
ַמן ְּ ֶדֶרְך ַהז ּבְ

ָעלֹון מס' 17 
ִבים – ַוּיֵֶלְך ת ִנּצָ ָרׁשַ ּפָ

ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ִהיא  ַוּיֵֶלְך,  ִבים  ִנּצָ ת  ָרׁשַ ּפָ זֹו,  ת  ּבָ ׁשַ
ַנת תש"פ.  ל ׁשְ ָהַאֲחרֹוָנה ׁשֶ

דֹוֵלי  ִמּגְ יָאן,  לוּּפְ ֵאִלּיָהוּ  י  ַרּבִ יק  ּדִ ַהּצַ ַהּגָאֹון 
ִנים,  ִדּיוּק ִלְפֵני יֹוֵבל ׁשָ ְפַטר ּבְ ּנִ ֲעֵלי ַהּמוָּסר )ׁשֶ ּבַ
'ֵלב  ִסְפרֹו  ּבְ ֵמִביא  תש"ל(,  ֱאלוּל  ּבֶ כ'  יֹום  ּבְ
ת  ּבָ ַ ַלּשׁ י  ִכּ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים  ַהּסְ ם  ׁשֵ ּבְ ֵאִלּיָהוּ' 
יָון  ה ְמיֶֻחֶדת, ּכֵ ָנה יֵׁש ְסֻגּלָ ָ ל ַהּשׁ ָהַאֲחרֹוָנה ׁשֶ
ָאְמרוּ ֲחָכֵמינוּ: "ַהּכֹל הֹוֵלְך ַאַחר ַהִחּתוּם",  ׁשֶ
ן  ְלַתּקֵ ן  ִנּתָ ָנה  ָ ַהּשׁ ְימֹות  ל  ׁשֶ ָהַאֲחרֹון  בוַּע  ָ ּשׁ ּבַ
ִראׁשֹון  יֹום  ָנה.  ָ ַהּשׁ ְימֹות  ל  ָכּ ֶאת  ִלים  וְּלַהׁשְ
 - ִני  ׁשֵ יֹום  ָהיוּ,  ׁשֶ ִראׁשֹון  ְיֵמי  ל  ָכּ ַעל  ר  ְמַכּפֵ
ָנה ָהַאֲחרֹוָנה,  ָ ל ַהּשׁ ִני ׁשֶ ל ְיֵמי ׁשֵ ר ַעל ָכּ ְמַכּפֵ
ן  ְלַתּקֵ ן  ִנּתָ  - ָהַאֲחרֹוָנה  ת  ּבָ ַ וַּבּשׁ ָהְלָאה.  ְוֵכן 

ָנה.  ָ תֹות ַהּשׁ ּבְ ל ׁשַ וְּלַהֲעלֹות ֶאת ָכּ
יד  נְַקּפִ ֶזה,  בוַּע  ׁשָ ּבְ ַכוָָּנה  ּבְ ל  ּלֵ ִנְתּפַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ
הֹוִרים  ּבוּד  ּכִ ַעל  ָראוּי,  ּכָ ּתֹוָרה  ִלּמוּד  ַעל  ּבֹו 

ל  ָכּ ַעל  ָדה  ַהְקּפָ ּבְ מֹר  ִנׁשְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ְוַאֲהַבת 
טֹוִבים  ים  ַמֲעׂשִ ְועֹוד  רוּת,  ׁשְ ַהּכַ ְוִגְדֵרי  ָלִלי  ּכְ
ָבה ְלִהְתָקֵרב להקב"ה  ְוִחּיוִּבּיִים ִמּתֹוְך ַמֲחׁשָ
ִאּלוּ  ּכְ ֶזה  ֲהֵרי  זֹו,  טֹוָבה  ֶדֶרְך  ּבְ יְך  וְּלַהְמׁשִ

