
ַמן ְּ ֶדֶרְך ַהז ּבְ

ָעלֹון מס' 18 
ִבים – ַוּיֵֶלְך ת ִנּצָ ָרׁשַ ּפָ

ַעל  א  ְוִהּנָׂשֵ ְכבֹוֶדָך  ִבּ ּלֹו  ּכֻ ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ַעל  "ְמלְֹך 
ַעל־ ֻעֶזָּך  אֹון  ּגְ ֲהַדר  ּבַ ְוהֹוַפע  יָקֶרָך  ִבּ ָהָאֶרץ  ל  ּכָ
נוּ  ּלָ ׁשֶ ה  ִפּלָ ַהּתְ ר  ִעּקַ ַאְרֶצָך".  ֵתֵבל  ֵבי  ּכָל־יֹוׁשְ
הקב"ה  ַהְמָלַכת  ַעל  ה  ׁשָ ּקָ ּבַ ִהיא  ָנה,  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ
יֹום ֲהַרת עֹוָלם )ַהּיֹום ּבֹו ִנְבָרא ָהעֹוָלם  עֹוָלם. ּבְ ּבָ
ְלכוּתֹו  ּמַ ֶלְך ׁשֶ ה' הוּא ַהּמֶ ֵמָחָדׁש(, ַמְכִריִזים ָאנוּ ׁשֶ
ִקּיוּם  ּבְ ָעֵלינוּ  ִלים ֶאת ַמְלכוּתֹו  וְּמַקּבְ ָלה  ָמׁשָ ּכֹל  ּבַ

ּיַת ְרצֹונֹו.  ִמְצוֹוָתיו ַוֲעׂשִ
ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ִחים  ִנְפּתָ ֶזה,  יֹום  ּבְ ָנה,  ְוׁשָ ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ
ַּל  )ַמז מֹאְזַנִים  ּבְ ׁשֹוֵקל  והקב"ה  ְסָפִרים,  ה  לֹׁשָ ׁשְ
י ָהָאָדם וַּמְחִליט ָמה ִיְהיֶה  ֵרי( ֶאת ַמֲעׂשֵ ׁשְ חֶֹדׁש ּתִ
לֹא-ָעֵלינוּ  )ַיַעְברוּ  ַיַעְברוּן  ה  ּמָ "ּכַ ָאה:  ַהּבָ ָנה  ָ ּשׁ ּבַ
טֹוב(  ָּל  ְלַמז )ִיוְָּלדוּ  ֵראוּן"  ִיּבָ ה  ְוַכּמָ ָהעֹוָלם(  ִמן 
ִמי  ְויֵָעִני,  ַיְפִסיד  ִמי  ר,  ֵ ְוִיְתַעּשׁ יו  ַמֲעׂשָ ּבְ ַיְצִליַח  ִמי 
ֶפל  ֵ ִמּשׁ ִיְסּבֹל  וִּמי  וְּלַהְצָלָחה,  יבוּת  ַלֲחׁשִ א  ִיְתַנּשֵׂ

י. ְוקֹׁשִ
"יֹוָמא  דֹוׁש  ַהּקָ זַֹּהר  ּבַ ָקרוּי  ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  יֹום 
ים  ַמְרּבִ ֶזה  יֹום  ּבְ י  ִכּ ה,  ִפּלָ ּתְ ל  ׁשֶ יֹום  ְצלֹוָתא"-  ּדִ
ֵטנוּ  ּפָ ִמׁשְ ֶצֶדק  ּבְ ּיֹוִציא  ׁשֶ ַלה'  ְוַתֲחנוִּנים  ה  ְתִפּלָ ּבִ
ָנה  מוִּרים, ְלׁשָ יִקים ּגְ ל ַצּדִ ִסְפָרן ׁשֶ ֵתב ּבְ ְוִנְזּכֶה ְלִהּכָ
ֵבל,  ֵבי ּתֵ ל יֹוׁשְ ִלים ּגַם ַעל ָכּ ּלְ טֹוָבה וְּמתוָּקה. וִּמְתּפַ

