
ׁשֹוְפִטים  ִמּנוּי  ִמְצַות  ּבְ ּפֹוַתַחת  ֵתנוּ  ָרׁשָ ּפָ
וִּמְצוֹות  ּתֹוָרה  ְלַהְנִחיל  ֵדי  ּכְ ְוׁשֹוְטִרים, 
ַהּתֹוָרה.  ֶדֶרְך  ּבְ ַלֲחֵברֹו  ָאָדם  ין  ּבֵ ְוָלדוּן 
ָעֶריךָ...  ְשׁ ָכל  ְבּ ְלָך  ן  ֶתּ ִתּ ְטִרים  ְושֹׁ ְפִטים  "שֹׁ
ִלְרׁשוּת  ֶצֶדק".  ט  ַפּ ִמְשׁ ָהָעם  ֶאת  ְפטוּ  ְוָשׁ
ֲעֵליֶהם  ׁשֶ ֹוְטִרים'  ַה'ּשׁ עֹוְמִדים  ֹוְפִטים  ַהּשׁ
ֹוֵפט  ַהּשׁ י  ֻחּקֵ ֶאת  ַע  ְלַבּצֵ יָמה  ׂשִ ַהּמְ ֶלת  ֻמּטֶ
ְנֶהְדִרין,  ַהּסַ ֵאּלוּ   - ֹוְפִטים  ַהּשׁ ְוַהְכָרעֹוָתיו. 
ָרֵאל,  ִיׂשְ ַלל  ּכְ ל  ׁשֶ ָלרוָּחִנּיוּת  ּדֹוֲאִגים  ׁשֶ
רוּת,  ׁשְ ּכַ ַמֲעֶרֶכת  ּה:  ּלָ ּתִ ַעל  ת  ַהּדָ ַהֲעָמַדת 
ְכֵדי ְלַהְנִחיל ֶאת ִקּיוּם  ין. ּבִ י ּדִ ִמְקָואֹות וָּבּתֵ
רוּת, ָטֳהָרה ְוִדין  ׁשְ ָדה ַעל ּכַ ִמְצוֹות ה', ַהְקּפָ
ְלמוֵּדי ּתֹוָרה!  ס ּתַ ד וְּלַבּסֵ ּתֹוָרה – חֹוָבה ְלַיּסֵ
ָרֵאל זֹוִכים ְלִחּנוְּך  ֵני וְּבנֹות ִיׂשְ ר ּבְ ֲאׁשֶ ְוָכְך, ּכַ

ְמרוּ ּתֹוָרה וִּמְצוֹות. לוּ ְוִיׁשְ ר, ִיְגּדְ ׁשֵ ְיהוִּדי ּכָ
מֹוִפיִעים  )ּבֹו  ֵאִלּיָהוּ'  ֵבי  ּדְ ָנא  'ּתָ ֶפר  ּסֵ ּבַ
ַהּנִָביא  ֵאִלּיָהוּ  ד  ּמֵ ּלִ ׁשֶ ים  ְוִחּדוּׁשִ ים  ִמְדָרׁשִ
ָהיָה  ׁשֶ ָענָן,  ַרב  דֹוׁש  ַהּקָ ָהָאמֹוָרא  ֶאת 
ֶנֱאַמר  'ַחְברוָּתא'(  ּבְ ְלִלּמוּד  ֵאָליו  ה  ּלֶ ִמְתּגַ
ֵליֵלְך,  דֹוָלה  ּגְ ְלַסְנֶהְדִרין  ָלֶהם  "ָהיָה  ְך:  ּכָ
ָמְתֵניֶהם,  ּבְ ְרֶזל  ּבַ ל  ׁשֶ ֲחָבִלים  ְוִלְקׁשֹר 
ּבֹוֵתיֶהם,  ֵמַאְרּכֻ ְלַמְעָלה  ְגֵדיֶהם  ּבִ יּהַ  וְּלַהְגּבִ
רוּ  ְּ ֶצת( ִויַחז ּטוִּיים ַלֲהִליָכה ְמִהיָרה וְּמֻאּמֶ )ּבִ
ָרֵאל, יֹום ֶאָחד ְלָלִכיׁש, יֹום  ָכל ֲעיָרֹות ִיׂשְ ּבְ