ָנה.  ָ ל ְימֹות ַהּשׁ ְך ָכּ ּנַָהְגנוּ ּכָ ׁשֶ
ֶסה ְליֹום ַחֵגּנּו" ֵכּ "ַבּ

ָנה ֲאַנְחנוּ "ְמָבְרִכים  ׁשָ ָעִמים ּבְ ֵרה ּפְ ַאַחת ֶעׂשְ
ְפֵני רֹאׁש חֶֹדׁש ַמְכִריז  ּלִ ת ׁשֶ ּבָ ׁשַ ֶאת ַהחֶֹדׁש". ּבְ
ִיְהיֶה  חֶֹדׁש...  "רֹאׁש  ְמיֶֻחֶדת  ה  ְתִפּלָ ּבִ ָּן  ַהַחז
ִאים  נֹוׂשְ ם  ְוֻכּלָ ְלטֹוָבה"  ָעֵלינוּ  א  ַהּבָ יֹום....  ּבְ
ָאֵכן ִיְהיֶה חֶֹדׁש ֶזה ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה,  ה ׁשֶ ִפּלָ ּתְ
ה  ֵלָמה ְוִלְגֻאּלָ ְמָחה.... ִלְרפוָּאה ׁשְ ׂשֹון וְּלׂשִ ְלׂשָ

ְקרֹוָבה, ְונֹאַמר ָאֵמן!
'רֹאׁש  ִלְפֵני  ת  ּבָ ׁשַ ֱהיֹוָתּה  ַלְמרֹות  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ
ֶאת  ְמָבְרִכים  ְוֵאין  ַמְכִריִזין  ֵאין  ֵרי'  ׁשְ ּתִ חֶֹדׁש 

ְך.  ַהחֶֹדׁש. ְטָעִמים ׁשֹוִנים ֶנֶאְמרוּ ַעל ּכָ

עלון זה מוקדש לרפואת 
חיים דוד בן מרי בתושח"י



ֶדֶרְך ַהּיֲַהדוּת ּבְ

ֵרי הוּא  ׁשְ ֱהיֹות ְו'רֹאׁש חֶֹדׁש' ּתִ יֵׁש אֹוְמִרים, ׁשֶ
ָמַתי  יֹוְדִעים  ם  ְוֻכּלָ ָנה'  ָ ַהּשׁ 'רֹאׁש  יֹום  ֶעֶצם  ּבְ
מֹו בר"ח ָרִגיל.  הוּא יֹוֵצא, ֵאין צֶֹרְך ְלַהְכִריז ּכְ
יר וְּלַכּסֹות'  י נֹוֲהִגים 'ְלַהְסּתִ ַאְך עֹוד ֶנֱאַמר ִכּ
ְקעוּ  "ּתִ סוּק  ַהּפָ עפ"י  ָנה,  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  יֹום  ֶאת 
ְכֵדי  ּבִ ְוזֹאת  ַחּגֵנוּ"  ְליֹום  ֶסה  ּכֵ ּבַ ׁשֹוָפר  ַבחֶֹדׁש 

לֹו. ָטן וְּלַבְלּבְ ב ֶאת ַהּשָׂ ְלַעְרּבֵ
ֶאת  ְמָבְרִכים  לֹא  ֲאַנְחנוּ  ׁשֶ ה  ָהֻעְבּדָ יַצד  ּכֵ
ל?  ְלּבֵ ב וְּלִהְתּבַ ָטן ְלִהְתַעְרּבֵ ַהחֶֹדׁש ּגֹוֶרֶמת ַלּשָׂ
ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְמָבְרִכים  ֵאין  ׁשֶ יֹוְדִעים   נוּ  ּלָ ּכֻ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ָעְבָרה,  ָנה ׁשֶ ָ ֵרי ְוזֹוְכִרים זֹאת ִמּשׁ ׁשְ ֶאת חֶֹדׁש ּתִ
ּתֹוְקִעים  י ַאֲחֵרי ׁשֶ ָטן! עֹוד ָמָצאנוּ ִכּ ְך ּגַם ַהּשָׂ ּכָ
ֶעֶרב  ּבְ ֱאלוּל,  חֶֹדׁש  יֵמי  ּבִ ּבֶֹקר  י  ִמּדֵ ׁשֹוָפר  ּבְ
ָמָרא  ָטן". ַהּגְ ב ׂשָ ֵדי ְלַעְרּבֵ ר"ה - ֵאין ּתֹוְקִעין "ּכְ
)ִלְפֵני  יָבה  יׁשִ ּבִ וְּמִריִעין  ּתֹוְקִעין  ׁשֶ אֹוֶמֶרת 