ִריאוּת ִויׁשוָּעה.  ַנת ּבְ ַפע, ׁשְ לֹום ְוׁשֶ ַנת ׁשָ ְהיֶה ׁשְ ּתִ ׁשֶ
ַהְיָלִדים,  ִלְתִפּלֹות  יֵׁש  ְוָחׁשוּב  ִזי  ֶמְרּכָ ָמקֹום 
ֶאת  הקב"ה  ל  ְמַקּבֵ ֵמָעוֹון  ְנִקּיִים  ְהיֹוָתם  ּבִ ׁשֶ
ֶרְך ֵמִעיר  ּדֶ ּבַ ּנְָדדוּ  ׁשֶ ר ַעל ָאב וְּבנֹו  ָתם. ְמֻסּפָ ִפּלָ ּתְ
ֶאת  ֵאֲחרוּ  ׁשֶ ּלוּ  ּגִ ֶחְפָצם  ִלְמחֹוז  יָעם  וְּבַהּגִ ְלִעיר, 
ֲעֵרי ָהִעיר. ֵהם  ָבר ָנֲעלוּ ֶאת ׁשַ ֹוֲעִרים ּכְ ָעה ְוַהּשׁ ָ ַהּשׁ
בֹוָהה ְולֹא יְָדעוּ ֵאיְך  ָעְמדוּ ְנבֹוִכים מוּל ַהחֹוָמה ַהּגְ
ְוא,  ָ קֹול ּגָדֹול, ַאְך ַלּשׁ ה ָהָאב ִלְקרֹא ּבְ נֵס. ִנּסָ ְלִהּכָ
צוָּרה וְּנִקיׁשֹוָתיו  ַמע ֵמֵעֶבר ַלחֹוָמה ַהּבְ קֹולֹו לֹא ִנׁשְ
ָעִרים  ְ ַלּשׁ ֵמַעל  ּיֵׁש  ׁשֶ ֵלב  מוּ  ׂשָ ְלֶפַתע  ְמעוּ.  ִנׁשְ לֹא 
ַעל  נֹו  ּבְ ֶאת  ָהָאב  יַח  ִהּנִ ָקָטן!  ָנב  ֶאׁשְ ַהּמוָּגִפים, 
ֶרְך  ֵחל ּדֶ ּתַ ִהְצִליַח ְלִהׁשְ ֵתָפיו, ֱהִרימֹו ּגָבֹוּהַ - ַעד ׁשֶ ּכְ
ֲעֵרי  ׁשַ ֶאת  ַתח  ּפָ ְפִנים,  ּבִ ַהּיֶֶלד  ָהיָה  ׁשֶ ּכְ ָנב.  ָהֶאׁשְ

ִניָמה.  נֵס ּפְ ר ְלָאִביו ָהָאהוּב ְלִהּכָ ָהִעיר, ְוִאְפׁשֵ
ָוַפַחד,  ֵאיָמה  ּבְ ִבים  ִנּצָ ָאנוּ  ֶהם  ּבָ ים  ְזַמּנִ יֵׁש  ְך  ּכָ
ָעִרים  ְ ּשׁ ׁשֶ וּמֹוְצִאים  ַמִים  ׁשָ ֲעֵרי  ׁשַ מוּל  עֹוְמִדים 
ְגַלל  ּבִ לֹות  ִמְתַקּבְ ֵאינָן  ִפּלֹוֵתינוּ  ּתְ ֲאטוִּמים!  ה  ֵאּלֶ
ַאְך  ְוָכָראוּי.  ַמן  ְּ ז ּבַ ְתׁשוָּבה  ּבִ ְבנוּ  ׁשַ ְולֹא  'ֵאַחְרנוּ'  ׁשֶ
ה ִלְפּתַֹח  ֶרְך וְּמִסּלָ "ר מֹוְצאֹות ָלֶהן ּדֶ ּבַ ׁשְ ִפּלֹות ּתַ ּתְ
ּפֹוְרצֹות  ַהְיָלִדים  ִפּלֹות  ּתְ ַמִים.  ׁשָ ֲעֵרי  ׁשַ ֲעבוֵּרנוּ 

ֶרְך ִלְתִפּלֹות הֹוֵריֶהם! ּדֶ

קרן ההסעות מאחלת לכל קוראי העלון 
שנה טובה ומתוקה!