יֹום  ְלֶחְברֹון,  ֶאָחד  יֹום  ֵא-ל,  ְלֵבית  ֶאָחד 
ָרֵאל.  ִיׂשְ ָכל ְמקֹומֹות  ְוֵכן ּבְ ַלִים  ֶאָחד ִלירוּׁשָ
ֹוְפִטים  ַעל ַהּשׁ ַהְינוּ ׁשֶ ָרֵאל!" ּדְ דוּ ֶאת ִיׂשְ ִויַלּמְ
ָרֵאל  ִיׂשְ ֲעיָרֹות  ּבַ ְלסֹוֵבב  ַהחֹוָבה  ֶלת  ֻמּטֶ
ְלַחּכֹות  ְולֹא  ּקוּן,  ּתִ עוּן  ַהּטָ ֶאת  ן  וְּלַתּקֵ
ת  ּכַ יעוּ ֲאֵליֶהם ְלִלׁשְ ָעיִָתים יַּגִ ָבִרים ַהּבְ ַהּדְ ׁשֶ

ַלִים. ירוּׁשָ ַהּגִָזית ּבִ
'ֶקֶרן  ֵני  ַרּבָ ִרים  ִמְתַמּסְ וְּבדֹוֵרנוּ  ָזִכינוּ 
ּנֹוְתִנים  ׁשֶ ֹוְפִטים'  ַה'ּשׁ ִלְהיֹות  עֹות'  ַהַהּסָ
ָהַאְבֵרִכים  ם  וְּלִצּדָ ָרֵאל,  ִיׂשְ ִלְכַלל  ֵעיֵניֶהם 
יַע וְּלַסּיֵַע  ַטח, ְלַהּסִ ֶ ּיֹוְרִדים ַלּשׁ ִעיִלים ׁשֶ ְוַהּפְ
ַלִים"  ית ֵא-ל, ֶחְברֹון ִוירוּׁשָ ְלַיְלֵדי "ָלִכיׁש, ּבֵ
י  ָבּתֵ ּבְ ְלִהְתַחּנְֵך  ים,  ַרּבִ וִּבים  ִיּשׁ ְועֹוד 
ְך  ּכָ ָהַעְצָמִאי'.  'ִחּנוְּך  ל  ׁשֶ ּתֹוָרִנּיִים  ֵסֶפר 
אֹור  ִרּבוּי  ּבְ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ַאְרֵצנוּ  ֶאת  ים  ׁשִ ְמַקּדְ
ְלָאִבינוּ  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ מֹות  ִנׁשְ ְוֵקרוּב  ַהּתֹוָרה 

ה! ֻאּלָ ָכְך ִנְזּכֶה ְלֵקרוּב ַהּגְ ַמִים. ּבְ ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ
ה זֹו.  ִמְצָוה ַרּבָ ל ְיהוִּדי ְמֻסּגָל ַלֲעסֹק ּבְ לֹא ָכּ
ים  ֲאָנׁשִ ְמָקְרִבים  "ֵאיְך  יֹוֵדַע  ֶאָחד  ל  ָכּ לֹא 
ִפים ִעם  ּתְ ּתַ ַלּתֹוָרה". ַאְך ָלזֹאת יֵׁש ֵעָצה! ִמׁשְ
דֹוָלה,  ַהּגְ ּיָה  ֲעׂשִ ּבָ ּתֹוְמִכים  עֹות',  ַהַהּסָ 'ֶקֶרן 
ָהרוָּחִני  ָלה  ַהַהּצָ ְל'ַגְלּגַל  ְוָכֵתף  יָד  נֹוְתִנים 
ְזֻכּיֹות ִלְקַראת  ָרֵאל', ְוצֹוְבִרים  ִיׂשְ ַיְלֵדי  ל  ׁשֶ

ִליחֹות. ְיֵמי ָהַרֲחִמים ְוַהּסְ

ה ָרׁשָ ֶדֶרְך ַהּפָ ּבְ

ָעלֹון מס' 14 
ת ׁשֹוְפִטים ָרׁשַ ּפָ

עלון זה מוקדש להצלחת התלמידים 
ובני הישיבות החוזרים לתלמודם



ֶדֶרְך ַהָחְכָמה ּבְ

ַמְרּתָ ַלֲעׂשֹות  וּוּי: "ְוׁשָ ֵתנוּ ִנְלָמד ֶאת ַהּצִ ָפָרׁשָ ּבְ
קֹול  ּבְ מֹוַע  ִלׁשְ ֶזה,  ִצוּוּי  יֹורוָּך".  ר  ֲאׁשֶ ָכל  ּכְ
ָעִמים  ּפְ ר  ִמְסָפּ מֹוִפיַע  ַהּדֹור,  אֹותֹו  דֹוֵלי  ּגְ
יבוּת ֱאמוַּנת  ּנוּ לֹוְמִדים ֶאת ֲחׁשִ ּתֹוָרה, וִּמּמֶ ּבַ
וִּפְקחוָּתם  ּתֹוָרה  ַעת  ּדַ ם  ְעּתָ ּדַ ׁשֶ ֲחָכִמים, 
ַהּתֹוָרה.  ִלּמוּד  ּבְ ֵמַהְתָמָדָתם  נֹוַבַעת  ה   ָהַרּבָ
ַרב  ל  ׁשֶ ָחְכָמתֹו  ַעל  ְמיָֻחד  ִסּפוּר  ְלָפֵנינוּ 

