
ָרא  ּבָ ׁשֶ ַעל  הקב"ה  ֶאת  ִחים  ּבְ ְמׁשַ ֲחַז"ל 
ם  "וְּכׁשֵ עֹוָלם,  ּבָ ים  ַרּבִ ּכֹה  ים  ֲאָנׁשִ
עֹוֵתיֶהם  ּדֵ ּגַם  ְך  ּכָ ׁשֹוִנים  ְרצוֵּפיֶהם  ּפַ ׁשֶ
ֶדֶרְך  ּבְ נ"ח(.  ָרכֹות  ּבְ ֶכת  )ַמּסֶ ׁשֹונֹות" 
יָבה  עֹות ׁשֹונֹות ּגֹוְרמֹות ְלַדְרֵכי ֲחׁשִ ַבע ּדֵ ַהּטֶ
צוּרֹות  יֵׁש  ים  ֲאָנׁשִ ְקבוַּצת  וְּבָכל  ׁשֹונֹות, 
עֹות ֲחלוּקֹות  עֹות. ּדֵ יָבה ֲאֵחרֹות ְוִרּבוּי ּדֵ ֲחׁשִ
ִוּכוַּח  וִּמּנוּף.  ַהְצָלָחה  ְלָהִביא  ֲעׂשוּיֹות 
ֶמת  ְמַקּדֶ וַּמֲחלֶֹקת  ִריָאה,  ּבְ ֲחרוּת  ּתַ ְמעֹוֵרר 

ּיָה. ֲעׂשִ
ֵאיְך  ַלְחלֹק,  ֵאיְך  ִלְלמֹד  ְמאֹד  ָחׁשוּב  ַאְך 

ַח. ְלִהְתַוּכֵ
ל  "ָכּ ָאבֹות':  'ִפְרֵקי  ּבְ ֶדת  ְמַלּמֶ ָנה  ׁשְ ַהּמִ
ַמִים סֹוָפּה ְלִהְתַקּיֵם,  ם ׁשָ ִהיא ְלׁשֵ ַמֲחלֶֹקת ׁשֶ

ַמִים ֵאין סֹוָפּה ְלִהְתַקּיֵם".  ם ׁשָ ֵאיָנּה ְלׁשֵ ְוׁשֶ
ִלְנהֹג  חֹוָבה  וַּמֲחלֶֹקת  ִוּכוַּח  ַעת  ׁשְ ּבִ ּגַם 
ָלֶזה,  ֶזה  ָכבֹוד  ּבְ ר  ְלַדּבֵ ַמִים'.  ׁשָ ם  'ְלׁשֵ
ְלַהֲאִזין ְוִלְהיֹות ְקׁשוִּבים ּגַם ְלֵדעֹות ָהַאֵחר, 
מֹר  יְך ִלׁשְ עֹות ַהֲחלוּקֹות ְלַהְמׁשִ ְוַלְמרֹות ַהּדֵ
ְפָרט  ּבִ ִוּכוַּח  ַאְחדוּת.  ְוַעל  ֲחֵברוּת  ַעל 
ְקׁשֶֹרת  ַהּתִ ַעל  ִליְך  ְלַהׁשְ ָצִריְך  ֵאינֹו  ְמֻסּיָם 

ָלִלית. ַהּכְ
א ִנְגֶרֶמת  ַמִים, ֶאּלָ ם ׁשָ ֲחלֶֹקת ֵאיָנּה ְלׁשֵ ּמַ ׁשֶ ּכְ
ְוַלַעג,  ִזְלזוּל  ְוָכבֹוד, רֹוִאים  ֲאָוה  ּתַ ְנָאה,  ִמּקִ
ַעד  ֲאֵחִרים  ּבַ ית  ִאיׁשִ ִגיָעה  ּפְ ְוֵאיָבה,  ַעס  ּכַ

ֲחלֶֹקת ּפֹוֶרֶצת. רוּד, ְוֵאׁש ַהּמַ ְנָאה, ּפֵ ְלׂשִ
אי  ּמַ ְוׁשַ ל  ִהּלֵ ַמֲחלֶֹקת  י  ִכּ אֹוֶמֶרת  ָנה  ׁשְ ַהּמִ
ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֶנְחְלקוּ  ַמִים. ּתַ ם ׁשָ ָהְיָתה ְלׁשֵ