יִקים ּדִ ֶדֶרְך ַהּצַ ּבְ

ל  ׁשֶ ִטיָרתֹו  ּפְ יֹום  הוּא  ֱאלוּל  ּבֶ כ"ד  יֹום  בוַּע,  ָ ַהּשׁ
ָרֵאל  נוּ ִיׂשְ "ַהּכֵֹהן ַהּגָדֹול ֵמֶאָחיו", ַהּגָאֹון ֶהָחִסיד ַרּבֵ
ין  ּבֵ ָהיָה  ְמיָֻחד  ַחּיִים'.  ֶה'ָחֵפץ  ַעל  ּבַ ַהּכֵֹהן,  ֵמִאיר 
תֹו  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ וְּצִניעוּתֹו,  ִצְדקוּתֹו  ּבְ ַהּדֹורֹות  ַחְכֵמי 
יָבה ֻמְפֶלֶגת  ְוׂשֵ ִזְקָנה  יל ָצִעיר ְוַעד  וִּבְגאֹונוּתֹו. ִמּגִ
ֲהָלָכה',  זֹו   – ה'  ַבר  'ּדְ ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ּבְ ֵהִפיץ 
ָהַפְך  ׁשֶ רוָּרה'  ּבְ ָנה  'ִמׁשְ ְצִחי  ַהּנִ ִחּבוּרֹו  ּבְ ְמיָֻחד  ּבִ
ָרֵאל הֹוְלִכים  ר ִרְבבֹות ַאְלֵפי ִיׂשְ ָלל ֲאׁשֶ ְלַנֲחַלת ַהּכְ
ׁשֹון',  ַהּלָ ִמיַרת  'ׁשְ  – ַחּיִים'  'ָחֵפץ  וְּבִסְפרֹו  ְלאֹורֹו, 
ּבוֵּרי  ָלל ֶאת ֻחְמַרת ִאּסוּר ּדִ ּבֹו ֵהִביא ְלתֹוָדַעת ַהּכְ
ְלוֹות  ַהּנִ ָהַרּבֹות  ְוָהֲעֵברֹות  וְּרִכילוּת"  ָהָרע  "ָלׁשֹון 

ָלֶהם.
ים: "ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחּיִים  ְתִהּלִ ַתב ּבִ ֶלְך ּכָ ִוד ַהּמֶ ּדָ
ָפֶתיָך  אֵֹהב יִָמים ִלְראֹות טֹוב, ְנצֹר ְלׁשֹוְנָך ֵמָרע וּׂשְ
לֹום  ׁשָ ׁש  ּקֵ ּבַ ה טֹוב,  ַוֲעׂשֵ ר ִמְרָמה, סוּר ֵמָרע  ּבֵ ִמּדַ
ָרֵאל  ִיׂשְ י  ַרּבִ ָקַבע  ֶזה  סוּק  ּפָ ם  ׁשֵ ַעל  ְוָרְדֵפהוּ". 
ם ֶזה הוּא ְמֻכּנֶה  ם ִסְפרֹו, ְוַעל ׁשֵ ֵמִאיר זי"ע ֶאת ׁשֵ

ְבֵטי ְיׁשוּרוּן – ֶה'ָחֵפץ ַחּיִים'.  ֶקֶרב ׁשִ ַאֲהָבה ּבְ ּבְ
ַמר  ׁשָ ּנוּיֹו.  ּכִ ֶאת  ּיוּתֹו  ִאיׁשִ ּבְ ל  ִסּמֵ ַחּיִים'  ֶה'ָחֵפץ 
יו וְּלׁשֹונֹו, ֵקֵרב ְלַחּיֵי ּתֹוָרה וִּמְצָוה ִמּתֹוְך ַאֲהָבה  ּפִ
ַעל  א  ְוָנׂשָ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ְכבֹוד  ּבִ ה  ִהְרּבָ ְוֵרעוּת,  לֹום  ְלׁשָ
י ֶה'ָחֵפץ  ם ִכּ ִבים ַאּתֶ א ָהָעם. ְוִכי חֹוׁשְ ְכמֹו ֶאת ַמּשָׂ ׁשִ
י  ּבוִּרים ֲאסוִּרים ִכּ ה ַצח ִמּדִ מֹר ַעל ּפֶ ַחּיִים' ָזָכה ִלׁשְ
א!  ַרּבָ ְלׁשֹונֹו? ַאּדְ ל ּבִ יָלא לֹא ִנְכׁשַ ְתָקן, וִּמּמֵ ָהיָה ׁשַ
ַעת ּתֹוָרה,  ִמיַע ּדַ ַרׁש ְוִהׁשְ ר ְוׂשֹוֵחַח, ּדָ ּבֵ ּדִ ל יָָמיו  ָכּ

י ַהּתֹוָרה! ָבָריו ָהיוּ ַעל ּפִ ל ּדְ ַאְך ָכּ
ׁשֹון', נַָסע  ַהּלָ ִמיַרת  'ׁשְ ַתב ֶאת ִסְפרֹו ַעל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ְלֵבית  יעֹו  ַהּגִ ּבְ ּדֹורֹו.  ֵני  ֵמַרּבָ מֹות'  'ַהְסּכָ ל  ְלַקּבֵ