ָרֵאל. ִיׂשְ ּבְ
ל  ׁשֶ ֵביתֹו  ּבְ ָטן  ַהּקָ ח  ְטּבָ ַהּמִ ֲאָדר.  ּבַ ז'  יֹום 
ַצר  ָהיָה  ַלִים  ירוּׁשָ ּבִ א'  יׁשָ ַקּדִ ַהֶחְבָרה  'רֹאׁש 
ֶאת  ּבֹו  לוּ  ְ וִּבּשׁ ָעְמדוּ  ׁשֶ ים  ַהּנָׁשִ ֶאת  ָהִכיל  ִמּלְ
ִטיַרת  ּפְ יֹום  ֶזה,  יֹום  ֶאת  ֲאָכִלים.  ַהּמַ ֵמיַטב 
א'  יׁשָ ַקּדִ ַה'ֶחְבָרה  י  ַאְנׁשֵ נֹוֲהִגים  נוּ,  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ
ְסִליָחה  ת  ׁשַ וַּבּקָ וְּתׁשוָּבה  צֹום  יֹום  ּכְ ִלְקּבַֹע 
בֹוד  ּכָ ֶהם  ּבָ ָנֲהגוּ  לֹא  א  ּמָ ׁשֶ ְפָטִרים,  ֵמַהּנִ
ת  ְסֻעּדַ ַיַחד  ִמים  ְמַקּיְ ַהּיֹום  וַּבֲערֹוב  ָראוּי,  ּכָ
ֲחׁשוֵּבי  ָאר  וּׁשְ ָהִעיר  ַרב  ְוֵכן  דֹוָלה,  ּגְ ִמְצָוה 
ל  גֶֹדל ִעְנַין 'ֶחֶסד ׁשֶ ָבִרים ּבְ ִאים ּדְ קֹום נֹוׂשְ ַהּמָ

ֱאֶמת'.
ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִעים,  ְמַבְעּבְ ִסיִרים  ָעְמדוּ  יַרִים  ַהּכִ ַעל 
ְכֶסה  ַהּמִ ֶאת  ים  ַהּנָׁשִ ַאַחת  ְמִסיָרה  ַעם  ּפַ י  ִמּדֵ

יל. ְבׁשִ ֶבת ֵהיֵטב ְלַמַען לֹא יֵָחֵרְך ַהּתַ וְּמַעְרּבֶ
רוַּח  הֹוִפיָעה  ָמקֹום,  וּם  ִמּשׁ מֹו  ּכְ ְלֶפַתע, 
ַזַעף.  ּבְ ַהַחּלֹון  ֶאת  וָּפְתָחה  ָּה  ַעז ְלִמית  ְירוּׁשַ
ָעַמד  ד ַהֶחֶרס ׁשֶ י ּכַ ָהָלה ִכּ ּבֶ ים ָראוּ ּבַ ֵעיֵני ַהּנָׁשִ
תֹוכֹו  ּבְ ל ֶהָחָלב ׁשֶ ַעל ֶאֶדן-ַהַחּלֹון נֹוֵפל ִעם ָכּ
ָצֲעקוּ  ָחָלב"!  ּבְ ר  ׂשָ "ּבָ ר,  ׂשָ ַהּבָ ְלִסיר  ר  ַהְיׁשֵ
ים'  ִ ּשׁ י ׁשִ יר 'ּפִ ּסִ ד ֶהָחָלב ּגָדֹול, ְוֵאין ּבַ ו. ּכַ ַיְחּדָ
ִית,  ּבַ ּבַ ָקָמה  ְמהוָּמה  ֶהָחָלב.  ּמוּת  ּכַ ת  ְלֻעּמַ
פוּ  ִיְתַאּסְ ְמַעט  עֹוד  ְמֻאֶחֶרת,  ָהְיָתה  ָעה  ָ ַהּשׁ
ִנית,  ֵ ּשׁ ל ּבַ ֵ ַנאי ְלַהְתִחיל ְלַבּשׁ ָהאֹוְרִחים ְוֵאין ּפְ