וְּמִריִעין  ּתֹוְקִעין  ְוׁשוּב  ָהֲעִמיָדה(,  ת  ִפּלַ ּתְ
ב  ֵדי ְלַעְרּבֵ ת ָהֲעִמיָדה( "ּכְ ְתִפּלַ עֹוְמִדים )ּבִ ׁשֶ ּכְ

בֹו? ָטן". וָּמה ְמַעְרּבְ ׂשָ
ָטן  ַהּשָׂ ר  ֲאׁשֶ ּכַ י  ִכּ ָהִרי"ם'  י  'ִחּדוּׁשֵ נוּ  ַרּבֵ ָאַמר 
הוּא  וְּבִמְנָהִגים,  ִמְצוֹות  ּבְ ִרין  ַהּדְ ּמְ ׁשֶ רֹוֶאה 
ׁשוָּבה ִמּתֹוְך ַאֲהָבה. ְיהוִּדי  ים ּתְ עֹוׂשִ ׁש ׁשֶ חֹוׁשֵ
ל  ָכּ ֲהֵרי  ה'  ַאֲהַבת  ִמּתֹוְך  ְתׁשוָּבה  ּבִ ב  ָ ַהּשׁ
ָמה  ּבְ ָטן  ַלּשָׂ ֵאין  ִלְזֻכּיֹות!  הֹוְפִכים  ֲעוֹונֹוָתיו 
ְוַטֲענֹוָתיו  ל  ְלּבֵ ִמְתּבַ הוּא  ן  ּכֵ ַעל  ְלַקְטֵרג, 

מֹות! ּתְ ִמְסּתַ
בוַּע  ָ ַהּשׁ ְיֵמי  ה,  ֵאּלֶ יִָמים  ל  ְנַנּצֵ ָהָבה 
טֹובֹות,  לֹות  ַקּבָ ַלת  ְלַקּבָ  – ָנה  ָ ּשׁ ּבַ ָהַאֲחרֹון 
ְצוֹות,  ְוַהּמִ ַהּתֹוָרה  ִקּיוּם  ַעל  ְיֵתָרה  ָדה  לַהְקּפָ
ָאִבינוּ  ַאֲהָבה.  ִמּתֹוְך  ַלה'  וְּלִהְתָקְרבוּת 