י  ִכּ ל נֹוְבַהְרדֹוק, ָרָאה ָהַרב  ּה ׁשֶ ַכי - ַרּבָ י ָמְרּדְ ַרּבִ
ֻחְמַרת ָלׁשֹון ָהָרע.  ֶפר ִהְפִליג ְוֶהֱאִריְך ּבְ ר ַהּסֵ ְמַחּבֵ
ִמן  ָמה,  ַהְסּכָ ּכֹוֵתב  ׁשֶ ִלְפֵני  י  ִכּ ָהַרב  ְלַעְצמֹו  ב  ָחׁשַ
ֶאת  ְמַקּיֵם  ֶפר  ַהּסֵ ר  ְמַחּבֵ ָאֵכן  ַהִאם  ִלְבּדֹק  ָהָראוּי 
ְלִמיָדיו  ַלח ֵאָליו ָהַרב ֶאת ֶאָחד ִמּתַ ַתב. ׁשָ ּכָ ָמה ׁשֶ
ַאְכַסְניָתֹו ְוִלְתהֹות ַעל ַקְנַקּנֹו.  ר ּבְ ָהַאְבֵרִכים, ְלַבּקֵ
ַחּיִים'. ֵהם  ֶה'ָחֵפץ  ִעם  ה  ֲאֻרּכָ ָעה  ׁשָ ָהַאְבֵרְך  ב  יָׁשַ
ָרֵאל  ִיׂשְ ָצְרֵכי  ְוַעל  ַהּדֹור  ָעיֹות  ּבְ ַעל  ַיַחד  ׂשֹוֲחחוּ 
ַעל  ְוַאף  ַהּתֹוָרה  עֹוַלם  ַעל  ׂשֹוֲחחוּ  ים,  ַהְמֻרּבִ
ה ַאַחת  ּיִים – ַוֲאִפּלוּ ִמּלָ ְחּתִ ּפַ ּיִים וִּמׁשְ ִעְניִָנים ִאיׁשִ
ָחַזר  ֵמִאיר!  ָרֵאל  ִיׂשְ י  ַרּבִ ִמיַע  ִהׁשְ לֹא  ֲאסוָּרה 
ָמה'  'ַהְסּכָ ַתב  ּכָ ָאֵכן  ׁשֶ ְלַרּבֹו  ֲעלוּת  ִהְתּפַ ּבְ ָהַאְבֵרְך 

ֶדת! יָמה וְּמֻכּבֶ ַמְרׁשִ
ֶה"ָחֵפץ  ל  ׁשֶ ֵביתֹו  ּבְ ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ֻעּדֹות  ִמּסְ ַאַחת  ּבְ
ּפוַּח  )ּתַ יָמִנים  ַהּסִ ַלֲאִכיַלת  ַמן  ְּ ַהז יַע  ִהּגִ ׁשֶ ּכְ ַחּיִים", 
ּיָדוַּע,  יק ְלנֹוְכִחים: "ּכַ ּדִ ְדַבׁש, ִרּמֹון ְוכוּ'(, ָאַמר ַהּצַ ּבִ
רֹאׁש  ה ּבְ ָאָדם עֹוׂשֶ יֵׁש ּתֶֹקף ְוחֶֹזק ְלִסיָמִנים טֹוִבים ׁשֶ
ְמתוִּקים  ָבִרים  ּדְ ֶלֱאכֹל  ִלים  ּדְ ּתַ ִמׁשְ ְוָלֵכן  ָנה,  ָ ַהּשׁ
ֲאָכִלים. אֹוְכִלים 'רֹאׁש'  ל ַעל ַהּמַ ּלֵ וְּלָבֵרְך וְּלִהְתּפַ
ׁש  ַחּדֵ ּתְ 'ׁשֶ ַבׁש  ּדְ אֹוְכִלים  ְלרֹאׁש...'  ְהיֶה  ּנִ 'ׁשֶ ֵדי  ּכְ
ְנָהג.  ַהּמִ ִפי  ּכְ ְועֹוד  וְּמתוָּקה',  טֹוָבה  ָנה  ׁשָ ָעֵלינוּ 
ִסיָמִנים,  ים  ׂשִ וְּמַחּפְ ִרים  ְמַהּדְ ְך  ּכָ ל  ָכּ ְוָאנוּ  ֶוֱהיֹות 
ִנים ַלזּוַּלת, ֵמִחּיוְּך  ֵאין ִסיָמן יֹוֵתר יֶָפה ֵמֶהָאַרת ּפָ
ָדה.  ַעס ְוַהְקּפָ ְבָלנוּת. ְוֵאין ִסיָמן יֹוֵתר ּגָרוַּע ִמּכַ וִּמּסַ
ל  'ָכּ ָעה:  ּפָ ְוַהׁשְ ּתֶֹקף  יֵׁש  נוּ  ּלָ ׁשֶ ַלִהְתַנֲהגוּת  ַוֲהֵרי 
ִמים'.  ִרּיֹות – ְמַרֲחִמים ָעָליו ִמן ַהּשָׂ ַהְמַרֵחם ַעל ַהּבְ
ִסיָמִנים  ַעל  ְמיָֻחד  ּבִ מֹר  ִלׁשְ ָצִריְך  ָנה  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ

