָ ׁשֶ לֹוַמר  ֲחרוּ  ּבָ ַקּלוּת!" ַאְך ֵהם  ּבְ

ֵאּלוּ. צוּרֹות ּכָ ִלְכּבֹׁש ָעִרים ּבְ
ַהּנֶֶפׁש  ִמּתֹוְך  ִאים  ּבָ ִטיִמּיוּת  ְואֹוּפְ ִסיִמּיוּת  ּפֶ
טֹוב,  ִטְבעֹו  ּבְ הוּא  ׁשֶ ָאָדם  ִניָמה.  ּפְ נוּ  ּלָ ׁשֶ
הוּא  ְוִחּיוִּבי.  ִטיִמי  אֹוּפְ הוּא  ֵמַח,  ְוׂשָ ָרגוַּע 
ָאָדם  ָבר.  ּדָ ָכל  ּבְ ַהּטֹוב  ֶאת  ִלְראֹות  ָרִגיל 
ֵעיַנִים  ּבְ ָבר  ּדָ ל  ָכּ רֹוֶאה  ִליִלי  וּׁשְ ֶנֶפׁש  ַמר 

ִסיִמּיֹות.  ּפֶ
ֶקל  ׁשֶ ל  ׁשֶ ַע  ַמְטּבֵ ְקחוּ  יל:  ְרּגִ ּתַ ה  ַנֲעׂשֶ ּבֹואוּ 
רֹוִאים?  ם  ַאּתֶ ָמה  בֹץ.  ּבְ אֹוָתּה  ְוַלְכְלכוּ 
ְמֻלְכָלְך,  ָאְמָנם  ֶקל!  ׁשֶ רֹוֶאה  ִטיִמי  ָהאֹוּפְ

יִקים ּדִ ֶדֶרְך ַהּצַ ּבְ
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ֶקל.  ֶוה ׁשֶ ן ְלנַּקֹות אֹותֹו. הוּא ֲעַדִין ׁשָ ַאְך ִנּתָ
ְכלוְּך,  ַהּלִ ֶאת  ַהּבֹץ,  ֶאת  ִיְרֶאה  ִסיִמי  ּפֶ
'חֹובֹות  ּבְ ַע.  ְטּבֵ ַהּמַ ל  ׁשֶ ָלֵעֶרְך  ִיְתַיֵחס  ְולֹא 
ְלִמיָדיו  ּתַ ָהַלְך ִעם  י ַרב  ִכּ ר  ְמֻסּפָ ָבבֹות'  ַהּלְ
ֶלב.  ּכֶ ל  ׁשֶ ֶגר  ּפֶ ָראוּ  ֶרְך  ַהּדֶ י  וְּבִצּדֵ ֶרְך,  ּדֶ ּבַ
ְלִמיִדים: "ֵאיֶזה ֵריַח לֹא ָנִעים  אוּ ַהּתַ ּטְ ִהְתּבַ
ה  ּמָ יב ָלֶהם ֶהָחָכם: "ְראוּ ּכַ ֵבָלה זֹו!" ֵהׁשִ ִמּנְ
ֵריַח  ֵאין  ׁשֶ ָטַען  לֹא  ָהַרב  ּנֶיָה!"  ׁשִ ְלָבנֹות 
ד ַהּטֹוב.  ד ִלְראֹות ֶאת ַהּצַ ַרע, ַאְך הוּא  ִלּמֵ

