
ה ָרׁשָ ֶדֶרְך ַהּפָ ּבְ

ָעלֹון מס' 16 
י ָתבֹוא ת ּכִ ָרׁשַ ּפָ

ֲחִביָבה  ִמְצָוה  ַעל  לֹוְמִדים  ָאנוּ  ֵתנוּ  ָפָרׁשָ ּבְ
ִנְלַמד  ָהָבה  ּכוִּרים.  ַהּבִ ֲהָבַאת  ִמְצַות  ָמּה:  וּׁשְ

ה זֹו: ַעל ֵסֶדר ִמְצָוה ְקדֹוׁשָ
ֶאֶרץ   - ֶקֶדם  יֵמי  ּבִ ָהְיָתה  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ 
ּה  ּבָ ָבה  ֶנְחׁשְ ִציר  ַהּקָ קוַּפת  ּתְ ר  ֲאׁשֶ ַחְקָלִאית, 
ָהֲאָדָמה  ֲעבֹוַדת  ֶרת.  ֶ וְּמֻאּשׁ ּפֹוָרה  ִלְתקוָּפה 
ִהיא ֲעבֹוָדה ְמָפֶרֶכת, ְוַיַחד ִעם זֹאת ֵאין עֹוֵבד 
ה  ַהְרּבֵ ְך  ָכל-ּכָ ּבְ לוּי  ּתָ ַוֲעָמלֹו  ֲעבֹוָדתֹו  ִרי  ּפְ ׁשֶ
לוּי  ִליָטתֹו. ַהַחְקָלִאי ּתָ ֵהם חוּץ ִלׁשְ ּגֹוְרִמים ׁשֶ
יִָניב  ֲעָמלֹו  ׁשֶ ְכֵדי  ּבִ ַבע"  ַה"ּטֶ ַחְסֵדי  ּבְ ְלַגְמֵרי 
ַכּמוּת ְמֻדּיֶֶקת,  ֶמׁש - ַאְך ּבְ ִרי. הוּא ָזקוּק ְלׁשֶ ּפְ
ם - ַאף  ֵרף. ּגֶׁשֶ ׁש אֹו ִיּשָׂ ַהְיבוּל לֹא ִיְתַיּבֵ ֵדי ׁשֶ ּכְ
ל, ָהרוַּח  ִעּתֹו וִּבְזַמּנֹו. ַהּטַ הוּא ָנחוּץ לֹו, ַאְך ּבְ
ָעה ַמְכַרַעת ַעל  ּפָ ה ַהׁשְ וֶּמֶזג ָהֲאִויר, ְלָכל ֵאּלֶ

ַהְיבוּל ָהֲעִתיִדי.
ָמה יָכֹול, ֵאפֹוא, ַהַחְקַלאי ַלֲעׂשֹות? יֹוֵדַע הוּא 
ַהּכֹל  ְוִכי  "ֱאלִֹקים",  ִגַמְטִרּיָה  ּבְ ַבע"  "ַהּטֶ י  ִכּ
יו ֶאל  ּפָ א הוּא ֶאת ּכַ ן נֹוׂשֵ ַרְך. ַעל ּכֵ ֵמִאּתֹו ִיְתּבָ
ָבֵרְך ֶאת  ּיְ ל ֶאל ה' ׁשֶ ּלֵ ַמִים, וִּמְתּפַ ָ ּשׁ ּבַ ָאִביו ׁשֶ

ָעה  וְּבׁשָ טֹוב  ְיבוּל  טֹוב,  ָקִציר  לֹו  ן  ְוִיּתֵ ֲעָמלֹו 
טֹוָבה.