ה, ַאֲהָבה וְּלָבִבּיוּת". ל ִחּבָ יִָפים ׁשֶ

ְצָוה ֶדֶרְך ַהּמִ ּבְ

ִמיַעת  ָנה עֹוֶמֶדת ִמְצַות ׁשְ ָ ִפּלֹות רֹאׁש ַהּשׁ ז ּתְ ֶמְרּכַ ּבְ
ַמֲאִזיִנים  וְּבִרּכוּז  ְדָמָמה  ּבִ ַרב,  ֶרֶגׁש  ּבְ ׁשֹוָפר.  קֹול 
ִקיָעה...  ֹוָפר: ּתְ ֹוְמִעים ַלּקֹולֹות ַהּיֹוְצִאים ִמן ַהּשׁ ַהּשׁ

רוָּעה...  ָבִרים... ּתְ ׁשְ
ָהֵאׁש,  י  ְמַכּבֵ ֶאת  ֵהִקימוּ  ׁשֶ ִלְפֵני  ָעָברוּ,  ִנים  ׁשָ ּבְ
ִבים ָאִצים  ֵרָפה, ָהיוּ ַהּתֹוׁשָ ר ָהְיָתה ּפֹוֶרֶצת ׂשְ ֲאׁשֶ ּכַ



אֹוָתּה.  ְלַכּבֹות  ֵדי  ּכְ ַמִים  ָליֵי  ּדְ ְלָהִביא  ְוָרִצים 
טוּת  ְ ּשׁ ִהְתּפַ ַנת  ְוַסּכָ ֵמֵעץ,  ָהיוּ  ָעָבר  ּבֶ ים  ּתִ ַהּבָ
ָעַמד  ָהִעיר  ז  ֶמְרּכַ ּבְ ם!  ּלָ ּכֻ ֶאת  ִהְדִאיָגה  ֵלָקה  ַהּדְ
ָהיָה  ְפִקידֹו  ּתַ ׁשֶ ָאָדם,  ָעַמד  רֹאׁשֹו  ּבְ ׁשֶ ּגָבֹוּהַ  ל  ִמְגּדָ
ר  ְוַכֲאׁשֶ ִאם  ׁשֶ  - ְלָכְך  ְוִלְדאֹג  ָמר  ׁשְ ַהּמִ ַעל  ַלֲעמֹד 
ל  ּכָ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ֲחצֹוְצָרה  ּבַ ְלָהִריַע  ָעָליו  ֵרָפה,  ׂשְ ְפרֹץ  ּתִ
ְוָלבֹוא  ִעּסוֵּקיֶהם  ֶאת  ִמּיָד  ַלֲעזֹב  יְֵדעוּ  ִבים  ַהּתֹוׁשָ

ִכּבוּיָּה. ַלֲעזֹר ּבְ
מוְּך. הוּא  ַהּסָ ָפר  ֵמַהּכְ ִמים  ּתָ ַנַער  יַע  ִהּגִ ָהִעיר  ֶאל 
ַאל  ְוׁשָ ל,  ְגּדָ ַהּמִ רֹאׁש  ּבְ ָהעֹוֵמד  ָהָאָדם  ֶאת  ָרָאה 
ֲאִני  ֵרָפה,  ׂשְ ּפֹוֶרֶצת  ׁשֶ ַעם  ּפַ ָכל  "ּבְ ְלִעּסוּקֹו.  אֹותֹו 
יב לֹו ָהָאָדם. "ֵאיֶזה  ֲחצֹוְצָרה!" ֵהׁשִ ּתֹוֵקַע וֵּמִריַע ּבַ
וּק  ַהּשׁ ֶאל  ִמֵהר  הוּא  ַהּנַַער.  ָקָרא  ר!"  ֶנְהּדָ ַרְעיֹון 