ה! א ַאּתָ נוּ! ֵאין ָלנוּ ֶמֶלְך ֶאּלָ ַמְלּכֵ

ים ְמעֹוֵרר  ֱאלוּל. ֵאֶצל ַרּבִ בוַּע ָחל יֹום י"ז ּבֶ ָ ַהּשׁ
ֶזה,  בוַּע  ׁשָ ּבְ וְּצַמְרמֶֹרת.  ַחְלָחָלה  ֶזה  ֲאִריְך  ּתַ
תרצ"ט  ַנת  ׁשְ ֱאלוּל  ּבֶ י"ז  ּבְ ָנה,  ׁשָ  81 ִלְפֵני 
ְלּפֹוִלין  ימ"ש  ָהֲארוִּרים  ַהּנָאִצים  ְלׁשוּ  ּפָ  -
ִנּיָה.  ְ ְרָצה ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ַהּשׁ ֵכָנה וְּבָכְך ּפָ ְ ַהּשׁ
ָהעֹוָלִמית  ִהְסטֹוְריָה  ּבַ ֶבת  ֶנְחׁשֶ זֹו  ִמְלָחָמה 
ּה  ּבָ יֹוֵתר,  ּבְ ֶבת  ְרּכֶ ְוַהּמֻ ה  ׁשָ ַהּקָ ְלָחָמה  ּמִ ּכַ
ֵני  יֹון!( ּבְ ְבִעים ִמּלְ -70,000,000 )ׁשִ ֶנֶהְרגוּ ּכְ
ַכּדוּר  ים ּבְ ים ׁשֹוִנים וִּבְמקֹומֹות ַרּבִ ָאָדם ֵמַעּמִ
ְמיָֻחד,  ּבִ ָהָאֶרץ. ֲאַנְחנוּ, ָהָעם ַהּיְהוִּדי, ָסַבְלנוּ 
ֹוָאה  ּשׁ ּבַ ִנְסּפוּ  ְיהוִּדים  יֹון  ִמּלְ ה  ָ ּשׁ ׁשִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ִמיתֹות ַאְכָזִרּיֹות.  ּבְ
ְזָועֹות ִמְלָחָמה זֹו  קֹום ְלַהֲאִריְך ּבִ לֹא ּכָאן ַהּמָ
ְלַאַחר  י  ִכּ ַרק  ְנַצּיֵן  ּה.  ּלָ ׁשֶ ַהִהְסטֹוְריָה  וִּפְרֵקי 
ְיתֹוִמים  נֹוְתרוּ  ּיְָמה,  ִהְסּתַ ָהעֹוָלם  ְלֶחֶמת  ּמִ ׁשֶ
ֵכֵניֶהם  ים, אֹוָתם ָמְסרוּ הֹוִרים ְיהוִּדים ִלׁשְ ַרּבִ
ָזכוּ  לֹא  ַאְך  ם..."  ֶהְקּדֵ ּבְ ּנָׁשוּב,  ׁשֶ "ַעד  ַהּגֹוִים 
ִמּיְַלֵדי  ים  ַרּבִ ֲאָלִפים  עֹוד.  ֵגׁש  וְּלִהּפָ ָלׁשוּב 
ין ָהֻאּמֹות  בוּ רח"ל ּבֵ נוּ ִהְתּבֹוְללוּ ְוִהְתַעְרּבְ ַעּמֵ

ַאֲחֵרי  ַיֲהדוָּתם  ַבר  ּדְ ָלֶהם  נֹוַדע  לֹא  ָלל  ּכְ י  ִכּ
ִסּפוִּרים  ְרְסִמים  ִמְתּפַ ם  ְוׁשָ ּפֹה  ְלָחָמה.  ַהּמִ
ִלְבָנם  ּקֹוְרִאים  ׁשֶ ה  ֵאירֹוּפָ ּבְ ים  יׁשִ ְקׁשִ ַעל 
ָסמוְּך  ּבְ ַוי,  ּדְ ֶעֶרׂש  ַעל  ֵהם  ׁשֶ ּכְ ם   ְלִבּתָ אֹו 
ֶעֶצם ֵאיָנם  י ּבְ ְפֵניֶהם ִכּ ִפים ּבִ ְלִמיָתָתם, ְוחֹוׂשְ
ִנים'  'ּבָ ֵהם  א  ֶאּלָ ּיִים,  ָהֲאִמּתִ ם  ְחּתָ ּפַ ִמׁשְ ֵני  ּבְ
ְך  ֶמׁשֶ ּבְ לֹא-ָעֵלינוּ  אֹוָתם  לוּ  ּדְ ּגִ ׁשֶ ְיהוִּדים 
ים  ֲאָנׁשִ ַעל  ָבר...  ּדָ ְלָכל  גֹוִים  ּכְ ָנה  ׁשָ ְבִעים  ׁשִ
ּבוּ",  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ינֹוקֹות  'ּתִ ֵהם  ׁשֶ ֲחַז"ל  ָאְמרוּ  ה  ֵאּלֶ
ַעל  ַמְעָלה  ל  ׁשֶ ין  ּדִ ֵבית  ּבְ אֹוָתם  ּפֹוְטִרים  ׁשֶ