ִציר, ָהיוּ ֵאּלוּ  יעוּ, סֹוף-סֹוף, ְיֵמי ַהּקָ ר ִהּגִ ֲאׁשֶ ּכַ
ָרֵאל. ַהַחְקַלאי יֹוֵדַע  ֶאֶרץ ִיׂשְ ְמָחה ְוִגיל ּבְ ְיֵמי ׂשִ
ְרכֹוָתיו.  ּבִ ָעָליו ְלהֹודֹות ַלה' ַעל  י  ִכּ ָנכֹון  ֶאל 

ּכוִּרים". ָעה ִמְצַות ַה"ּבִ הֹוָדָאה ַלה', ִנְקּבְ ּכְ
יִנים  ַהּמִ ְבַעת  ִ ִמּשׁ ָהִראׁשֹוִנים  רֹות  ַהּפֵ ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ָרֵאל ֵהֵחּלוּ ִלְצמַֹח,  ֶהם ֶאֶרץ ִיׂשְ ָחה ּבָ ּבְ ּתַ ׁשְ ּנִ ׁשֶ
ֶסֶרט  ר  ְוקֹוׁשֵ ֶדה  ַהּשָׂ ֶאל  ַהַחְקַלאי  יֹוֵצא  ָהיָה 
ּכוִּרים".  ּבִ ֵאּלוּ  "ֲהֵרי  ְואֹוֵמר:  רֹות  ַלּפֵ ָסִביב 
ל  ִיְגּדַ ִרי  ַהּפְ ּבֹו  ַמן  ְּ ַלז ִסיָמן  ְיַהוֶּה  ֶזה  ֶסֶרט 
ׁש. ְקּדָ ית ַהּמִ יל ְוִיְהיֶה ָראוּי ַלֲהָבָאה ֶאל ּבֵ ְוַיְבׁשִ

ֲחִגיָגה  ה  ֵהֵחּלָ בוּעֹות,  ָ ַהּשׁ ַחג  ִהְתָקֵרב  ׁשֶ ּכְ
ֲעֵלי  ִפים ּבַ ָכל ִעיר ְוֵאזֹור ָהיוּ ִמְתַאּסְ ית: ּבְ ֲאִמּתִ
ירֹות  ׁשִ ּבְ ְויֹוְצִאים  ו  ַיְחּדָ ים  ַרּבִ ּכוִּרים  ּבִ רֹות  ּפֵ
ְמֻצּפֹות  ְרָניו  ּקַ ׁשֶ ׁשֹור  ַלִים.  ְירוּׁשָ ְלֵעֶבר 
צֹוֲעִדים  ָהיוּ  )ָחִליל(  ְנִגיָנה  ֵלי  ּכְ וַּבֲעֵלי  ָזָהב 
ָהיוּ  ּיָָרה  ַ ַהּשׁ ָעְבָרה  ּבֹו  ָמקֹום  וְּבָכל  ִלְפֵניֶהם, 
ָכבֹוד  ִמים ּבְ ם וְּמַקּדְ ַלאְכּתָ ים עֹוְצִרים ִמּמְ ֲאָנׁשִ

הנהלת קרן ההסעות מברכת את תלמידי 
בתי הספר בשנת לימודים פוריה ומוצלחת!



ֶדֶרְך ַהּמּוָסר ּבְ

ָהיוּ ִמְתָקְרִבים  ׁשֶ ּכוִּרים. ּכְ ֵני ְמִביֵאי ַהּבִ ֶאת ּפְ
ִלְפֵניֶהם  ִליַח  ׁשָ ׁשֹוְלִחים  ָהיוּ  ַלִים  ִלירוּׁשָ
יֹוְצִאים  ָהיוּ  ְוַהּכֲֹהִנים  ּבֹוָאם  ַעל  ְלהֹוִדיַע 
ָכבֹוד  ַלִים ּבְ ִלְקָראָתם וַּמְכִניִסים אֹוָתם ִלירוּׁשָ
יעוּ  ִהּגִ יָכה ַעד ׁשֶ ּיָָרה ַמְמׁשִ ַ ְך ָהְיָתה ַהּשׁ ַרב. ּכָ

ׁש. ְקּדָ ִית וְּלֵבית ַהּמִ ְלַהר ַהּבַ
יַרת  ׁשִ ֵניֶהם  ּפְ ֶאת  ָלה  ִקּבְ ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ ֵבית  ּבְ
"ֲארֹוִמְמָך  ים:  ִהּלִ ַהּתְ ֶפר  ִמּסֵ ְזמֹור  ּמִ ּבַ ַהְלִוּיִם 
ִלי"....  אְֹיַבי  ְחּתָ  ּמַ ׂשִ ְולֹא  יָתִני  ִדּלִ י  ּכִ ה' 
ֵתנוּ  ָרׁשָ ַהַחְקָלִאים ָהיוּ קֹוְרִאים ֶקַטע ְמיָֻחד ִמּפָ
ל ַהּטֹוָבה  בֹא, ַהּמֹוֶדה ַלה' ַעל ָכּ י ּתָ ת ִכּ ָרׁשַ ּפָ