ה ָרׁשָ ֶדֶרְך ַהּפָ ּבְ

ָעלֹון מס' 5 
ת קַֹרח  ָרׁשַ ּפָ



ְכֵדי ְלָהִבין ֶאת ַהּתֹוָרה, ָלֶרֶדת  ֵדעֹוֵתיֶהם ּבִ ּבְ
ַעּמוּד  ֵאין  ֲהָלָכה.  ְרֵכי  ּדַ ְוִלְקּבַֹע  ְלָעְמָקּה 
ִהיא  ׁשֶ זֹו,  ַמֲחלֶֹקת  'ַמֲחלֶֹקת'.  ִלי  ּבְ ָמָרא  ּגְ ּבַ
ַרב  ל  ָכּ ּתֹוָרה.  ּבַ ִסיס  ּבָ ִהיא  ַמִים,  ׁשָ ם  ְלׁשֵ
ָכבֹוד,  ּבְ ִהְתַיֵחס  ֲחֵברֹו,  ִדְבֵרי  ּבְ ִהְתּבֹונֵן 

ָעה ַאֶחֶרת. יַע ּדֵ ְוִהּבִ
ַמֲחלֶֹקת  ָהְיָתה  ַוֲעָדתֹו  קַֹרח  ַמֲחלֶֹקת  ַאְך 
ים  ִּ ְמַבז ַמִים. קַֹרח ַוֲעָדתֹו ָהיוּ  ם ׁשָ ּלֹא ְלׁשֵ ׁשֶ
יִלים ֶאת ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן.  ּפִ נוּ, וַּמׁשְ ה ַרּבֵ ֶאת מֹׁשֶ
ֶהם, ֵהם לֹא ִנּסוּ  ּלָ ָעה ׁשֶ ֵּק ֶאת ַהּדֵ ְכֵדי ְלַחז ּבִ
ה  ִגיׁשָ ּבְ נְָקטוּ  א  ֶאּלָ צֹוְדִקים,  ֵהם  ׁשֶ ְכֵנַע  ְלׁשַ
יַצד  ר ּכֵ ְדָרׁש ְמַסּפֵ ל ִלְפסֹל ֶאת ַהזּוַּלת. ַהּמִ ׁשֶ
ה  ִמּמֹׁשֶ ְצחֹוק  ְוָעׂשוּ  ְיָלה  ַהּלַ ל  ָכּ בוּ  יָׁשְ ֵהם 

וֵּמַהּתֹוָרה.
ה'.  ֲארֹון  ֵאי  ִמּנֹוׂשְ ְמאֹד,  ָחׁשוּב  ָהיָה  קַֹרח 
ָרֵאל.  ִיׂשְ ַעם  ּבְ ד  ְוִנְכּבָ יר  ָעׁשִ ּגַם  ָהיָה  הוּא 

יֵאל ִהְתַמּנָה  ִּ ן ֻעז ן ּדֹודֹו, ֱאִליָצָפן ּבֶ ר ּבֶ ֲאׁשֶ ּכַ
ִקּנֵא  ְקָהת,  ֵני  ּבְ ְחּתֹו,  ּפַ ְלִמׁשְ רֹאׁש  ִלְהיֹות 
ּנוּי  ּמִ ׁשֶ נוּ, ַלְמרֹות  ַרּבֵ ה  ְוָחַלק ַעל מֹׁשֶ קַֹרח 
ר ַלְחלֹק – ַאְך ָצִריְך  י ה'. ֻמּתָ ֶזה ָהיָה ַעל ּפִ
ָלַדַעת ֵאיְך ַלְחלֹק. ַעל ה' לֹא חֹוְלִקים! ֶאת 