ׁשֹוֵגג ּגָמוּר. ָעׂשוּ ּבְ ֲעֵברֹות ׁשֶ
ְיָתה'  'ַהּבַ ַהְיָלִדים  ַבת  ֲהׁשָ ַעל  ֶאָחד  ִסּפוּר 
לֹא  ָאְמָנם  ְמיָֻחד.  ּבִ ְרֵסם  ִהְתּפַ נוּ,  ַעּמֵ ְלֵחיק 
י הֹוֵריֶהם  ׁש, ִכּ ְיָתה' ַמּמָ ה 'ַהּבַ בוּ ְיָלִדים ֵאּלֶ ׁשָ
אֹות  ּגֶּטָ ִליְנָקה, ּבַ ִויץ, ְטַרּבְ ֲחנֹות אֹוׁשְ ּמַ ִנְסּפוּ ּבַ
ַהּיֲַהדוּת ְקרוּיָה  ְלֵחיק  יָבָתם  ׁשִ ַאְך  וַּבְיָערֹות, 
וְּבֵני  נוּ  ְלֻכּלָ ֶאָחד  רוָּחִני  ִית  ּבַ י  ִכּ ְיָתה",  "ַהּבַ

דֹוָלה ַאַחת ֲאַנְחנוּ.  ָחה ּגְ ּפָ ִמׁשְ
ל ׁשֹוְמָעיו: ִרּגֵׁש ֶאת ֵלב ָכּ ּפוּר ׁשֶ ְוכֹה ָהיָה ַהּסִ



ַרּבֹות  ַעל  ּפָ ֶהְרצֹוג,  ַאְייִזיק  ִיְצָחק  ָהַרב 
ָלֶהם  וְּלַסּיֵַע  ְיהוִּדים  יל  ְלַהּצִ ֹוָאה'  ַה'ּשׁ תֹם  ּבְ
ּגָָחה ֻמְפָלָאה,  ַהׁשְ ִמי ְוָהרוָּחִני. ּבְ ׁשְ ּקוָּמם ַהּגַ ׁשִ ּבְ
רֹות  ַעׂשְ ה  ּמָ ּכַ ּבֹו  ּיֵׁש  ׁשֶ ִמְנָזר  ַעל  ָלַרב  נֹוַדע 
ה  ְתִחּלָ ָצם. ּבִ ׁש ְלַחּלְ ּקֵ ְיָלִדים ְיהוִּדים, ְוהוּא ּבִ
מוַּרת  ּתְ ַאְך  ְלַהְכִניסֹו,  י  ָהָראׁשִ ַהּכֶֹמר  ֵסֵרב 
ֶאת  יַע  ִהּבִ ְוָהַרב  ָעִרים,  ְ ַהּשׁ חוּ  ִנְפּתְ יָד  ת  ַמּתַ
ַהּיְהוִּדים.  ַהְיָלִדים  ֶאת  ם  ָ ִמּשׁ ְלהֹוִציא  ְרצֹונֹו 
ית, ַהְיָלִדים  ַהּכֶֹמר ֵהֵחל ִלְצחֹק ְוָאַמר: "ֵראׁשִ
ְכחוּ ְלַגְמֵרי  ִנים ְוׁשָ ה ׁשָ ּמָ ָבר ּכַ ִנְמָצִאים ּכָאן ּכְ
חֹוְתכֹות  הֹוָכחֹות  ִלי  ּבְ ִנית,  ׁשֵ ַיֲהדוָּתם.  ֶאת 
ה.  ַיְלּדָ אֹו  יֶֶלד  ׁשוּם  ְחֵרר  ֲאׁשַ לֹא  ְלַיֲהדוָּתם, 

ֲחָבל ַעל ּכֹחֹוֶתיךָ..."
ה  ּקָ ּדַ ֵמַהּכֶֹמר  ׁש  ּקֵ ּבִ הוּא  ִהְתיֵָאׁש.  לֹא  ָהַרב 
ַהְיָלִדים  ֶאת  ְלַזהֹות  ֵדי  ּכְ ְלַבד!  ּבִ ַאַחת 
יַצד  ּכֵ ָלַדַעת  ַסְקָרן  ָהיָה  ׁשֶ ַהּכֶֹמר,  ַהּיְהוִּדים. 