ֶהם. ר ּגַָמל ִעּמָ ֲאׁשֶ

ַהּיֹום  י  ְדּתִ "ִהּגַ ים:  ּלִ ּמִ ּבַ ַמְתִחיל  ָהיָה  ַטע  ַהּקֶ
ע  ּבַ ר ִנׁשְ י ָבאִתי ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ַלה' ֱאלֶֹקיךָ, ּכִ
"ַוְיִבֵאנוּ  ּיֵם:  וִּמְסּתַ ָלנוּ".  ָלֶתת  ַלֲאבֵֹתינוּ  ה' 
ן ָלנוּ ֶאת ָהָאֶרץ ַהזֹּאת,  ּתֶ ֶּה, ַוּיִ קֹום ַהז ֶאל ַהּמָ
ה, ִהּנֵה ֵהֵבאִתי ֶאת  ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב וְּדָבׁש. ְוַעּתָ

י ה'". ה ּלִ ר נַָתּתָ ִרי ָהֲאָדָמה, ֲאׁשֶ ית ּפְ ֵראׁשִ
יַח ַהַחְקַלאי ֶאת  ּיֵם ִלְקרֹא, ָהיָה ַמּנִ ּסִ ְלַאַחר ׁשֶ
ׁש,  ְקּדָ ֲחֶוה ְויֹוֵצא ֵמַהּמִ ּתַ ַח, ִמׁשְ ְזּבֵ ַצד ַהּמִ ל ּבְ ַהּסַ
ְרחֹובֹות  ּבִ ַהחֹוְגִגים  ֲהמֹוֵני  ֶאל  ִמְצָטֵרף  ם  ׁשָ
ַלְחּגֹג  ָהָאֶרץ  ַקְצוֹות  ל  ִמּכָ אוּ  ּבָ ׁשֶ ַלִים,  ְירוּׁשָ
וְּלהֹודֹות ְלבֹוֵרא ָהעֹוָלם  בָֹרְך  ַהּמְ ַהְיבוּל  ֶאת 

ְרכֹוָתיו. ַעל ּבִ

ְבַטַחת,  ָרֵאל ִנְכְנסוּ ָלָאֶרץ ַהּמֻ ֵני ִיׂשְ ּבְ ְלַאַחר ׁשֶ
ע  ַאְרּבַ ָאַרְך  ְוַהְנָחָלָתּה  ָהָאֶרץ  ּבוּׁש  ּכִ ֲהִליְך  ּתַ
ַהּיְהוִּדים  ֵהֵחּלוּ  ְלַאט  ְלַאט  ָנה.  ׁשָ ֵרה  ֶעׂשְ
ד ֶאת ָהֲאָדָמה  ֶדה ְוֶכֶרם, ְלַעּבֵ ל ַנֲחַלת ׂשָ ְלַקּבֵ
ְיהוִּדים  ָהיוּ  ל עֹוד  ָכּ ִמיבוָּלּה. אוָּלם  ְוֵלָהנֹות 
ָאֶרץ, ַאף ֶאָחד לֹא  לוּ ֶאת ֶחְלָקם ּבָ ֶרם ִקּבְ ּטֶ ׁשֶ
ה  ּכוִּרים ֵהֵחּלָ ִבּכוִּרים. ִמְצַות ּבִ ִהְתַחּיֵב ֲעַדִין ּבְ
ֶאֶרץ  ֶאת  לוּ  ִקּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ל  ּכָ ׁשֶ ְלַאַחר  ַרק 
ְיהוִּדי  ל  ָכּ ִהְתַחּיֵב  לֹא  ַמּדוַּע  ַאְך  ָָּתם.  ֲאֻחז