ים!  ִּ ַהזּוַּלת לֹא ְמַבז
ָמָרא  ַהּגְ ַמִים"?  ׁשָ ם  "ְלׁשֵ ּטוּי  ַהּבִ וָּמה 
י  ּתֵ ְ ִמּשׁ ֶבת  ֻמְרּכֶ ַמִים'  'ׁשָ ה  ּלָ ַהּמִ ׁשֶ יָרה  ַמְסּבִ
ב  ְבִריַאת ָהעֹוָלם ִעְרּבֵ בֹות: "ֵאׁש וַּמִים". ּבִ ּתֵ
ְוִכי  ַמִים'.  'ׁשָ יַָצר  וֵּמֶהם  וַּמִים  ֵאׁש  הקב"ה 
ֶדֶרְך  ִבים? ָאְמָנם ּבְ ֵהיַאְך ֵאׁש וַּמִים ִמְתַעְרּבְ
ְרצֹון  ֶּה  ז ׁשֶ ּכְ ַאְך  ִבים,  ִמְתַעְרּבְ ֵאיָנם  ַבע  ַהּטֶ
ם  ּטוּי 'ְלׁשֵ וַָּנת ַהּבִ ה' – ֵהם ִמְתַאֲחִדים! זֹו ּכַ
ְיכֹוִלים  ַוֲאַזי  לוּת ִלְרצֹון ה',  ּטְ ַמִים'. ִהְתּבַ ׁשָ
 - וַּמִים  ֵאׁש  ּגַם  ְמֻנּגָדֹות,  עֹות  ּדֵ ּגַם   – ם  ּלָ ּכֻ

ר ַיַחד. ּדֵ ְלִהְסּתַ

ים  ִ ה ְוִאּתֹו ָמאַתִים ֲחִמּשׁ קַֹרח ָעַמד ִלְפֵני מֹׁשֶ
ּנֶֶאְרגוּ  ׁשֶ יתֹות  ַטּלִ ם  ּלָ ּכֻ ָלְבׁשוּ  ָהֵעָדה.  י  ָראׁשֵ
יתֹות  ַטּלִ "ַהִאם  קַֹרח:  ַאל  ׁשָ ֵכֶלת.  ּתְ חוֵּטי  ּבְ
ִציִצּיֹוֵתיֶהן".  ֵכֶלת ּבְ ִתיֵלי ּתְ עֹוד ּפְ ֵאּלוּ ַחּיָבֹות ּבְ
חוֵּטי  ִלְקׁשֹר  ִצוָּה  שהקב"ה  יב  ֵהׁשִ ה  מֹׁשֶ
ית  ּלִ ַהּטַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ּגַם  ית,  ּלִ ַהּטַ ַכְנֵפי  ּבְ ֵכֶלת  ּתְ
ֵכֶלת. ָצַחק קַֹרח ְוָאַמר: "יֵׁש ּכָאן ְמאֹות  ּה ּתְ ּלָ ּכֻ

ֵכֶלת, ְוִכי ְצִריִכים עֹוד?" חוֵּטי ּתְ
ִסְפֵרי-ּתֹוָרה,  ִית ָמֵלא ּבְ ַאל קַֹרח ַעל ּבַ ׁשוּב ׁשָ
יב  ה ֵהׁשִ ִפְתחֹו. מֹׁשֶ ַהִאם חֹוָבה ִלְקּבַֹע ְמזוָּזה ּבְ
ּיֵׁש ִמְצָוה ִלְקּבַֹע ְמזוָּזה. ָלַעג קַֹרח: "ֲהֵרי יֵׁש  ׁשֶ
ִסְפֵרי  תוּבֹות ַעל ְקָלף ּבְ ּיֹות ּכְ ָרׁשִ ּכָאן ְמאֹות ּפָ
ַעל  ּיֹות  ָרׁשִ ּפָ י  ּתֵ ׁשְ עֹוד  ָצִריְך  ה  ְוָלּמָ ַהּתֹוָרה, 
ה ָצַדק. ָצִריְך ִלְקׁשֹר ֶאת  ִית"? מֹׁשֶ ְמזוַּזת ַהּבַ