עוָּדה ָמה ְיֵהא ָעֶליָה? ְוַהּסְ
ה  ׁשָ ּקְ ְנט", ּבִ מוֵּאל ַסּלַ ל ָהַרב ׁשְ ׁש ְלֵביתֹו ׁשֶ "ּגַ
ה ִיְמָצא  ָחְכָמתֹו ָהַרּבָ ְעָלּה, "אוַּלי ּבְ ה ִמּבַ ָ ָהִאּשׁ
יב  ֵמׁשִ ְעָלּה  ּבַ ַאְך  ר".  ׂשָ ַהּבָ ֶאת  יר  ְלַהּתִ ֶרְך  ּדֶ
ֲהֵרי  ר,  ֶהּתֵ ְמָצא  ּיִ ׁשֶ יַח  ְלַהּנִ ה  "ָקׁשֶ ָתּה:  ְלֻעּמָ

דֹוָלה". ּמוּת ֶהָחָלב ָהְיָתה ּגְ ּכַ
ֶאת  ם  ׂשָ נֹות  ְוִנׁשְ חֹוְזרֹות  ַהְפָצרֹות  ְלַאַחר 
ְנט  ַסּלַ מוֵּאל  ׁשְ י  ַרּבִ ל  ׁשֶ יתֹו  ּבֵ ְלֵעֶבר  ָניו  ּפָ
ֶאת  ָפָניו  ּבְ יג  ְוִהּצִ ַלִים,  ְירוּׁשָ ל  ׁשֶ ּה  ַרּבָ ַזַצ"ל, 
יב  ֵהׁשִ ָעה",  ׁשָ ּכְ עֹוד  ּבְ ֵאַלי  "ֲחזֹור  ֵאָלה.  ְ ַהּשׁ
ָהַרב לֹא  ׁשֶ ְך  ִמּכָ ע  ֻמְפּתָ ָהיָה  ׁשֶ ֹוֵאל,  ַלּשׁ ָהַרב 

יל. ְבׁשִ ָאַסר ִמּיָד ֶאת ַהּתַ
י  ִכּ ָהַרב  לֹו  ָאַמר  ִנית,  ֵ ּשׁ ּבַ ָהַרב  ֶאל  ָחַזר  ׁשֶ ּכְ
ר! "ַאְך ֵאיִני יָכֹול לֹוַמר ַמּדוַּע  ֵשׁ ּכָ ֲאָכל    ַהּמַ
ְואַֹכל  ה  ֻעּדָ ַלּסְ ָאבֹוא  ֲאִני  ְוַאף  ְך,  ּכָ י  ַסְקּתִ ּפָ

ר".  ׂשָ ַעְצִמי ֵמאֹותֹו ּבָ ּבְ
ְמִהירוּת ְלֵביתֹו,  א ָחַזר ּבִ יׁשָ רֹאׁש ַהֶחְבָרה ַקּדִ
ֶאְנַחת  ַהֲהָלָכה.  ַסק  ּפְ ֶאת  ּתֹו  ְלִאׁשְ ר  וִּבּשֵׂ
יָה,   ַאְך   ַסְקָרנוּת ָאֲחָזה  ְרָוָחה   יְָצָאה   ִמּפִ
ת  יר ָהַרב ֶאת ִסּבַ ֹוְמִעים: ַמּדוַּע ַמְסּתִ ָכל ַהּשׁ ּבְ