ֵדהוּ? ל הוּא ֶאת ׂשָ ִבּכוִּרים ֵמָהֵעת ּבֹו ִקּבֵ ּבְ
ָעצוּם!  מוָּסִרי  ְיסֹוד  אֹוָתנוּ  ֶדת  ְמַלּמֶ ַהּתֹוָרה 
ְמָחה.  ׂשִ ִמּתֹוְך  ָלבֹוא  ְמֻחּיֶֶבת  ּכוִּרים  ּבִ ִמְצַות 
ְלֵבין  בוּעֹות  ָ ַהּשׁ ַחג  ין  ּבֵ ְמָחה,  ַהּשִׂ עֹוַנת  ּבְ ַרק 
ל  ָכּ ְמֵלִאים  דֹות  ַהּשָׂ ּה  ּבָ ּכֹות,  ַהּסֻ ַחג  ְיֵמי 
ֵמִביא  ְוָאז  ַהּיְהוִּדי  ֵמַח  ׂשָ ָמצוּי,  ַפע  ֶ ְוַהּשׁ טוּב 
ֵאין  ה'.  ח  ִמְזּבַ ִלְפֵני  ּכוִּרים  ּבִ ת  ָרׁשַ ּפָ ְוקֹוֵרא 
ָעה  ׁשָ ּבְ ַהּיְהוִּדי  ָהָעם  ֶקֶרב  ּבְ ׁשֹוָרה  ְמָחה  ַהּשִׂ
'ַחּיִים ַעל ִמְזָודֹות' ְולֹא  ָנם ַאִחים ׁשֶ ֲעַדִין יֶׁשְ ׁשֶ
ר  ֲאׁשֶ ָרֵאל. ַרק ּכַ ֶאֶרץ ִיׂשְ ָָּתם ּבְ ֲאֻחז ּבַ ִהְתַנֲחלוּ 
ּכוִּרים. ִרים' - ָחָלה ֲעֵליֶהם ִמְצַות ּבִ ם ְמֻסּדָ ּלָ 'ּכֻ
ים ָאנוּ ֲעֵרבוּת ְוַאֲחָריוּת  ֵמָאז ֱהיֹוֵתנוּ ְלַעם ָחׁשִ
ָאִחיו,  ְמַחת  ׂשִ ּבְ ְמָחה  ׂשִ ָחׁש  ְיהוִּדי  ָלֶזה.  ֶזה 

ֵאֶבל אֹו  ַצַער, ּבְ ר יֵׁש ְיהוִּדי ּבְ ֲאׁשֶ ְולֹא-ָעֵלינוּ ּכַ
ֲאִפּלוּ  ירֹו,  ַמּכִ י  ֵאיֶנּנִ ׁשֶ ְיהוִּדי  ֲאִפּלוּ  כֹול,  ׁשְ ּבִ
נוּ  ּלָ ים ּכֻ ּדוּר ָהָאֶרץ, ָחׁשִ ל ּכַ ֶצה ָהָרחֹוק ׁשֶ ּקָ ּבַ
א  וְּבִסּיְַעּתָ ֵאב,   ְוַלּכְ ָרה  ַלּצָ ַאִחים  ַאְחָוה,  ּבְ