ּלֹו.  ֶ ְוָרַכׁש ֲחצֹוְצָרה ִמּשׁ
ְוָכְך  ִבים,  ל ַהּתֹוׁשָ ָכּ ַהּנַַער ֶאת  ּנֵס  ּכִ ָפר  ַלּכְ ׁשוּבֹו  ּבְ
טֹובֹות  ֲחָדׁשֹות  ִלי  יֵׁש  ְיָקִרים,  "ְיִדיִדים  ָאַמר: 
ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ְוֵאיָלְך  "ֵמַהּיֹום  ָאַמר.  הוּא  ֲעבוְּרֶכם!" 
יכוּ  ְמׁשִ ּתַ ִלְדאֹג!  ָלֶכם  ַאל  ֵרָפה,  ׂשְ ּפֹוֶרֶצת  ׁשֶ
ָליֵי ַמִים. ָרִאיִתי  ֶכם ְוֵאין צֶֹרְך ָלרוּץ ִעם ּדְ ְמַלאְכּתְ ּבִ
ֶאְמָצעוּת ֲחצֹוְצָרה!  ים ֵאׁש ּבְ י ְמַכּבִ דֹוָלה ִכּ ִעיר ַהּגְ ּבָ
ְפרוּר  ּגַ ִליְך  ִמים ִמֵהר ְלַהׁשְ ַהּנַַער ַהּתָ ִהּנֵה, ְראוּ!" 

ׁשוּ!" הוּא ָצַעק ְלֵעֶבר  ְחׁשְ ֵדה ַהּקֹוִצים. "ַאל ּתַ ֶאל ׂשְ
ֵלב ָמה עֹוֵמד ִלְקרֹות"!  ימוּ  ף. "ׂשִ ִהְתַאּסֵ ׁשֶ ָהל  ַהּקָ
ים ְוִהְכִחיל ֵמרֹב  ֲחצֹוְצָרה, ֶהְאּדִ הוּא ֵהֵחל ְלָהִריַע ּבַ
'ּמוִּזיָקה  ָבה ּבַ ְ ָהֵאׁש לֹא ִהְתַחּשׁ ּמוָּבן ׁשֶ ַמֲאָמץ, ַאְך ּכַ
ׂשֹוֶרֶפת  ִהיא  ׁשֶ ּכְ ַמֵהר  ִחיׁש  ָטה  ְ ּשׁ ְוִהְתּפַ ָהֲעֵרָבה', 

ּלֹו. ָפר ּכֻ ֶאת ַהּכְ
"ַהֲחצֹוְצָרה  ים.  ָהֲאָנׁשִ לֹו  ָאְמרוּ  מֹוָך"!  ּכָ ׁשֶ ׁש  "ִטּפֵ
ְוַאְזָעָקה  ְזּכֶֹרת  ּתִ ַרק  ִהיא  ָהֵאׁש!  ֶאת  ה  ְמַכּבָ לֹא 
ַחּיֵיֶהם,  ְגַרת  ִ ִמּשׁ ּיַַעְצרוּ  ׁשֶ ּיְִתעֹוְררוּ,  ׁשֶ ים  ַלֲאָנׁשִ
ׁשוְּתָך -  ִטּפְ ה ּבְ ִכּבוּי ָהֵאׁש! ְוִאּלוּ ַאּתָ ְויָבֹואוּ ַלֲעזֹר ּבְ

ּה..." ּלָ ַרְפּתָ ֶאת ָהִעיר ּכֻ ׂשָ
ּתֹוְקִעים  ָאנוּ  ָנה  ָ ַהּשׁ וְּברֹאׁש  ֱאלוּל  חֶֹדׁש  ּבְ ְך,  ּכָ
ַעְצָמּה  ִקיָעה  ַהּתְ ׁשֶ ִבים  חֹוׁשְ ׁשֶ ֵאּלוּ  ּכָ יֵׁש  ׁשֹוָפר.  ּבְ
ֹוָפר  ַהּשׁ ִקיַעת  ּתְ ׁשֶ ִהיא  ָהֱאֶמת  ַאְך  ָרה;  ּטָ ַהּמַ ִהיא 
עוּרוּ  וְּלַהְתִריַע:  ָבבֹות  ַהּלְ ֶאת  ְלעֹוֵרר  נֹוֲעָדה 
ה'!  ֶאל  ְוׁשוּבוּ  יֶכם  ַמֲעׂשֵ רוּ  ּפְ ׁשַ ַנְתֶכם!  ְ ִמּשׁ ִנים  ְיׁשֵ
ָנה ָאנוּ  ָ רֹאׁש ַהּשׁ ֹוָפר ּבְ ִקיַעת ַהּשׁ ְלִפיָכְך, ְלַאַחר ּתְ
ֶניָך  אֹור ּפָ ֵרי ָהָעם יְֹדֵעי ְתרוָּעה ה' ּבְ קֹוְרִאים: "ַאׁשְ
בֹות  ִעּקְ ּבְ ים  עֹוׂשִ ָמה  ָלַדַעת  ר הוּא  ָהִעּקָ כוּן."  ְיַהּלֵ