ָסק? ַהּפְ
ִטְבעֹו  ּכְ ח  ּכַ ִנׁשְ ְוַהְמאָֹרע  ָעְברוּ,  ר  ִמְסּפָ ִנים  ׁשָ
ֵרד  ן' ְלִהּפָ ה ַהַחְלּבָ ל 'מֹׁשֶ ָעתֹו ׁשֶ ל עֹוָלם. ׁשְ ׁשֶ
א  יׁשָ ַקּדִ ַהֶחְבָרא  י  ְוַאְנׁשֵ יָעה,  ִהּגִ ָהעֹוָלם  ִמן 
"ְלַאַחר  ַהּסֹוד:  ה  ּלָ ִהְתּגַ ְוָאז  תֹו,  ְלִמּטָ ִנְקְראוּ 
אֹותֹו  ּבְ יל  ְבׁשִ ַהּתַ רוּת  ׁשְ ּכַ ַעל  ַאל  ִנׁשְ ָהַרב  ׁשֶ
ל  ׁשֶ ן  ַהַחְלּבָ ִלי –  ִלְקרֹא  ִמּיָד  ַלח  ׁשָ יֹום, הוּא 
ַהִאם  סֹוֵדי סֹודֹות  ּבְ לֹו  ה  ֲאַגּלֶ ׁשֶ ׁש  וִּבּקֵ ָהִעיר, 
ָחָלב נִָקי הוּא",  ֲאִני מֹוִסיף ַמִים ֶלָחָלב אֹו ׁשֶ
ַמִים,  מֹוִסיף  הוּא  ׁשֶ ְלִהְתַוּדֹות  ֶנֱאַלץ  ן  ַהַחְלּבָ
ֵעיַנִים ַרְחָמִנּיֹות ְוהֹוִסיף  יט ּבֹו ּבְ מוֵּאל ִהּבִ ר' ׁשְ
ֶאת  ַטר  ּפָ ּנֲַעָנה  ֶ וִּמּשׁ ִים,  ַהּמַ ְלַכּמוּת  אֹל  ִלׁשְ
ִאיׁש  ׁשֶ ַמְרִגיעֹו  הוּא  ׁשֶ ּתֹוְך  ְלֵביתֹו,  ן  ַהַחְלּבָ
ֶאת  מוֵּאל  ׁשְ ב ר'  ֵ ִחּשׁ ְוָאז  יֵַדע ֶאת סֹודֹו.  לֹא 
ַכּמוּת  ים ּבְ ִ ּשׁ י ׁשִ ּיֵׁש ּפִ יַע ְלָכְך ׁשֶ ּיֹות, ְוִהּגִ ּמֻ ַהּכַ
יר ֶאת  'ֶנטֹו'. ָהַרב ִהּתִ ת ָחָלב  ְלֻעּמַ יל  ְבׁשִ ַהּתַ

ן... ַחְלּבָ ִלי ִלְפּגַֹע ּבַ יל ִמּבְ ְבׁשִ ַהּתַ
יָלה  ִהּצִ ָהַרב  ל  ׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ וְּרִגיׁשוּתֹו  ָחְכָמתֹו 
ֵני  ּבְ ל  ָכּ ְפֵני  ּבִ ִנים  ּפָ ַנת  ֵמַהְלּבָ ן  ַהַחְלּבָ ֶאת 
ה  ֻעּדָ ַהּסְ ֶאת  ְלַקּיֵם  יְָכלוּ  ּגַם  ְך  ּכָ ׁשֶ ה,  ִהּלָ ַהּקְ

ִפי ַהּנָהוּג. ּכְ



ֵני  ּפְ ֶאת  ָאנוּ  ִלים  ְמַקּבְ וְּרָעָדה  ִחיל  ּבְ ֱאלוּל! 
ל  ָכּ ֵלב  ּבְ ְמעֹוֶרֶרת  ֱאלוּל  ה  ּלָ ַהּמִ ֱאלוּל.  חֶֹדׁש 
ִמְתָקְרִבים  ׁשוּת.  ְוִהְתַרּגְ ׁשוָּבה  ּתְ י  ִרְגׁשֵ ְיהוִּדי 
ט  ּפָ ְלִמׁשְ ְלִהְתּכֹונֵן  ְוָעֵלינוּ  ין,  ַהּדִ ְליֹום  ָאנוּ 
ִרים  ּפְ חֶֹדׁש ֶזה ָאנוּ ְמׁשַ יֵננוּ. ּבְ ַזר ּדִ ּיֲַחרֹץ ֶאת ּגְ ׁשֶ
ִנים ֶאל ׁשֹוֵפט- ׁשּוָבה, ִמְתַחּנְ ינוּ – ּתְ ֶאת ַמֲעׂשֵ
ְזֻכּיֹות - ְצָדָקה. ים ּבִ ה וַּמְרּבִ ִפּלָ ל ָהָאֶרץ - ּתְ ָכּ

ַלח  "ׁשְ ים  ּלִ ַהּמִ ַעל  ִלים,  ַהְמַרּגְ ת  ָפָרׁשַ ּבְ
ְמַתְרּגֵם  ַנַען"  ּכְ ֶאֶרץ  ֶאת  ְויָֻתרוּ  ים  ֲאָנׁשִ ְלָך 
רוּׁש  ּפֵ ׁשֶ ֲהֵרי  ִויַאְללוּן".   – "ְויָֻתרוּ  אוְּנְקלֹוס 
חֶֹדׁש  ְמִשׂיַמת  ִחּפוּׂש.  הוּא  'ֱאלוּל'  ה  ּלָ ַהּמִ
ַעד  ְוָנׁשּוָבה  ְדָרֵכינּו  ה  ׂשָ "ַנְחּפְ ִהיא  ֱאלּול 

ה'"!
ְמאֹד  ֲעסוִּקים  ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ ָנם  יֶׁשְ ְלַצֲעֵרנוּ, 