ָצִריְך  ַלה'.  ר  ֵ ְלִהְתַקּשׁ ֵדי  ּכְ ֵכֶלת  ַהּתְ ִציִצּיֹות 
נוּ.  י ה' ִעּמָ ֵצאֵתנוּ ִכּ יר ָלנוּ ּבְ זוָּזה ְלַהְזּכִ ֶאת ַהּמְ
ְלִמיד  ּתַ ׁשֶ ִלְטעֹן  קַֹרח  וֵּן  ִהְתּכַ ה  ֵאּלֶ ֵאלֹות  ׁשְ ּבִ
ֲהֵרי  נֹוָסף.  ֵמַרב  עֹל  ל  ְלַקּבֵ ָצִריְך  ֵאינֹו  ָחָכם 
תֹוָרה,  ּלֹו ָעמוּס ּבְ ֵכֶלת, ּכֻ ּלֹו ּתְ ְלִמיד ָחָכם ּכֻ ּתַ

ה ָזקוּק ְלַדַעת-ּתֹוָרה ֵמָעָליו?  ָלּמָ
יבוּת ֶעְליֹוָנה  סֶֹרת ַהּיְהוִּדית יֵׁש ֲחׁשִ ּמָ אוָּלם ּבַ
ֶאת  ל  וְּלַבּטֵ ּתֹוָרה',  ְל'ַדַעת  פוִּפים  ּכְ ִלְהיֹות 
ֶנֱאַמר  ַרב"  ְלָך  ה  "ֲעׂשֵ ַהּדֹור.  ִלְגדֹוֵלי  נוּ  ְעּתֵ ּדַ
ם, ּגַם ְלַתְלִמיד ָחָכם, ְוַגם ְלַעם ָהָאֶרץ. זֹו  ְלֻכּלָ
י  ְלִמיד ָחָכם" - ִכּ ן ּגָדֹול ָקרוּי "ּתַ ְמּדָ ּלַ ה ׁשֶ ּבָ ַהּסִ
ְלִמיד  ּתַ ְלִמיד!  ּתַ ֲעַדִין  הוּא  ָחָכם,  ֱהיֹותֹו  ִעם 

דֹוֵלי ַהּדֹור. ל ּגְ ׁשֶ

ֶדֶרְך ַהֲהָלָכה ּבְ



יד  ּגִ 'ַהּמַ ִכּנוּיֹו  ּבְ ַהּיָדוַּע  ְקַראְנץ,  ַיֲעקֹב  נוּ  ַרּבֵ
ֵבית  ּבְ ֲחִרית  ׁשַ ת  ִפּלַ ִמּתְ יָָצא  ָנא',  ִמּדוּּבְ
ן,  ִמְסּכֵ ָאָדם  רֹוֶאה  הוּא  ְוִהּנֵה  נֶֶסת,  ַהּכְ
עֹוֵמד  ִטים,  ְמֻרּפָ ָגָדיו  ּבְ )ִעוֵּר(,  ָנהֹור'  י  'ַסּגִ
ּבוּר  ַהּצִ ֶעְזַרת  ׁש  וְּמַבּקֵ נֶֶסת  ַהּכְ ית  ּבֵ ְלַיד 
נֹו ָהָחמוּד עֹוֵמד ַעל יָדֹו,  ּבְ ׁשֶ ן ְצָדָקה, ּכְ ַמּתַ ּבְ
יד'  ּגִ 'ַהּמַ ַרֲחֵמי  ִנְכְמרוּ  וְּלַסּיְעֹו.  ְלהֹוִליכֹו 
ַלֲארוַּחת  ְלֵביתֹו,  ַנִים  ְ ַהׁשּ ֶאת  ִהְזִמין  ְוהוּא 
ְלִמיד  ּתַ הוּא  ֶזה  ִאיׁש  י  ִכּ ְמעוּ  ׁשָ ם  ׁשָ ּבֶֹקר. 
ד  ִאּבֵ נוּת, ַאְך ְלַאַחר ׁשֶ ַרּבָ ׁש ּבְ ּמֵ ָחָכם ְוַאף ׁשִ
ִרּיֹות, וְּבנֹו,  ַלּבְ ִנְזָקק הוּא  ֶאת ְמאֹור ֵעיָניו, 
קֹום  ִמּמָ ְוַלֲהִביאֹו  ְלהֹוִליכֹו  ֶנֱאָלץ  לֹמֹה,  ׁשְ