ד. ּמֵ ן וִּמְתּגַ רֹוִאים טֹוב – ָהָרע ִמְתַקּטֵ ׁשֶ ּכְ
ְזִריְטׁש זי"ע.  יד ִמּמֶ ּגִ יַע ְלַרּבֹו, ַהּמַ ְלִמיד ִהּגִ ּתַ
י  ָנה אֹוֶמֶרת ִכּ ׁשְ נוּ! ַהּמִ ֵדִני ַרּבֵ ָאַמר לֹו: "ְיַלּמְ
ָבֵרְך  ּמְ מֹו ׁשֶ ָאָדם ָצִריְך ְלָבֵרְך ַעל ָהָרָעה - ּכְ
ר  ֶאְפׁשָ ֵאיְך  ֵכן?  ִיּתָ ֶזה  ֵאיְך  ַהּטֹוָבה.  ַעל 
ָבְרִכים  ּמְ מֹו ׁשֶ ָבר ָרע ּכְ מַֹח ַעל ּדָ ְלָבֵרְך ְוִלׂשְ
יד  ּגִ ַהּמַ יבֹו  ֱהׁשִ טֹוב?"  ָבר  ּדָ ַעל  ֵמִחים  וּׂשְ
ִביל  ׁשְ ּבִ  . ַאְלּתָ ׁשָ ְמֻצּיֶנֶת  ֵאָלה  "ׁשְ דֹוׁש:  ַהּקָ
ם  ׁשָ ֲאִניּפֹוִלי,  ָלֲעיָָרה  ַסע   – ׁשוָּבה  ּתְ ל  ְלַקּבֵ
יַע  ִהּגִ ַאל אֹותֹו!"  ׁשְ א.  זוּׁשָ י  ַרּבִ ְלִמיִדי  ּתַ ּגָר 
ל  ׁשֶ ִית  ַהּבַ ֵהיָכן  וֵּבֵרר  ָלֲעיָָרה  ְלִמיד  ַהּתַ
ְוַדל  ָקָטן  ְצִריף  ַעל  לֹו  יעוּ  ִהְצּבִ א.  זוּׁשָ י  ַרּבִ
ה ִלּפֹל(  ּטָ ֶלת )ַהּמַ ּדֶ יׁש ּבַ ַפֲאֵתי ָהֲעיָָרה. ִהּקִ ּבְ
ִנים יָפֹות. ָרָאה  ֵסֶבר ּפָ א ִהְכִניסֹו ּבְ י זוּׁשָ ְוַרּבִ
ְוָצפוּף,  ָקָטן  ֶחֶדר  ּדֹוֶלֶפת,  ְקָרה  ּתִ ָהאֹוֵרַח 
ִנים  ִזים ִויׁשֵ ִבים ַעל ַאְרּגָ ְיָלִדים ְיֵחִפים, יֹוׁשְ
ְוָהֲעִנּיוּת  ִצְמצוּם  ּבְ ָהאֶֹכל  ַקׁש.  ֲעֵרמֹות  ַעל 

נוּ  "ַרּבֵ ֵאָלתֹו:  ׁשְ ַעל  ְלִמיד  ַהּתַ ָחַזר  נֹוָרָאה. 
אֹוְתָך  אֹל  ִלׁשְ ִלי  יַע  ִהּצִ ְזִריְטׁש  ִמּמֶ יד  ּגִ ַהּמַ
ָהָרָעה".  ַעל  ּגַם  וְּמָבְרִכים  ֵמִחים  ׂשְ ֵאיְך 
טוַּח  ה ּבָ ְפִליָאה, "ַאּתָ א ּבִ י זוּׁשָ יט ּבֹו ַרּבִ ִהּבִ
ַלח אֹוְתָך ֵאַלי? ֵמֵאיפֹה ֲאִני ֵאַדע?  הוּא ׁשָ ׁשֶ

ָבר ַרע....". ַחּיִים לֹא ָקָרה ִלי ּדָ ּבַ
ַהּכֹל טֹוב!  ׁשֶ ים  יׁשִ ַמְרּגִ  - ה'  ּבַ ֲאִמיִנים  ּמַ ׁשֶ ּכְ
ַנַען!  ּכְ ֶאֶרץ  ּבְ ָבִרים טֹוִבים  ּדְ ִלים ָראוּ  ַרּגְ ַהּמְ
ָבר  ּדָ ל  ָכּ מוּ  ְרּגְ ּתִ ֶהם  ּלָ ׁשֶ ִרירוּת  ּמְ ּבַ ֵהם  ַרק 

ְלַרע. 
ַאּלוֵּפי  ֵהם  עֹות'  ַהּסָ 'ֶקֶרן  י  ָראׁשֵ
ָכל  ּבְ יֶֶלד,  ל  ָכּ י  ִכּ ַמֲאִמיִנים  ִטיִמּיוּת!  ָהאֹוּפְ
ִלְגּדֹל  יָכֹול  ָחה,  ּפָ ִמׁשְ ל  ִמּכָ וּב,  ְוִיּשׁ ִעיר 
ַרּבֹוֵתינוּ  דוּ  ִלּמְ ְך  ּכָ וֶּבן-ּתֹוָרה!  ַמִים  ְיֵרא-ׁשָ
ַעל  ִרים  ְמַוּתְ לֹא  ח'!  ִנּדָ ּנוּ  ִמּמֶ ח  ִיּדַ י  'ְלִבְלּתִ