ִמְתַלֲהִבים  ֱאלוּל:  חֶֹדׁש  ל  ׁשֶ ַהִחיצֹוִני  ֵחֶלק  ּבַ
ָעמֹק  קוָּעה  ׁשְ ם  ַנְפׁשָ אוָּלם   – ֹוָפר  ַהּשׁ ִמּקֹול 
ְסִליחֹות  ַלֲאִמיַרת  ַלּכֶֹתל  נֹוְסִעים  ֶמת,  ַתְרּדֶ ּבְ
ַבׁש  ים ּדְ ִלי ָלחוּׁש ִקְרַבת ֱאלִֹקים, רֹוְכׁשִ – ִמּבְ
ִלי ְלִהְתּבֹונֵן  ָנה – ִמּבְ ָ ְועֹוד ִסיָמֵני ֵליל רֹאׁש ַהּשׁ

ִלים.  יָמִנים' ְמַסּמְ ָמה ַה'ּסִ
ְמָמִנים  ַהּסַ ל  ָכּ ב!  ּלֵ ּבַ ִהיא  ׁשוָּבה  ַהּתְ ר  ִעּקַ
ָמה.  ׁשָ י ַהּנְ ְכֵדי ְלעֹוֵרר ֶאת ִרְגׁשֵ ַהִחיצֹוִנים ֵהם ּבִ
ִניִמית ּדֹוָמה  ִלי ִהְתּבֹוְננוּת ּפְ ּיָה ִחיצֹוִנית ּבְ ֲעׂשִ
יֶָפה  ֲעִטיָפה  ְניַר  ּבִ ֲעטוָּפה  ָנה  ַמּתָ ְלֻקְפַסת 
ָעטוּף  נֹוְצִצים,  ֶסֶרט  חוֵּטי  ּבְ ָקׁשוּר  וַּמְבִריק, 
זֹוֲהרֹות  קֹות  ַמְדּבֵ ּבְ ט  ָ ְמֻקּשׁ ֵרׁש,  ְמַרְשׁ ְצלֹוָפן  ּבִ

ְפָסה ֵריָקה!... ִצְבעֹוִנּיֹות, ַאְך ַהּקֻ

יֹום  הוּא  במנ"א  כ"ח  ֲאִריְך  ּתַ ּבַ בוַּע,  ָ ַהּשׁ
נוּ  ַרּבֵ וֹואלֹוִז'ין  יַבת  ְיׁשִ רֹאׁש  ל  ׁשֶ ִטיָרתֹו  ּפְ
ַהּיָדוַּע   – ַזַצ"ל  ְרִלין  ּבֶ ְיהוָּדה  ְצִבי  ִלי  ַנְפּתָ
ַעל  ּבַ ָהיָה,  אֹוִנים  ַהּגְ אֹון  ּגְ "ַהּנִָצי"ב".  ִכּנוּיֹו  ּבְ
ר  ֲאׁשֶ ּכַ ים.  ַרּבִ ְסָפִרים  ר  ְוִחּבֵ ִנְפָלא  ׁש'  'ְמַחּדֵ
ֵאָלה"  ׁשְ "ַהֲעֵמק  ִסְפרֹו  ֶאת  ָלאֹור  הֹוִציא 
ה  ָעׂשָ ּגָאֹון"  ַאַחאי  ַרב  ּדְ ִאיְלּתֹות  ְ ַה"ּשׁ ַעל 
ים.  ַרּבִ ֲחָכִמים  ְלִמיֵדי  ּתַ ֵאָליו  ְוִהְזִמין  ה  ּתֶ ִמׁשְ
אי  ַוּדַ ם , ָאַמר ָלֶהם: "ּבְ ּלָ פוּ ּכֻ ִהְתַאּסְ ְלַאַחר ׁשֶ
ַלֲערְֹך  ְלָנכֹון  ָמָצאִתי  ַמּדוַּע  ֶכם  ִהּנְ ֵמִהים  ּתְ
ָהִעְניָן:  ר  ׁשֶ ּפֵ ָלֶכם  ה  ַוֲאַגּלֶ ָהָבה  ֶזה.  ה  ּתֶ ִמׁשְ
ין  ּבֵ י  ְבּתִ ְוֶנְחׁשַ ּמוַּדי,  ִלּ ּבְ יִתי  ֵ ִהְתַקׁשּ ַיְלּדוִּתי  ּבְ
י  ַמְעּתִ ׁשָ ֶאָחד  יֹום  ים.  ׁשִ ַהַחּלָ ְלִמיִדים  ַהּתַ
י, ְואֹוֵמר  ָאְזֵני ִאּמִ ּבְ ֶאת ָאִבי ֵמִסיַח ֶאת ַצֲערֹו 
ל  ִיְגּדַ נוּ  ּלָ ׁשֶ ִלי  ּנְַפּתָ ׁשֶ יִתי  ִקוִּ יַָמי  ל  'ָכּ ָלּה: 
הוּא  ְרֶאה  ַהּנִ ִפי  ּכְ אוָּלם  ּגָדֹול,  ָחָכם  ְלִמיד  ּתַ
ֵכן  ּמוִּדי, ִיּתָ בֹו ַהּלִ לֹא ַמְתִאים ְלָכְך. ְלאֹור ַמּצָ