ה זֹאת, נַָתן ֶאת ְרׁשוּתֹו. ַיֲעׂשֶ
ָאְכלוּ  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ָהאֶֹכל  ַלֲחַדר  ִנְכַנס  ָהַרב 
ְוֵהֵחל  ֶאְמָצעֹו  ּבְ ֶנֱעַמד  ֲאֻרָחָתם,  ֶאת  ַהְיָלִדים 
ֶאָחד"!  ה'  ֱאלֵֹקינוּ  ה'  ָרֵאל  ִיׂשְ ַמע  "ׁשְ לֹוַמר: 
ֶאת  הֹוִתיר  ׁשֶ ַמְפִליא  ַמֲחֶזה  ִהְתחֹוֵלל  ְלֶפַתע 
ל ְקצֹות ֲחַדר ָהאֶֹכל ֵהֵחּלוּ  ַהּכֶֹמר ָהמוּם: ִמּכָ
צֹוֲעִקים:  עֹוָדם  ּבְ ָהַרב  ֶאל  ְיָלִדים  ָרִצים 
ָתם  ְלֻעּמָ א!(  ִאּמָ א,  )ִאּמָ ָמאֶמע!"  "ָמאֶמע, 
ְמקֹוָמם  ַעל  ֶבת  ָלׁשֶ ֲאֵחִרים  ְיָלִדים  נֹוְתרוּ 

ֲחֶזה ַהּמוָּזר... ּמַ הֹון ּבַ ִתּמָ ְוִהְתּבֹוְננוּ ּבְ
לוּ  ע הֹוָדה ְוָאַמר: "ַהְיָלִדים ַהּלָ ְפּתָ ַהּכֶֹמר ַהּמֻ
יַצד  ּכֵ ָך ֵהם, ַאְך ֱאמֹר ִלי:  ּלְ ׁשֶ ֵאֶליָך –  ָרצוּ  ׁשֶ
לוּ  יב לֹו ָהַרב: "ַלְיָלִדים ַהּלָ יָת זֹאת?" ֵהׁשִ ָעׂשִ

ָאְמרוּ  ׁשֶ ִאּמֹוֵתיֶהם  ל  ׁשֶ ל  ְמֻעְרּפָ רֹון  ִזּכָ ָהיָה 
י  ַעְקּתִ ּצָ ׁשֶ ָנה. ּכְ ֵ ַמע' ִלְפֵני ַהׁשּ ם 'ְקִריַאת ׁשְ ִאּתָ
ֶאת  ֶהם  ּבָ עֹוְרָרה  זֹו  ְקִריָאה  ָרֵאל'  ִיׂשְ ַמע  'ׁשְ
ֲארוּ  ׁשְ ּנִ ָתם, ַהְיָלִדים ׁשֶ ִזְכרֹון ִאּמֹוֵתיֶהם. ְלֻעּמָ
ֲארוּ  ָ ְמקֹומֹוֵתיֶהם ֵהם ּגֹוִיים, ְוֵהם ִיּשׁ ֶבת ּבִ ָלׁשֶ

ְנָזר...". ּמִ ּבַ
יֵׁש  ְיהוִּדי  ל  ָכּ ֵלב  ּבְ ר!  ּקֵ ְיׁשַ לֹא  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵנַצח 
ְוִלְבעֹר  ְלִהְתַלֵהט  ִלְפרֹץ,  ין  ְמּתִ ּמַ ׁשֶ ִניצֹוץ 
ל ָעֵלינוּ ַלֲעׂשֹות ֶזה ַרק  ּטָ ּמֻ ֵאׁש קֶֹדׁש! ָמה ׁשֶ ּבְ
ַעד  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ֶאת  וְּלעֹוֵרר  ַהב  ַהּלַ ֶאת  ית  ְלַהּצִ