ְלָמקֹום. 
ֶאת  ְלָאֵרַח  ֶהְחִליטוּ  ִנית  ְוָהַרּבָ יד  ּגִ ַהּמַ
יֹאְכלוּ  ְזַמן,  ַלת  ַהְגּבָ ְללֹא  ֵביָתם  ּבְ ַנִים  ְ ַהׁשּ
ֶאת  ח  ִיּקַ ָהַרב  ְקִביעוּת.  ּבִ ְלָחָנם  ׁשֻ ַעל  ֵהם 
ּתֹוָרה,  עוֵּרי  וְּלׁשִ ִלְתִפּלֹות  ָהִעוֵּר  ָהָאב 
ְוָכל  ְגֵדיֶהם  ּבִ ִביַסת  ּכְ ֶאת  ַאְרּגֵן  ּתְ ִנית  ָהַרּבָ
י ַהּיֶֶלד,  ה ַאַחת ָלֶהם: ִכּ ׁשָ ּקָ ָצְרֵכיֶהם. ַאְך ּבַ
ַלּתֹוָרה,  אֹון  ִצּמָ ִעם  רֹוִני  ׁשְ ּכִ יֶֶלד  לֹמֹה,  ׁשְ

ְלמוּד ּתֹוָרה.  ּתַ ּמוִּדים ּבַ יָׁשוּב ְלַסְפַסל ַהּלִ

ל  ִנית ְלַטּפֵ ָנא ְוָהַרּבָ יד ִמּדוּּבְ ּגִ מוּ ַהּמַ ְך ִנְרּתְ ּכָ
ְליֹום  לֹא  ְיָתה,  ַהּבַ וְּלַהְכִניסֹו  ִעוֵּר  ָאָדם  ּבְ
ְכֵדי  א ְלָתִמיד, ַהּכֹל ּבִ בוַּע יִָמים, ֶאּלָ ְולֹא ְלׁשָ

ּיֶֶלד ְיהוִּדי ּבֹוֵדד ִיְלַמד ּתֹוָרה!!  ׁשֶ
ִלּמוָּדיו, וְּבַבְגרוּתֹו  ה ּבְ יֶֶלד ֶזה ָעָלה ְוִהְתַעּלָ
ֶזה,  לֹמֹה  ׁשְ תֹוָרתֹו!  ּבְ ָהעֹוָלם  ֶאת  ֵהִאיר 
ְל'ַנַער  ִלְגּדֹל  ְויָכֹל  ָהֲאַבּדֹון  ַסף  ַעל  ָהיָה  ׁשֶ
לֹמֹה  נּו ׁשְ ְגאֹון ַהּדֹור, ַרּבֵ ְרֵסם ּכִ ְרחֹוב', ִהְתּפַ
ְפִטיָרתֹו,  דֹוֵלי ּפֹוְסֵקי ַהֲהָלָכה! ּבִ ְקלּוֶגר, ִמּגְ
ִסיָון  ּבְ ל'  יֹום  ּבְ בּוַע:  ָ ַהּשׁ ָחל  ׁשֶ ַתֲאִריְך  ּבְ
ָרָכה יֹוֵתר  יַח ַאֲחָריו ּבְ ָנה( ִהּנִ )ִלְפֵני 151 ׁשָ
ִמְקצֹועֹות  ָכל  ּבְ ַתב  ּכָ ׁשֶ ְסָפִרים  ִמ-150 

ַהּתֹוָרה!
ּתֹוָרִני  ְלִחּנוְּך  ַהּיֹום  ְצֵמִאים  ים  ַרּבִ ְיָלִדים 
ּתֹוֶמֶכת!  יָד  ם  ְלֻכּלָ יטוּ  הֹוׁשִ ֶטֶרם  ַאְך   –
ֻכּיֹות  ְּ ַהז ְלֶעְזָרֵתנוּ!  ים  ְמַצּפִ ה  ֵאּלֶ ְיָלִדים 
ֶאְמָצעוּת 'ֶקֶרן  ַָּקְפָנה ִלְזכוְּתֶכם! ּבְ ז ַהְרּבֹות ּתִ
ָרֵאל ְלִחּנוְּך ּתֹוָרִני  ָקְרבוּ ַיְלֵדי ִיׂשְ עֹות' ּתְ ַהּסָ
מֹות ְטהֹורֹות ֵמֲאַבּדֹון, ְותֹוָרָתם  ְנׁשָ ילוּ  ְוַתּצִ