ִנְרֶאה  לֹא  אוָּלם  טֹוב  ְמָלאָכה  ַעל  ּבַ ְהיֶה  ּיִ ׁשֶ
י ֶאת  ַמְעּתִ ר ׁשָ ֲאׁשֶ ְלִמיד ָחָכם…". "ּכַ ְהיֶה ּתַ ּיִ ׁשֶ
פוּ  ִהְתַאּסְ ִנים ׁשֶ ר ַהּנִָצי"ב ָלַרּבָ ָבִרים" – ִסּפֵ ַהּדְ
אֹוָתּה  ּבְ י.  ְלִלּבִ ָאִבי  ל  ׁשֶ ַצֲערֹו  "ָנַגע   – ֵביתֹו  ּבְ
ל  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ ה  ְנחוּׁשָ ַהְחָלָטה  י  ֶהְחַלְטּתִ ָעה  ׁשָ
ִמּתֹוְך  ַהּתֹוָרה,  ִלּמוּד  ּבְ ְמאֹד  ץ  וְּלִהְתַאּמֵ
ּתֹוָרה.  ּבַ וְּלִהְתַעּלֹות  ַלֲעלֹות  יֹוֶקֶדת  ִאיָפה  ׁשְ
ַהְחָלָטִתי:  ֶאת  ָלֶהם  י  ְוהֹוַדְעּתִ ְלהֹוַרי  ִניִתי  ּפָ
ִלְהיֹות  יָכֹול  ן  ּכֵ ֲאִני  ׁשֶ ְראוּ  ּתִ א,  ִאּמָ א,  "ַאּבָ
ְפֵני ָהָרצֹון!"  ָבר ָהעֹוֵמד ּבִ ְלִמיד ָחָכם! ֵאין ּדָ ּתַ
ָכל  ּבְ י  ְלּתִ ּדַ ּתַ ִהׁשְ ְוֵאיָלְך  יֹום  ֵמאֹותֹו  וֶּבֱאֶמת, 

ִנים".  ּכִֹחי, ְוַהַהְצָלָחה ֵהִאיָרה ִלי ּפָ
 – ְוָאַמר  ַהּנִָצי"ב  יְך  ִהְמׁשִ  – ֲאלוִּני"  ׁשְ ּתִ "ִאם 
ה זֹו?  ֶּה ְלֵבין ְסֻעּדָ ּפוּר ַהז ין ַהּסִ ר ּבֵ ׁשֶ "ָמה ַהּקֶ
ָהיָה קֹוֶרה  ָמה  ְלַעְצֵמנוּ  ְנָתֵאר  ָלֶכם.  יר  ַאְסּבִ
י ַעל ַעְצִמי ָאז עֹל ּתֹוָרה. ָהִייִתי  ְלּתִ ִאְלָמֵלא ִקּבַ
אֹו  ַחּיָט  ּכְ ְלַפְרנָָסִתי  עֹוֵסק  טֹוב,  יהוִּדי  ּכִ ַחי 

ַמן ְּ ֶדֶרְך ַהז ּבְ

ָקָעה ֶדֶרְך ַהַהׁשְ ּבְ



ַקְניְֵבְסִקי זי"ע  ָרֵאל  ִיׂשְ יֲַעקֹב  נּו  ַרּבֵ ִנְפַטר  ְמַנֵחם-ָאב תשמ"ה  ּבִ כ"ג  ּבְ ָנה,  ׁשָ ִלְפֵני 35  בּוַע-  ָ ַהּשׁ
ם ִסְפרֹו ַעל  ּנּויֹו, ּוָמה ׁשֵ ִליָט"א(. ָמה ָהיָה ּכִ ים ַקְניְֵבְסִקי ׁשְ י ַחּיִ ר ַהּתֹוָרה ַרּבִ ל ָמָרן ׂשַ )ָאִביו ׁשֶ