ָרֵאל! ׂשְ ַאף ֶנֶפׁש ִמּיִ
הוּא  ִלים  ַרּגְ ַהּמְ ת  ָרׁשַ ִמּפָ נוּ  ּלָ ׁשֶ ּמוּד  ַהּלִ
ים  עֹוׂשִ ֵאיְך  ְוִחּיוִּבּיִים.  ִטיִמּיִים  אֹוּפְ ִלְהיֹות 
ה'. הוּא ָאִבינוּ  ּבֹוְטִחים ּבַ ֶאת ֶזה? ַעל-ְיֵדי ׁשֶ
ָבִרים ָרִעים  ּדְ ה  א לֹא עֹוׂשֶ נוּ. ַאּבָ הוּא ַמְלּכֵ
יו ַיְצִליחוּ. ָהָבה  ֲאָנׁשָ ִלְבנֹו. ֶמֶלְך ַרק רֹוֶצה ׁשֶ
ֶאת  ִנְרֶאה  ְוִתְקָוה,  אֹור  ָבר  ּדָ ָכל  ּבְ ִנְרֶאה 
ן  ִטיִמּיוּת ְוִנּתֵ אֹוּפְ ַחּיֵינוּ ּבְ ים ּבְ ִבים ָהַרּבִ ּצָ ַהּמַ
ל ַהּטֹוב ְוַהֶחֶסד  ָלֶהם ְלַלְבֵלב. ִנְרֶאה ֶאת ָכּ

ְך! יר לֹו ּתֹוָדה ַעל ּכָ ּנַָתן ָלנוּ הקב"ה ְוַנּכִ ׁשֶ

קבר המגיד הקדוש ממזריטש זיע"א ורבי זושא מאניפולי זיע"א



יָלה ִהּצִ יִצית ׁשֶ ַהּצִ
ה,  ׁשָ ַהּקָ ֲחָלה  ּמַ ּבַ ל"ע,  ָחָלה,  ָצִעיר  ַנַער 
ַהחֹוִלים.  ֵבית  ּבְ ְרפוִּאי  ִטּפוּל  ל  ְלַקּבֵ ְוֵהֵחל 
ֵדי  ּכְ ׁשֶ לֹו  ֶנֱאַמר  ְחָלָקה,  ַהּמַ ֶאל  בֹואֹו  ּבְ
ִלְלּבֹׁש  ָצִריְך  הוּא  ּפוּל  ַהּטִ ֶאת  ל  ְלַקּבֵ
ְלַהְחִליף  ָעָליו  ָלֵכן,  ְסֶטִריִלּיִים.  ָגִדים  ּבְ
ית ַהחֹוִלים'.  ְגֵדי ּבֵ ׁש 'ּבִ ְוִיְלּבַ ָגָדיו  ל ּבְ ֶאת ָכּ
ֶסת,  ְמֻכּבֶ ִציִצית  ִית  ֵמַהּבַ ִעּמֹו  ֵהִביא  ַהּנַַער 

ל. ּבֵ ּקִ ָגִדים ׁשֶ ּה ֵמַעל ַהּבְ יׁשָ ְוִהְלּבִ
ֶאת  ַלֲעבֹר  יָכֹול  ֵאיְנָך  ָואֶֹפן  ִנים  ּפָ ׁשוּם  "ּבְ
ָאְמָרה  ִציִצית!",  ּבְ ָלבוּׁש  ה  ַאּתָ ׁשֶ ּכְ ּפוּל  ַהּטִ
"ָעֶליָך  ָהַאֲחָרִאית.  ָהָאחֹות  ֶנֱחָרצוּת  ּבְ
ָגִדים ְסֶטִריִלּיִים שביה"ח נֹוֵתן  ִלְלּבֹׁש ַרק ּבְ

ְלָך".
ְמיָֻחד  ּבִ "ֵהֵבאִתי  יר:  ִהְסּבִ ַהחֹוֶלה  ַהּנַַער 
ָלֵלי ַהֶהְגיֵָנה  ֶסת ְלִפי ּכְ ִית ִציִצית ְמֻכּבֶ ֵמַהּבַ