ֹוָפר... קֹול ַהּשׁ

כוּת ְּ ֶדֶרְך ַהז ּבְ

ָנה,  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ּבְ ִרּמֹון  ֶלֱאכֹל  ָרֵאל  ִיׂשְ ִמְנַהג 
ים, ָמה  ִרּמֹון'. וַּמְקׁשִ ּיְִרּבוּ ְזֻכּיֹוֵתינוּ ּכָ ל 'ׁשֶ ּלֵ וְּלִהְתּפַ
תֹוָרה  ּבְ ה  ִהְרּבָ ׁשֶ ִמי  ֲהֵרי  זֹו?  ה  ִלְתִפּלָ יֵׁש  ָמקֹום 
ִמֵעט  ָחִליָלה  ְוִאם  ַרּבֹות.  ָבר  ּכְ –ְזֻכּיֹוָתיו  וִּמְצָוה 
תֹו?  ִפּלָ ֵעת ּתְ ּיַת ּתֹוָרה וִּמְצוֹות, ַמה ּתֹוִעיל ּכָ ֲעׂשִ ּבַ

ִלְהיֹות  ְזּכֶה  ּנִ ׁשֶ ִהיא:  ה  ׁשָ ּקָ ַהּבַ ִעְנַין  י  ִכּ ְמָבֲאִרים, 
ה ִמְצוֹות ְלַעְצמֹו  ר ָאָדם עֹוׂשֶ ֲאׁשֶ ים'. ּכַ י ָהַרּבִ ַזּכֵ 'ִמּמְ
ל,  ּלֵ וִּמְתּפַ ְמָבֵרְך  ּתֹוָרה,  עוּר  ׁשִ ּבְ ף  ּתֵ ּתַ ִמׁשְ ְלַבד:  ּבִ
יָדֹו  ּבְ ֲהֵרי  רוּת,  ְוַכׁשְ ת  ּבָ ׁשַ ְוׁשֹוֵמר  ין  ִפּלִ ּתְ ֵמִניַח 
ּגַם  ָהעֹוֵסק  ַאְך  ה.  ָעׂשָ ׁשֶ לוּ  ַהּלָ ְצוֹות  ַהּמִ ַעל  ָכר  ׂשָ



"ַתְרַי"ג". ֵאּלוּ ֵהן?  ּבְ ְצוֹות ָהַאֲחרֹונֹות ׁשֶ י ַהּמִ ּתֵ ֵתנוּ, ׁשְ ָפָרׁשָ  ּבְ

ִמְצַות 'ַהְקֵהל' ּוְכִתיַבת ֵסֶפר ּתֹוָרה
ָכל ֶאָחד ֵמֶהן? סוִּקים ּבְ ה ּפְ ּמָ ּתֹוָרה? ּכַ יֹוֵתר ּבַ ָצרֹות ּבְ לוּ ֵהם ַהּקְ ּיֹות ַהּלָ ָרׁשִ  ּפָ

סּוִקים ת ַוּיֵֶלְך 30 ּפְ ָפָרׁשַ סּוִקים, ּבְ ִבים 40 ּפְ ת ִנּצָ ָפָרׁשַ ּבְ

ַמר ֲחִתיָמה טֹוָבה" ּוַמּדּוַע? ַתי ְמַאֲחִלים "ּגְ ֵתב ְוֵתָחֵתם..." ּוִמּמָ ּכָ ָנה טֹוָבה ּתִ  ָמַתי ְמַאֲחִלים "ְלׁשָ
ד"? ְמֻעּמָ ִקיעֹות ּדִ ב" ּוַמה ֵהם 'ּתְ ָ ְמיֻּשׁ ִקיעֹות ּדִ  ַמה ֵהם "ּתְ

ָנה טֹוָבה – ּוְמתּוָקה"? ׁשֹון "ְלׁשָ ִפילּות ַהּלָ ים ַעל ּכְ  ַמה ּדֹוְרׁשִ
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

ִבים-ַוּיֵֶלְך ת ִנּצָ ָרׁשַ ֵאלֹות ּפָ ׁשּובֹות ִלׁשְ ּתְ
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אֹות: ֵאלֹות ַהּבָ ְ ֲענוּ ַעל ְלָפחֹות ַאַחת ֵמַהּשׁ