ְבַער ֵמֵאֶליָה! ּתִ ׁשֶ
ְנָזר ְלמֹוָסד, ָלתוּר  ָעַבר ִמּמִ מֹו ָהַרב ֶהְרצֹוג, ׁשֶ ּכְ
מֹות ְיהוִּדּיֹות ֲאבוּדֹות ַהְמַצּפֹות ָלׁשוּב  ַאַחר ְנׁשָ
ָרֵאל'  ִיׂשְ ַמע  'ׁשְ ל  ׁשֶ וְּבֶרַגע  ַהּיֲַהדוּת,  ְלֵחיק 
ִליכוּ  ְוִהׁשְ ֵמָעָפר  ִהְתַנֲערוּ  ְלֶעְברֹו,  ְוָרצוּ  ָקמוּ 
ְלָתה  ּכָ י  ִכּ ִעיִמים  ַהּנְ ַהַחּיִים  ֶאת  ֵמֲאחֹוֵריֶהם 
ֵני וְּפִעיֵלי  ְך ּפֹוֲעִלים ַרּבָ ֵני ה', ּכָ ם ְלאֹור ּפְ ַנְפׁשָ

יֵָמינוּ! עֹות' ּבְ 'ֶקֶרן ַהַהּסָ
ים  ְמַצּפִ ִויָלדֹות  ְיָלִדים  ַאְלֵפי  ַרּבֹות,  מֹות  ְנׁשָ
ה  ֵאּלֶ ְיָלִדים  ָרֵאל'.  ִיׂשְ ַמע  'ׁשְ ִלְקִריַאת 
ֶהם ֵאין ִחּנוְּך  יׁשוִּבים וְּבָעִרים ּבָ ִמְתּגֹוְרִרים ּבִ
עֹות' ֵהם מוָּסִעים  ּתֹוָרִני, וְּבֶאְמָצעוּת 'ֶקֶרן ַהַהּסָ
י ֵסֶפר  ְלָבּתֵ וַּבֲעֻלּיֹות ֲענָק,  ָקָעה ֲעצוָּמה  ַהׁשְ ּבְ
ַהְיָלִדים  ָהַעְצָמִאי'.  ַה'ִחּנוְּך  ל  ׁשֶ ּתֹוָרִנּיִים 
ִליִכים ַאַחר ּגֵָום ֶאת ַהִחּנוְּך ַהִחּלֹוִני  לוּ ַמׁשְ ַהּלָ
ַאְבְרֵכי  וְּבִמְצוֹוָתיו.  ה'  תֹוַרת  ּבְ וְּדֵבִקים 
וְּלהֹוֵריֶהם  ַלְיָלִדים  ִעים  ְמַסּיְ עֹות'  ַהַהּסָ 'ֶקֶרן 
ַסְדָנאֹות  ִקּיוּם  ְיֵדי  ת, ַעל  ַהּדָ ַחּיֵי  ּבְ ב  ּלֵ ּתַ ְלִהׁשְ

ִבים  ים ׁשָ ַמּיָא ַרּבִ ׁשְ א ּדִ ְוַהְדָרכֹות, וְּבִסּיְַעּתָ



זֹו? ִמְצָוה  ִמים  ְמַקּיְ ָמַתי  רֹות'.  ַמַעׂשְ עוּר  'ּבִ ִמְצַות  ַעל  לֹוְמִדים  זֹו  ה  ָפָרׁשָ ּבְ   

ה' ִמּטָ ְ נֹות ַהׁשּ ל 'ׁשְ ית ׁשֶ ִ ּשׁ ָנה ְרִביִעית ְוׁשִ ל ׁשָ ַסח ׁשֶ ֶעֶרב ּפֶ ּבְ

ה ֶזה?  ָמעוּת ַמֲעׂשֶ ֶתר". ָמה ַמׁשְ ּסָ לוּ "ָארוּר ַמּכֵה ֵרֵעהוּ ּבַ ַהר ֵעיָבל ִקּלְ  ּבְ

יו. ִדּבּוֵרי ּפִ ֶתר ּבְ ּסֵ ּכֶה ֶאת ֲחֵברֹו ּבַ ּמַ ּבּור ָלׁשֹון ָהָרע, ׁשֶ ּדִ