ִמיָרה', וִּבְלָעֵדיֶהן  יִצית ֵהן 'ׁשְ ל ביה"ח. ַהּצִ ׁשֶ
ּפוּל". י מוָּכן ַלֲעבֹר ֶאת ַהּטִ ֵאיֶנּנִ

ַהּנַַער  י  ִכּ ֵלב  ם  ׂשָ ְחָלָקה,  ּמַ ּבַ ָעַבר  ׁשֶ רֹוֵפא 
ׁש  ִנּגַ עֹות.  ׁשָ ה  ּמָ ּכַ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ רֹוְזדֹור  ּפְ ּבַ ב  יֹוׁשֵ
ִטּפוּל.  ל  ְלַקּבֵ ִנְכנָס  ֵאינֹו  ַמּדוַּע  ָאלֹו,  וּׁשְ
יִצית.  ּפוּר ַעל ַהּצִ ר ָלרֹוֵפא ֶאת ַהּסִ ַהּנַַער ִסּפֵ
ִניָמה ְלָבֵרר ִעם ָהָאחֹות ָמה  ָהרֹוֵפא ִנְכַנס ּפְ

ר ַלֲעׂשֹות. ֶאְפׁשָ
ּלֹו  ּכֻ ׁשֶ ּכְ ָהרֹוֵפא,  יָָצא  ּקֹות  ּדַ ה  ּמָ ּכַ ְלַאַחר 
ׁשוּת ְוִהְכִריז: "נֵס! נֵס!". ְוָאַמר  ָאחוּז ִהְתַרּגְ
ה  ַאּתָ ִטּפוּל  ֵאיֶזה  ִלְראֹות  י  "ִנְכַנְסּתִ ַלּנַַער: 
ָהָאחֹות  י ֵלב ׁשֶ ְמּתִ ל. ְוָאז, ְלַתְדֵהָמִתי, ׂשַ ְמַקּבֵ
ָהיָה יָכֹול ח"ו  ְזֵרק חֶֹמר ׁשֶ ּמַ ָטעוּת ּבַ ָאה ּבְ ִמּלְ

ֵדי ָמֶות!...." ְבָך ַעד ּכְ ן ֶאת ַמּצָ ְלַסּכֵ
ְצָוה,  ַהּמִ ְלִקּיוּם  ָך  ּלְ ׁשֶ ׁשוּת  ַהִהְתַעּקְ ְזכוּת  "ּבִ

לוּ!" ָזִכיָת ְוַחּיֶיָך ִנּצְ

ְצָוה ֶדֶרְך ַהּמִ ּבְ

ָכָרּה ִציִצית - ַמֲעָלָתּה ּוׂשְ
ינוּ ַעל ִמְצַות ִציִצית. ַהּתֹוָרה  ֵתנוּ ִנְצַטוִּ ָפָרׁשָ ּבְ
ר  ֶאְפׁשָ יִצית  ַהּצִ ת  ְלִביׁשַ כַֹח  ּבְ י  ִכּ אֹוֶמֶרת 
ֲעֵבָרה  ֶבת  ַמְחׁשֶ ל  ׁשֶ ָהָרע  יֵֶצר  ַעל  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ
ּכֹוֵתב  ַחּיִים  ֶהָחֵפץ  נוּ  ַרּבֵ ֲאסוָּרה.  וְּרִאּיָה 
ׁשֹון( "ָמה ָנכֹון ִלְראֹות  ִמיַרת ַהּלָ סֹוף ֵסֶפר ׁשְ )ּבְ
ֵעת  ּבְ וִּבְפָרט  יֹום,  ּבְ ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ יִצית  ַהּצִ
ַעל  ְטהֹוָרה  ֵאיָנּה  ׁשֶ ָבה  ַמֲחׁשָ ֵאיֶזה  עֹוָלה  ׁשֶ
יִצית,  ּצִ ל ָאז ּבַ ּכֵ ַעס, טֹוב ְמאֹד ְלִהְסּתַ ִלּבֹו אֹו ּכַ