ְמָחה ְוַלַהְצָלָחה. ַמּיָא – ַאִחים ַלּשִׂ ׁשְ ּדִ
י  ּפִ ַעל  ּפֹוֲעִלים  עֹות'  ַהַהּסָ 'ֶקֶרן  וְּפִעיֵלי  ֵני  ַרּבָ
ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ַאְרֵצנוּ  ְקצֹות  ָכל  ּבְ זֹו.  מוָּסר  ת  ַאּמַ
י ֵסֶפר ּתֹוָרִנּיִים,  ַעת ְיָלִדים ְלָבּתֵ ַהּסָ ֲעֵמִלים ּבְ
ָרה,  וְּבַהֲעׁשָ ִטּפוַּח  ּבְ ְוִחּנוִּכי,  י  ִרְגׁשִ ִלוּוּי  ּבְ
ֵלב  ׂשוֶּמת  ּתְ וָּמֵלא  ן  ְמיֻּמָ ִלוּוּי  ּבְ  – ְך  וַּבֶהְמׁשֵ
דֹוׁשֹות.  יבֹות ַהּקְ ַהְפָניָה ֶאל ֵעֶבר עֹוַלם ַהְיׁשִ ּבְ
ִלְנסַֹע  ָרִקי  ֵני-ּבְ ּבְ ַאְבֵרְך  ׁש  ּקֵ ּבִ ָהַאֲחרֹון  ִיץ  ּקַ ּבַ
עֹות'. ָאַמר  'ֶקֶרן ַהַהּסָ ִעיל ּבְ ַלּיָם ִעם ֲחֵברֹו, ּפָ
נוּי, ָעָליו ָלַקַחת ֶאת ָאִחיו  י ֵאינֹו ּפָ לֹו ֶהָחֵבר ִכּ
יַח.  ּגִ ׁשְ ַהּמַ ִעם  יָחה  וְּלׂשִ יָבה  יׁשִ ּבִ ִלְבִחיָנה 
יָבה?"  ְיׁשִ "ֵאיזֹו  ְתִמימוּת  ּבִ ֲחֵברֹו  ָאלֹו  ׁשְ
ֵהִרים  יָבה.  ְיׁשִ ל  ׁשֶ ם  ׁשֵ ּבְ ְונַָקב  יב  ֵהׁשִ ה  ְוַהּלָ
ָאִחיָך  ם  ְלׁשָ זֹו?  יָבה  "ְיׁשִ ַאל  ְוׁשָ ה  ּבָ ּגַ ַההוּא 
ַאְך  ְמֻצּיֶנֶת,  יָבה  יׁשִ ּכִ ְידוָּעה  ִהיא  ם?  ִנְרׁשַ
יר  ִהְסּבִ ָך!".  ּלְ ׁשֶ ֵמָהֵעָדה  ְלִמיִדים  ּתַ ם  ׁשָ ֵאין 
עֹות': ֲאִני לֹוֵקַח ֶאת ָאִחי!  'ֶקֶרן ַהַהּסָ ִעיל ּבְ ַהּפָ
ֵנינוּ, ִלׁשְ ֶאָחד  ְוָאב  ֱאלֵֹקינוּ  ַלה'  ָאנוּ  ִנים   ּבָ



ַהִהּלוָּלא  יֹום  ָחל  ֱאלוּל,  י"ג  יֹום  ּבְ בוַּע,  ָ ַהּשׁ
ּה  ַרּבָ ַחי',  ִאיׁש  ן  ַה'ּבֶ ַחּיִים,  יֹוֵסף  נוּ  ַרּבֵ ל  ׁשֶ
ְמעֹו  ִ ּשׁ ׁשֶ ָהַאֲחרֹוִנים,  ּדֹורֹות  ּבַ ֶבל  ּבָ ּגָלוּת  ל  ׁשֶ
ַנז  ּכְ יַע ַאף ִליהוֵּדי ַאׁשְ ִדינֹות ְוִהּגִ ָכל ַהּמְ ָהַלְך ּבְ
יַע  ְוִהְטּבִ ָזָכה  נוּ  ַרּבֵ ַהֲחִסיִדּיֹות.  ִהּלֹות  ְוַלּקְ
מֹו  ָכל ִמְקצֹועֹות ַהּתֹוָרה וּׁשְ ל ֱאֶמת ּבְ חֹוָתם ׁשֶ
דֹוָלה. ִלְפֵניֶכם ֻעְבּדֹות אֹודֹות  ַהֲעָרָצה ּגְ א ּבְ ִנּשָׂ
יִקים(  ַצּדִ ּנוּהוּ  ּכִ ׁשֶ ִפי  )ּכְ ַהּטֹוב'  'ָהֵרי"ַח  נוּ  ַרּבֵ