"ַתְריַ"ג". ֵאּלּו ֵהן? ּבְ ְצוֹות ָהַאֲחרֹונֹות ׁשֶ י ַהּמִ ּתֵ ה, מֹוִפיעֹות ׁשְ ָפָרׁשֹות ֵאּלֶ  ּבְ
ָכל ַאַחת ֵמֶהן? סּוִקים ּבְ ה ּפְ ּמָ ּתֹוָרה. ּכַ יֹוֵתר ּבַ ָצרֹות ּבְ לּו ֵהן ַהּקְ ּיֹות ַהּלָ ָרׁשִ  ּפָ

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

בֹא:  י ּתָ 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

אֹות: ֵאלֹות ַהּבָ ְ ֲענוּ ַעל ְלָפחֹות ַאַחת ֵמַהּשׁ

ֶאל אֹור ַהּיֲַהדוּת.
 - ַרּגֵׁש  ַהּמְ ּפוּר  ַהּסִ ֶאת  ּקֹוֵרא  ׁשֶ ֶאָחד  ל  ָכּ
ָָּכה  ז ׁשֶ ָהֲעצוָּמה  כוּת  ְּ ַהז ַעל  ַלֲחׁשֹב  ִמְתעֹוֵרר 
ֲאֵבָדה'  ַבת  'ֲהׁשָ ְזכוּת    - ֶהְרצֹוג  ָהַרב  ּה  ּבָ
ְלָאִבינוּ  ָהַרב  ה  ָעׂשָ רוַּח  ַנַחת  ֵאיזֹו  רוָּחִנית! 
יל  ִהּצִ ְיהוִּדים  ל  ׁשֶ ּדֹורֹות  ה  ּמָ ּכַ ַמִים!  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ

ֵמַחּיֵי ֶהֶבל! 
מֹותֹו.  ּכְ ַלֲעׂשֹות  יָכֹול  יָָקר,  קֹוֵרא  ה,  ַאּתָ ּגַם 
ְוַקח  עֹות'  ַהַהּסָ 'ֶקֶרן  ְפִעילוּת  ּבִ ף  ּתֵ ּתַ ִהׁשְ
ּיֵס  ִיְתּגַ ר  ה! ַאְבֵרְך ֻמְכׁשָ דֹוׁשָ ּיָה ַהּקְ ֲעׂשִ ּבָ ֵחֶלק 

ר  ְיַבּקֵ וּם,  ִרּשׁ ּבְ ַיֲעסֹק  ַהּקֶֹדׁש,  ִלְפִעילוּת 
יַע  ְלַהּגִ ָּכוּ  ז ׁשֶ עֹות'  ַהַהּסָ 'ֶקֶרן  ְלִמיֵדי  ּתַ ֶאת 
ֶהם 'ַחְברוָּתא'  ע ִעּמָ דֹוׁשֹות ְוִיְקּבַ יבֹות ַהּקְ ַלְיׁשִ
יַע ִלּטֹל  ַיּצִ ָעה -  ַעל ֶרֶכב ַהּסָ ְלִעּדוּד ְוִחזּוּק. ּבַ
ֵאינֹו  ׁשֶ ִמי  ְוַגם  ְלָפחֹות.  בוַּע,  ׁשָ ּבְ ַאַחת  ֵחֶלק 
ֶאְמָצעוּת  ּבְ ף  ּתֵ ּתַ ִיׁשְ  – פַֹעל  ּבְ ֵחֶלק  לֹוֵקַח 
דֹוָלה ְלֵקרוּב  ּיָה ַהּגְ ֲעׂשִ ף ּבָ ּתָ ְוִיְהיֶה ׁשֻ רוָּמה  ּתְ
ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ יֹום ְלָאִבינוּ ׁשֶ י יֹום ּבְ ַאְלֵפי ְיָלִדים ִמּדֵ
ּגָדֹול  קֹול  ּבְ ָרֵאל'  ִיׂשְ ַמע  'ׁשְ ַיְכִריזוּ  ְזכוּתֹו  ּבִ ׁשֶ

רֹום! ּמָ ּיְעֹוֵרר ְזֻכּיֹות ּבַ ׁשֶ