ְוָאז ִיְפַקע ַהּיֵֶצר!"
ֵלָמה  מֹוָנה חוִּטים, וְּבִציִצית ׁשְ ָנף יֵׁש ׁשְ ָכל ּכָ ּבְ
ה  ּפֶ י ּבַ ף ַהַחּיִים' ִכּ נוּ ַה'ּכַ ַתב ַרּבֵ 32 חוִּטים. ּכָ
ָדה ַעל ִמְצַות ִציִצית ִהיא  ּנִַים. ַהְקּפָ יֵׁש 32 ׁשִ

ִים ְללֹא ַמְכאֹוִבים! ַנּ ִ ה ִלְבִריאוּת ַהׁשּ ְסֻגּלָ
יְלָנא  ִמוִּ ֵאִלּיָהוּ  נוּ  ַרּבֵ ַהּגָאֹון  ַעל  ִרים  ְמַסּפְ

יָָדיו  ּבְ ֶהְחִזיק  ִטיָרתֹו  ּפְ ְקַראת  ּלִ ׁשֶ ָר"א(,  )ַהּגְ
ְגדֹו, ְוֵהֵחל ִלְבּכֹות  ּבִ ַעל  יִצית ׁשֶ ֶאת חוֵּטי ַהּצִ
ה  ָלּמָ נוּ,  "ַרּבֵ ְלִמיָדיו:  ּתַ ָאלוּהוּ  ׁשְ ַמר.  ְבִכי  ּבִ
ּגָדֹול  ָכר  ׂשָ ְלָך  ה  ְמַצּפֶ ֲהֵרי  ּבֹוֶכה?  ה  ַאּתָ

ׁש?" ה חֹוׁשֵ ֵני ָמה ַאּתָ א, וִּמּפְ עֹוָלם ַהּבָ ּבָ
ָלֶכם  יר  "ַאְסּבִ יְלָנא:  ִמוִּ ַהּגָאֹון  ָלֶהם  ָאַמר 
עֹוָלם  ה ֲאִני ּבֹוֶכה. ַהּיֹום ֲאִני ִנְמָצא ּכָאן, ּבָ ָלּמָ
ֶּה, ֲאִני יָכֹול ְלַקּיֵם ִמְצוֹות ְוִלְצּבֹר עֹוד ְועֹוד  ַהז
עֹוט ֲאִני  ְמִחיר ּפָ ְזֻכּיֹות. ִהּנֵה ִמְצַות ִציִצית, ּבִ
ֶאת  ּגוִּפי  ַעל  ִלְלּבֹׁש  ִציִצית,  ִלְקנֹות  יָכֹול 
ל  ָכּ ְיָקָרה  ָכל ֶרַגע ִמְצָוה  ּבְ וְּלַקּיֵם  ֶּה  ַהז ֶגד  ַהּבֶ
עֹוד  ּבְ ְוִהּנֵה,  ָעצוּם.  הוּא  ָעֶליָה  ָכר  ַהּשָׂ ׁשֶ ְך  ּכָ
ֶּה, לֹא  עֹוָלם ַהז ָבר לֹא ֶאְהיֶה ּבָ יִָמים ֲאָחִדים ּכְ
ַהזֹּאת.  ַהְיָקָרה  ְצָוה  ַהּמִ ֶאת  ְלַקּיֵם עֹוד  אוַּכל 

ֵאיְך לֹא ֶאְבּכֶה?"

ֶדֶרְך ַהֲהָלָכה ּבְ



יִרים  ִפּלָה ֶקַטע ּבֹו ַמְזּכִ ִסּדוּר ַהּתְ ֵאיפֹה יֵׁש ָלנוּ ּבְ
ָרֵאל'?  ָעִמים 'ִיׂשְ ָחֵמׁש ּפְ

וְּפֵדה  ָרֵאל.  ִיׂשְ ֶעְזַרת  ּבְ קוָּמה  ָרֵאל.  ִיׂשְ צוּר 
ְצָבאֹות  ה'  ָאֵלנוּ  ּגְ ָרֵאל.  ְוִיׂשְ ְיהוָּדה  ִכְנֻאֶמָך 
ּגַָאל  ה',  ה  ַאּתָ רוְּך  ּבָ ָרֵאל:  ִיׂשְ ְקדֹוׁש  מֹו  ׁשְ