"ס? ַ ְכּתֹות ַהׁשּ ַמּסֶ
ת ַיֲעקֹב". "ס הוּא "ְקִהּלַ ַ ֵלר' ְוִסְפרֹו ַעל ַהׁשּ ַטְיּפְ ם ַה'ּסְ ׁשֵ ּנָה ּבְ ָרֵאל ַקְניְֵבְסִקי ּכֻ נוּ ַיֲעקֹב ִיׂשְ ַרּבֵ

ל ֶאָחד ֵמֶהם? יַח ָכּ ֵני ִסְפֵרי ּתֹוָרה. ֵהיָכן ַמּנִ ה ִלְכּתֹב ׁשְ ָרֵאל ְמֻצּוֶ  ֶמֶלְך ִיׂשְ
ה: "ֱאלּול". ּלָ ּמִ בֹות' ָהְרמּוִזים ּבַ י ּתֵ י 'ָראׁשֵ ּתֵ ְתבּו ְלָפחֹות ׁשְ  ּכִ
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ים ַלּתֹוָרה.  ַנּגָר – ְוַכּמוָּבן ּגַם ָהִייִתי קֹוֵבַע ִעּתִ
ָהְיָתה  ָמִתי  ְוִנׁשְ מֹוִתי,  יֹום  א  ּבָ ָהיָה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
 – ַמְעָלה  ל  ׁשֶ ין  ּדִ ית  ּבֵ ְפֵני  ּבִ ֶבת  וִּמְתַיּצֶ עֹוָלה 
ַלּתֹוָרה?  ים  ִעּתִ ָקַבְעּתָ  אֹוִתי:  ׁשֹוֲאִלים  ָהיוּ 
וְּמָפֵרט  ִחּיוּב  ּבְ יב  ֵמׁשִ ָהִייִתי  ּמוָּבן  ּכַ ַוֲאִני 
ָהִייִתי  רוּד  ּטָ ׁשֶ אֹוֵמר  ָהִייִתי  יֹוִמי.  ֵסֶדר  ֶאת 
י  ּמוָּבן ָקַבְעּתִ ּכַ ַמן  ְּ ַהז ֵאִרית  ׁשְ ּבִ ַפְרנָָסִתי, ַאְך  ּבְ
ָפַני  ים ַלּתֹוָרה. ְוָאז ָהיָה הקב"ה ַמֲעִמיד ּבְ ִעּתִ
ֶדה'  ֵאָלה', 'ְמרֹוֵמי ׂשָ ָפִרים: 'ַהֲעֵמק ׁשְ ֶאת ַהּסְ
כֲֹחָך  ּבְ ָהיָה  ִלי:  אֹוֵמר  ְוָהיָה  ָבר',  ּדָ ְו'ַהֲעֵמק 
יָת זֹאת?…  ה! ַמּדוַּע לֹא ָעׂשִ ר ְסָפִרים ֵאּלֶ ְלַחּבֵ

ְמָחִתי  דֹוָלה ׂשִ ן ּגְ ה! ַעל ּכֵ אֹוי ָלּה ְלאֹוָתּה ּבוּׁשָ
ִלְגּדֹל  וְּמֻסּגָל  יָכֹול  ן  ּכֵ ֲאִני  ׁשֶ י  ֶהְחַלְטּתִ ׁשֶ ַעל 
אֹוִתי,  רֹוְמָמה  ׁשֶ ִהיא  זֹו  ַהְחָלָטה  ּתֹוָרה.  ּבַ
ְוֵהִביָאה  ַהּתֹוָרה,  ַמֲעלֹות  ּבְ אֹוִתי  ֶהֶעְלָתה 

אֹוִתי ַעד ֲהלֹום".
יק ִנְבּדֹק ֶאת ַעְצֵמנוּ:  ּדִ ִטיַרת ַהּצַ ל ּפְ בוַּע ׁשֶ ָ ּשׁ ּבַ
ְיכֹוִלים  ֲאַנְחנוּ  ׁשֶ ַמֲאִמיִנים  ֲאַנְחנוּ  ַהִאם 
ִרים ְלַחּיֵי  ּתֹוָרה? ַהִאם ֲאַנְחנוּ ִמְתַמּסְ ִלְגּדֹל ּבַ
ל  ְדלוּתֹו ׁשֶ ּגַ ֶמֶסר ֶאת  ָלַקַחת ּכְ ּתֹוָרה? ָעֵלינוּ 
ָהעֹוֵמד  ָבר  ּדָ "ֵאין  הֹוִכיַח:  ָבר  ּכְ ׁשֶ ַהּנִָצי"ב 

ְפֵני ָהָרצֹון!". ּבִ

הגעתם לפיתרון? לחצו כאן ושלחו אלינו במייל <<