ח מוָּסר ָוַדַעת. וֵּמֶהן ִנּקַ
ַהְמיָֻחִדים,  רֹונֹוָתיו  ִכׁשְ ּבְ ר  ִנּכַ ִמּיְַלדוּתֹו 
ְדִהים  ַהּמַ רֹון  ּכָ ִּ ַהז ר  וְּבכֹׁשֶ ַהּנֲַעלֹות  ִמּדֹוָתיו  ּבְ
ִנים, ָנַפל ִלְבֵאר  ַבע ׁשָ ֶבן ׁשֶ ְהיֹותֹו יֶֶלד ּכְ ּלֹו. ּבִ ׁשֶ
ָנַדר  נֵס,  ּבְ ל  ּצַ ּנִ ׁשֶ וְּלַאַחר  יתֹו  ּבֵ ֲחַצר  ּבַ ה  ֲעֻמּקָ
ֶזה  ִמּיֹום  ַהּתֹוָרה.  ְלִלּמוּד  ַחּיָיו  ֶאת  יׁש  ְלַהְקּדִ
ה  ָ ְקֻדׁשּ ִמּתֹוְך  ּמוִּדים,  ּלִ ּבַ ְויֹוֵתר  יֹוֵתר  ִקיַע  ִהׁשְ
ּמוּד  עֹות ַהּלִ יֹומֹו ִעם ּתֹם ׁשְ י יֹום ּבְ ְוָטֳהָרה, וִּמּדֵ
יָבה  יְך ְלֵעֶבר ַהְיׁשִ ְלמוּד ּתֹוָרה, ָהיָה ַמְמׁשִ ּתַ ּבַ

ּתֹוָרה. ם הֹוִסיף ַלֲעמֹל ּבַ קֹוִמית, ׁשָ ַהּמְ
ְלַאְתָרא  וַּבֲעִלּיָתֹו  נוּ,  ַרּבֵ ָהיָה  ּגָדֹול  ְיָטן  ּפַ
ל  ׁשֶ ִקְברֹו  ַעל  ַח  ּטֵ ּתַ ְלִהׁשְ ִמירֹון,  א  יׁשָ ַקּדִ

ר  ְוׁשָ ָעַמד  יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ יׁש  ְוַקּדִ ִעיר 
ּכֹה  ם  "ַוֲאַמְרּתֶ ר:  ִחּבֵ ׁשֶ ּיוּטֹו  ּפִ ֶאת  ים  ַרּבִ ּבָ
ת ַהּקֶֹדׁש  ר יֹוַחאי", וֵּמִחּבַ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ְלַחי – ַרּבִ
ָכל ְקִהּלֹות  ּבְ ׁש ֶזה ַעד ׁשֶ ּיוּט ְמֻקּדָ ְרֵסם ּפִ ִהְתּפַ
ָלנוּ,  ָמֵגן  "ּתֹוָרתֹו  ֶזה  ֶזֶמר  ְמׁשֹוְרִרים  ָרֵאל  ִיׂשְ

ִהיא ְמִאיַרת ֵעיֵנינוּ...".
ל  ׁשֶ וְּקבוָּרתֹו  ְפִטיָרתֹו  ּבִ רוְּך  ּכָ ַמְדִהים  ִסּפוּר 
בוַּע  ָ ַנת תרס"ט )ַהּשׁ ֱאלוּל ׁשְ ֵליל י"ג ּבֶ נוּ. ּבְ ַרּבֵ
ָּן,  ַחז ִצּיֹון  ן  ּבֶ י  ַרּבִ ִהְתעֹוֵרר  ָנה(  ׁשָ  111 ִלְפֵני 
ׁש  ִנּגַ ְלּתֹו.  ּדַ ַעל  ִפיקֹות  ִמּדְ ַלִים,  ְירוּׁשָ ֵמַחְכֵמי 
עֹוֵמד  ְיהוִּדי  רֹוֶאה  ְוהוּא  ֶלת  ַהּדֶ ֶאת  וָּפַתח 
ן  ּבֶ י  ְלַרּבִ ר  ְמַסּפֵ ה  ַהּלָ יָדֹו.  ּבְ ֲחִפיָרה  ֵאת  ִעם 
ל  ׁשֶ ִקְברֹו  ֶאת  ִלְכרֹות  ִסּיֵם  ה  ַעּתָ ֶזה  י  ִכּ ִצּיֹון 
ָסמוְּך  ֵּיִתים,  ַהז ַהר  ּבְ ֶבל  ִמּבָ ַחּיִים  יֹוֵסף  נוּ  ַרּבֵ
"ש,  ָהָרׁשָ ִלים  ַהְמֻקּבָ רֹאׁש  נוּ  ַרּבֵ ל  ׁשֶ ְלִקְברֹו 
ֲעבֹוָדתֹו.  ֲעבוּר  ִליָרה'  'ֲחִצי  הוּא  ׁש  וְּמַבּקֵ
ֲהֵרי  ר!  ְמֻדּבָ ָמה  ּבְ ֵהִבין  לֹא  ִצּיֹון  ן  ּבֶ י  ַרּבִ
ֶבל!  ָבּ ּבְ ֲעָדתֹו  ֶאת  ַמְנִהיג  ַחּיִים  יֹוֵסף  נוּ  ַרּבֵ
ְלַהר  ו  ַיְחּדָ ֵניֶהם  ׁשְ ַוּיְֵלכוּ  ְבָרן'  ַה'ּקַ ׁש  ִהְתַעּקֵ
ַהֲחׁשוָּבה  בוָּרה  ַהּקְ ְלֶחְלַקת  ָעלוּ  ֵּיִתים.  ַהז