ָרֵאל: ִיׂשְ

ִבים  ַהֲעלֹוְתךָ( נְֶחׁשָ ֵתנוּ )ּבְ ָפָרׁשָ סוִּקים ּבְ ֵאיזֶה ּפְ
ְפנֵי ַעְצָמם? ְלֵסֶפר ּבִ

ׁשוָּבה  יֹאַמר...  וְּבֻנחֹה  ָהָארֹן....  ְנסַֹע  ּבִ ַוְיִהי 
ת קט"ו ע"ב( ּבָ יא, ׁשַ י ְיהוָּדה ַהּנָׂשִ יַטת ַרּבִ )ׁשִ

יִקים? ִקְבֵרי ַצּדִ ה ּבְ ִפּלָ בּוַע ַלֲערְֹך ּתְ ָ ת ַהּשׁ ָפָרׁשַ ֵהיָכן יֵׁש ֶרֶמז ּבְ

ה 'ִציִצית' ְלַתְרַי''ג ִמְצוֹות? ּלָ ּמִ יַצד יֵׁש ֶרֶמז ּבַ ּכֵ

ייל: zaida@kerenh.org.il אֹו לפקס 03-8004455   ְלחּו ָלנּו ַלּמֵ ׁשִ
ָעלֹון ַהּבָא. ְתרֹון ּבָ ּלֹו ִעם ַהּפִ ם ׁשֶ ֵ ַתר ֶאת ַהִחידֹות – ְנַפְרֵסם ֶאת ַהּשׁ ּפָ ְוִמי ׁשֶ

ֶדֶרְך ַהִחיָדה ּבְ

ְליֹון קֹוֵדם:  ׁשּובֹות ִמּגִ ּתְ

לֹא  ָבר  ּדָ ה  עֹוׂשֶ הוּא  ה  ָלּמָ יֶֶלד  ֹוֲאִלים  ּשׁ ׁשֶ ּכְ
ֶאת  ים  עֹוׂשִ ם  ּלָ "ּכֻ ַלֲענֹות  הוּא  ָרִגיל  טֹוב, 
ם  ּלָ ְך: ְוִאם ּכֻ נוּ ּגַם יֹוְדִעים ֶאת ַהֶהְמׁשֵ ּלָ ֶזה". ּכֻ

ג.... צוּ ֵמַהּגַ ִיְקּפְ
ָעַמד  ׁשֶ ֶאָחד  יץ  ַאּמִ ָהיָה  ִלים  ַרּגְ ַהּמְ ת  ָפָרׁשַ ּבְ
ֶאת  יק  ּתִ ְלַהׁשְ ה  ִנּסָ רוַּח  וְּבעֹז  ם,  ּלָ ּכֻ מוּל 
ן  ֵלב ּבֶ ת ָהָאֶרץ ָרָעה. ּכָ ּבַ ִלים מֹוִציֵאי ּדִ ַהְמַרּגְ

י יָכֹול נוַּכל  ְיֻפּנֶה ָעַמד ְוָצַעק "ָעלֹה ַנֲעֶלה! ִכּ
ֶרַגע  אֹותֹו  ּבְ ְמאֹד!"  ְמאֹד  ָהָאֶרץ  טֹוָבה  ָלּה! 
ִהְסטֹוְריָה  ּבַ ֲאָבל  ּדֶֹפן.  יֹוֵצא  יִָחיד,  ָהיָה  הוּא 
יֵׁש  ָלנוּ  ּגַם  ַח.  ְמַנּצֵ ּכִ יק,  ַצּדִ ּכְ ָרׁשוּם  הוּא 
הוּ  ֶ ַמּשׁ ים  עֹוׂשִ ּכוּ-ו-ו-ָלם  ׁשֶ  , ה  ֵאּלֶ ּכָ ִבים  ַמּצָ
לֹא טֹוב, ְוָעֵלינוּ ֶלֱאזֹר ּכַֹח ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהּנָכֹון, 

ַח! ֶאת ַהּצֹוֵדק. ְלַנּצֵ

ָרֵאל ִיׂשְ ִית נֱֶאָמן ּבְ ֲהָקַמת ּבַ ּלָה רוּת ְיהוִּדית ּבַ ְמָחה ּבוּנָם ְוַהּכַ ִלְזכוּת ֶהָחָתן ׂשִ

ֶדֶרְך ַהִחּנּוְך ּבְ
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