ֶכם! ּלָ – ׁשֶ

ֶדֶרְך ַהִחּנּוְך ּבְ

יִקים ּדִ ֶדֶרְך ַהּצַ ּבְ

ַלה'  ִהְקִריבוּ  ָהֵעָדה  י  ָראׁשֵ ים  ִ ֲחִמּשׁ ָמאַתִים 
ֶהם  ה ִהְתָרה ּבָ ּמֹׁשֶ ַמְחּתֹות, ְלַאַחר ׁשֶ ְקטֶֹרת ּבְ
ִנים ֶאת ַחּיֵיֶהם, ְוָאֵכן יְָצָאה ֵאׁש ֵמֵאת  י ְמַסּכְ ִכּ
י  ִכּ ה  ְלמֹׁשֶ אֹוֵמר  הקב"ה  ְרפוּ.  ִנׂשְ ם  ְוֻכּלָ ה' 
ַמְחּתֹות  ֶאת  יֱֶאסֹף  ַהּכֵֹהן  ַאֲהרֹן  ן  ּבֶ ֶאְלָעָזר 
ִצּפוּי  ֵמֶהם  ְוַיֲעׂשוּ  ֵרָפה,  ַהּשְׂ ין  ִמּבֵ ת  חֹׁשֶ ַהּנְ
ָזר  ִאיׁש  עֹוד  ַיְקִריב  ּלֹא  ׁשֶ רֹון  ְלִזּכָ ַח,  ְזּבֵ ַלּמִ

ֻהּנָה. ַלֲעבֹוַדת ַהּכְ

יֹוִציא  ֶאְלָעָזר  ׁשֶ ְך  ִמּכָ ָלַמד  ִאיִרי'  'ַהּמְ נוּ  ַרּבֵ
ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָאִביו,  ַאֲהרֹן  ְולֹא  ְחּתֹות,  ַהּמַ ֶאת 
חֹון  ִנּצָ ְמָחה' וְּברוַּח  ׂשִ 'ּבְ ַאֲהרֹן נֹוֵהג  ׁשֶ בוּ  ַיְחׁשְ
ָלֵכן  ַרד.  ׂשָ ְוַרק הוּא  וֵּמתוּ,  לוּ  ּכָ אֹוְיָביו  ׁשֶ ַעל 

יֹוִציֵאם ֶאְלָעָזר ְולֹא ַאֲהרֹן ַעְצמֹו.
ַמִים  ם ׁשָ ר ּפֹוֲעִלים ְלׁשֵ ֲאׁשֶ ּכַ לֹוְמִדים ִמּכָאן ׁשֶ
ֵמִחים  ׂשְ ְולֹא  חֹון'  ִנּצָ רוּעֹות  'ּתְ ִמיִעים  ַמׁשְ לֹא 

ְלֵאיד ַהּנֹוְפִלים. 



יִקים? ִקְבֵרי ַצּדִ ּלֵל ּבְ ֵהיָכן יֵׁש ֶרֶמז ְלִהְתּפַ

ְכְננוּ ְלָהִסית ֶאת ֵלב ָהָעם,  ִלים ּתִ ר ַהְמַרּגְ ֲאׁשֶ ּכַ

ֶחְברֹון,  ָלה ּבְ ְכּפֵ ן ְיֻפּנֶה ִלְמָעַרת ַהּמַ ֵלב ּבֶ ָנה ּכָ ּפָ

ֵחף ַאַחר ֲעָצָתם ָהָרָעה. ּלֹא ִיּסָ ל ׁשֶ ּלֵ ְוִהְתּפַ

"ִציִצית"?  ְריַ''ג ִמְצוֹות ּבְ ִזים ּתַ ֵאיְך ְמֻרּמָ

 8  +  600 ִגַמְטִרּיָה  ּבְ ִציִצית  י  ִכּ ּכֹוֵתב  "י  ִ ַרּשׁ

ִרים = 613! חוִּטים+ 5 ְקׁשָ

ה זֹו? ָכל ַהּתֹוָרה. ַמִהי ִמּלָ יֹוֵתר ּבְ דֹול ּבְ ַמְטִרּיָה ַהּגָ ֲעַלת ֵעֶרְך ּגִ ה ּבַ תּוָבה ִמּלָ ֵתנּו ּכְ ָפָרׁשָ ּבְ