יִקים ּדִ ֶדֶרְך ַהּצַ ּבְ

בבי"ס  ִהְתַחּנְֵך  ִתי,  ּדָ ֵאינֹו  ׁשֶ וּב  ִיּשׁ ּבְ ּגָר  הוּא 
לוּת  ּדְ ּתַ ִהׁשְ ּבְ ְוָכֵעת,  ָהַעְצָמִאי'  'ִחּנוְּך  ל  ׁשֶ
ה! 'ֶקֶרן  יָבה ְקדֹוׁשָ ם ִליׁשִ עֹות' ִנְרׁשַ 'ֶקֶרן ַהַהּסָ
ע ֶזה  יעוּ אֹותֹו ְלֵבית ֵסֶפר, וַּמּסָ עֹות' ִהּסִ ַהַהּסָ
ָאח  הוּא  יבֹות!  ַהְיׁשִ ְלעֹוַלם  בס"ד  יְך  ַמְמׁשִ

ָך!!! ּלְ י! ְוַאּגַב, הוּא ּגַם ָאח ׁשֶ ּלִ ׁשֶ

ְמָחה'.  'ׂשִ יׁש  ַנְרּגִ ִרים'  'ְמֻסּדָ נוּ  ּלָ ּכֻ ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ִמְצָוה.  ל  ׁשֶ ְמָחה  ׂשִ וְּפָרִטית,  ָלִלית  ּכְ ְמָחה  ׂשִ
ִמּיִָמים  ֵתנוּ  ִפּלָ ּתְ ִקּיוּם  ּבְ ְרֶאה  ּנִ ׁשֶ ָרצֹון  ְיִהי 
ְמָחה  לֹום: "ׂשִ ִאים ִלְקָראֵתנוּ ְלׁשָ ַהּנֹוָרִאים ַהּבָ
י  ׂשֹון ְלִעיֶרָך וְּצִמיַחת ֶקֶרן ְלֶבן ִיׁשַ ְלַאְרְצָך ְוׂשָ

יֵָמינוּ". ְמֵהָרה ּבְ יֶחךָ, ּבִ ְמׁשִ



ה זֹו? ָפָרׁשָ ה ִמְצוֹות יֵׁש ּבְ ּמָ ּיֹות ַהּתֹוָרה. ּכַ ָרׁשִ ל ּפָ ר ָהִכי ּגָבֹוּהַ ִמּכָ ְסּפָ ֵצא ִמְצוֹות ַרּבֹות ְמאֹד. ַהּמִ י ּתֵ   ּבפר' ִכּ

ֵצא יֵׁש 74 ִמְצוֹות!!  י ּתֵ ת ִכּ ָפָרׁשַ ּבְ

וְּקִריָאָתּה ִהיא  ָנה,  ׁשָ ָכל  ּבְ ַעם נֹוֶסֶפת  ּפַ קֹוְרִאים  ֵצא ָאנוּ  ּתֵ י  ִכּ ת  ָפָרׁשַ ּבְ סוִּקים ָהַאֲחרֹוִנים  ַהּפְ  ֶאת 

סוִּקים ֵאּלֶה? ָמה עֹוְסִקים ּפְ אֹוַרְיָתא. ּבְ ִמְצָוה ּדְ

ת "ָזכֹור"  ּבָ ׁשַ ם ּבְ ה ֲעָמֵלק', אֹוָתּה קֹוְרִאים ּגַ ֵצא קֹוְרִאים ַעל ִמְצַות 'ְזִכיַרת ַמֲעׂשֵ י ּתֵ ת ִכּ ָרׁשַ סֹוף ּפָ ּבְ