ִמְצָוה  ְלָכל  י  ִכּ ְזֻכּיֹוָתיו,  ִמְתַרּבֹות   - ים  ָהַרּבִ ִזּכוּי  ּבְ
ָעה  ָ ַהּשׁ  – ּתֹוָרה  עוּר  ׁשִ ָמַסר  ִאם  ים!  ַרּבִ רֹות  ּפֵ יֵׁש 
ֵקרוּב  ד. ָעַסק ּבְ י ֲהֵרי ָלַמד ְוִלּמֵ ֶלת, ִכּ פוָּלה וְּמֻכּפֶ ּכְ
ָכרֹו  ׂשְ  – ּתֹוִעים  ְלַאִחים  יָד  ַטת  וְּבהֹוׁשָ ְרחֹוִקים 
ה  ָעׂשָ ׁשֶ ַהּטֹוב  ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ י  ִכּ רוּם!  ֵמי  ׁשְ ַעד  ָעצוּם 

ַמִים.  בֹוד ׁשָ ִרּבוּי ּכְ ִרי ּבְ א ּפְ יְך ְונֹוׂשֵ ַמְמׁשִ
 – ִרּמֹון"  ּכָ ְזֻכּיֹוֵתינוּ  "ִיְרּבוּ  ֵמה'  ים  ׁשִ ְמַבּקְ ְך  ּכָ ַעל 
ל  אֶֹפן ׁשֶ ּתֹוָרה וִּמְצוֹות ּגַם ּבְ ָנה ַלֲעסֹק ּבַ ָ ְזּכֶה ַהּשׁ ּנִ ׁשֶ
ְפַלִים! ֶכֶפל ּכִ ִזּכוּי ָהֲאֵחִרים, וְּבָכְך ִיְרּבוּ ְזֻכּיֹוֵתינוּ ּבְ

ים!  ָרָכה ְלִזּכוּי ָהַרּבִ עֹות' ְמַהוָּה ְמקֹור ַהּבְ 'ֶקֶרן ַהַהּסָ
ְיָלִדים  ִרְבבֹות  יַע  וְּלַהּסִ ְלַסּיֵַע  זֹוִכים  יָָדּה  ַעל 
ל  ׁשֶ ּתֹוָרִנּיִים  ֵסֶפר  י  ְלָבּתֵ יֹומֹו  ּבְ יֹום  י  ִמּדֵ ִויָלדֹות 
יִעים ַאף ַעל  ּפִ ה ַמׁשְ ַה'ִחּנוְּך ָהַעְצָמִאי'.  ְיָלִדים ֵאּלֶ

ַהּתֹוָרה  אֹור  ּבְ ֵכֵניֶהם  וּׁשְ הֹוֵריֶהם  חֹוֵתיֶהם,  ּפְ ִמׁשְ
ְוִלְבנֹות  יָבה  ְיׁשִ ְלַבחוֵּרי  צֹוְמִחים  ֵהם  ָתּה.  ָ וְּקֻדּשׁ
ל ּתֹוָרה ְוַיְלֵדיֶהם  ים ׁשֶ ּתִ ֶסִמינָר, זֹוִכים ְלַהֲעִמיד ּבָ
ּדֹורֹות  ר ּבַ ָבר ִיְזּכוּ 'ֵמֲאֵליֶהם' ְלִחּנוְּך ּתֹוָרִני ְמֻהּדָ ּכְ
ִרּבוּי  עֶֹצם  ֶאת  ֵער  ְלׁשַ יוַּכל  ִמי  בס"ד.  ִאים  ַהּבָ
ְזֻכּיֹוֵתינוּ  ִיְרּבוּ  ְך  ּכָ ְלַמֲעָנם?  ַהּתֹוֵרם  ל  ׁשֶ ֻכּיֹות  ְּ ַהז

ִרּמֹון! ּכָ
ִחיצֹוִנּיוּתֹו  ׁשֶ ִרי  ּפְ הוּא  ִרּמֹון  ִרּמֹון?  ּבָ ְמיָֻחד  וָּמה 
תֹוכֹו. ַיְלֵדי 'ֶקֶרן  ּבְ ר ׁשֶ ָלל ֶאת ָהעֹׁשֶ יָרה ּכְ ֵאינֹו ַמְסּגִ
ַלה'  ְלִהְתָקֵרב  ִאיָפה  וּׁשְ ָרצֹון  ּבְ ְמֵלִאים  עֹות'  ַהַהּסָ
ְוֵלב,  יָד  ְלֶעְבָרם  יט  ּיֹוׁשִ ׁשֶ ִמי  ְהיֶה  ּיִ ׁשֶ ַרק  ָצִריְך   –
ִיְרּבוּ  ְוָאז  ָלֶהם!  ִויַסּיֵַע  אֹוָתם  יַע  ּיַּסִ ׁשֶ ִמי  ְהיֶה  ּיִ ׁשֶ

ִרּמֹון! ְזֻכּיֹוֵתינוּ ּכָ

ֶדֶרְך ַהִחיָדה  ּבְ