ּמּוז'? ם 'ּתַ ֵ ּשׁ ְרׁשּו ַחְכֵמי ַהּמּוָסר ּבַ בֹות' ּדָ י ּתֵ ּמּוז'. ֵאיֶזה 'ָראׁשֵ ת ְמָבְרִכים  ֶאת חֶֹדׁש 'ּתַ ּבָ ַ ַהּשׁ

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

ה ֻגּלָ ֶדֶרְך ַהּסְ ּבְ

הפותרים: אלחנן ר. | דניאל ס. | יהודה ש.

ְלַאֲהרֹן  ה  מֹׁשֶ ָאַמר  ָעם  ּבָ ַמּגֵָפה  ְרָצה  ּפָ ׁשֶ ּכְ
ַמְלַאְך  ֶאת  ְוַיֲעצֹר  ְקטֶֹרת  ִעם  ַמֵהר  ּיָרוּץ  ׁשֶ
ַרב  יק  ּדִ ַהּצַ י  ִכּ דֹוׁש  ַהּקָ זַֹּהר  ּבַ ָמָצאנוּ  ֶות.  ַהּמָ
ָלַאְכַסְניָה  וְּבבֹואֹו  ָפר,  ּכְ ּבַ ר  ְלַבּקֵ יַע  ִהּגִ ַאָחא 
ים  ֵמִחים ִעם ּבֹואֹו, ְוֵהם ִמְתַלֲחׁשִ ם ׂשְ ּלָ ּכֻ ַמע ׁשֶ ׁשָ
רוּ לֹו  ּגֵָפה". ִסּפְ יק ַיֲעצֹר ֶאת ַהּמַ ּדִ ו ַהּצַ "ַעְכׁשָ
ֵגָפה  ים ֵמִתים ִמּמַ ֲאָנׁשִ בוַּע יִָמים ׁשֶ ָבר ׁשָ י ּכְ ִכּ
ִאיׁש   40 ּיִָביאוּ  ׁשֶ ַאָחא  ַרב  ָאַמר  ִמְסּתֹוִרית. 
ָפר, 10 ִאיׁש  ּנֹות ַהּכְ ע ּפִ ַאְרּבַ יִקים, ַיַעְמדוּ ּבְ ַצּדִ

טֶֹרת,  ת ַהּקְ ָרׁשַ סוֵּקי ּפָ ּנָה, ְוִיְקְראוּ ֶאת ּפְ ָכל ּפִ ּבְ
ם  ּלָ ּכֻ ָראוּ  ׁשֶ ּגֵָפה! ְלַאַחר  ַהּמַ ֶנֶגד  ּכְ ה  ְסֻגּלָ זֹּו  ׁשֶ
ד ֶאת ָהָעם  ֵדי ְלַלּמֵ ָפר ּכְ ּכְ ַאר ּבַ ְדלוּתֹו ִנׁשְ ֶאת ּגַ

ְתׁשוָּבה. ּתֹוָרה וְּלַהְחִזיָרם ּבִ
ִלים  ּדְ ּתַ ִמׁשְ ַהּקֹורֹוָנה,  ְנִגיף  ְיֵמי  יֵָמינוּ,  ּבְ ּגַם 
ֶאת  ְקָלף(  ִמּתֹוְך  נֹוֲהִגים  )ְויֵׁש  ַכוָָּנה  ּבְ לֹוַמר 
ּטוּם  ּפִ ל  ׁשֶ ַרְייָתא  ַהּבָ ְוֶאת  טֶֹרת  ַהּקְ ת  ָרׁשַ ּפָ
ּתֹוָרה  ְלִלּמוּד  נֹוָסף  ּבְ ְוַכּמוָּבן,  טֶֹרת.  ַהּקְ

ֵלָמה. ְוִלְתׁשוָּבה ׁשְ

zaida@kerenh.org.il :מעונינים להנציח את העלון הבא לזכות יקירכם? צרו איתנו קשר במייל