ְפֵני ּפּוִרים. ּלִ ׁשֶ

ִמים ִמְצָוה זֹו? רֹות'. ָמַתי ְמַקּיְ עּור ַמַעׂשְ ה לֹוְמִדים ַעל ִמְצַות 'ּבִ ָרׁשָ ּפָ  ּבַ
ה ֶזה? ָמעּות ַמֲעׂשֶ ֶתר". ָמה ַמׁשְ ּסָ ה ֵרֵעהּו ּבַ לּו: "ָארּור ַמּכֵ ַהר ֵעיָבל ִקּלְ  ּבְ

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

ֵצא י ּתֵ ת ִכּ ׁשּובֹות ְלָפָרׁשַ ּתְ
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מעונינים להנציח את העלון הבא לזכות יקירכם? 
zaida@kerenh.org.il :צרו איתנו קשר במייל

ֶדֶרְך ַהִחיָדה:   ּבְ

ִדּיוּק  ּבְ ִצּיֹון  ן  ּבֶ י  ְלַרּבִ ְבָרן  ַהּקַ ֶהְרָאה  ם  ְוׁשָ
ַחי. ִאיׁש  ן  ַהּבֶ נוּ  ַרּבֵ ֶאת  ָקַבר  ּבֹו  קֹום  ַהּמָ  ֶאת 
יָרה,  ַהּלִ ֲחִצי  ֶאת  ָלִאיׁש  ִצּיֹון  ן  ּבֶ י  ַרּבִ ם  ּלֵ ׁשִ

ַוּיֵֶלְך ְלַדְרּכֹו. 
ֲעבֹור  ִלּבֹו, ַאְך ּכַ ן ִצּיֹון ָנַצר ֶאת ָהִעְניָן ּבְ י ּבֶ ַרּבִ
ַעל  ָרה  ַהּמָ מוָּעה  ְ ַהּשׁ יָעה  ִהּגִ יֹום-יֹוַמִים 
י ִנְפַטר  ֵמי רוּם, ְונֹוַדע ִכּ ִלׁשְ נוּ  קוּת ַרּבֵ ּלְ ִהְסּתַ
י  ַרּבִ ֶאת  ְבָרן  ַהּקַ ֵהִעיר  ּבֹו  ִיל  ּלַ ּבַ ּבֹו  ִדּיוּק  ּבְ
ִלְפּגֹׁש  א'  יׁשָ ַקּדִ ַל'ֶחְבָרה  ָנה  ּפָ הוּא  ִצּיֹון!  ן  ּבֶ

ַאְך  ַלְיָלה,  אֹותֹו  ּבְ ֵאָליו  יַע  ִהּגִ ׁשֶ ְבָרן  ַהּקַ ֶאת 
ָהַאֲחרֹון!  ַמן  ְּ ז ּבַ ׁש  ַמּמָ ִנְפַטר  הוּא  ׁשֶ לֹו  ָאְמרוּ 
ן ִצּיֹון  י ּבֶ ַלִים ָסְמכוּ ְיֵדיֶהם ַעל ַרּבִ ַחְכֵמי ְירוּׁשָ
ֶבל,  ָבּ ּבְ ר  ְוִנְקּבַ ִנְפַטר  נוּ  ַרּבֵ ָאְמָנם  י  ִכּ ְוֵהִבינוּ 
ַלְיָמה,  ֵרת ֶהֱעִבירוּ אֹותֹו ְירוּׁשָ ָ ַאְך ַמְלֲאֵכי ַהּשׁ
ַהר  ְמרֹוֵמי  ּבִ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ְמקֹום  מוּל  ִלְקבוָּרה 

ֵּיִתים!  ַהז
ַח ַעל "ִקְברֹו"  ּטֵ ּתַ ים ְלִהׁשְ ַעד יֵָמינוּ עֹוִלים ַרּבִ

ֵּיִתים. ַהר ַהז ן ִאיׁש ַחי ּבְ ל ַהּבֶ ׁשֶ

אֹות: ֵאלֹות ַהּבָ ְ ֲענוּ ַעל ְלָפחֹות ַאַחת ֵמַהּשׁ


