
ַמן ְּ ֶדֶרְך ַהז ּבְ

ָעלֹון מס' 19 
ׁשּוָבה ֶרת ְיֵמי ּתְ ֲעׂשֶ

ֶרת  ל "ֲעׂשֶ ִעצּּוָמם ׁשֶ ה ּבְ יִָמים ֵאֶלּ ָאנּו ִנְמָצִאים ּבְ
סּוק: "ִדְּרׁשּו ה'  ׁשּוָבה". ֲחַז"ל ָדְּרׁשּו ַעל ַהּפָ ְיֵמי ְתּ
ָרה  ֲעׂשָ ֵאּלּו  ָקרֹוב":  ְהיֹותֹו  ּבִ ְקָראּוהּו  ְצאֹו  ִהּמָ ּבְ

ּפּוִרים. ָנה ְליֹום ַהִכּ ָ ין רֹאׁש ַהׁשּ ֵבּ יִָמים ׁשֶ
ה ְלֵהִטיב  ין ָלנּו הקב"ה ּוְמַצּפֶ לּו, ַמְמִתּ יִָּמים ַהָלּ ַבּ

נּו ֶאת ַה'ֲחִתיָמה'. ִעּמָ
 

ִדים  ְמַלּמְ ֲחַז"ל  ׁשוָּבה'?  ּתְ ְיֵמי  ֶרת  'ֲעׂשֶ נֹוֲעדוּ  ְלִמי 
ָבר  ּכְ ִמים  ֶנְחּתָ ְוַאף  ִבים  ִנְכּתָ מוִּרים  ּגְ יִקים  ּדִ ּצַ ׁשֶ
ֶאת  ִאיׁש  ְמָבְרִכים  ן  ּכֵ ַעל  טֹוִבים.  ְלַחּיִים  בר"ה 
ְלַחּיִים  ר  "ְלַאְלּתַ ָנה:  ָ רֹאׁש-ַהּשׁ ֵליל  ּבְ ֵרֵעהוּ 
ִעים  ְרׁשָ ַהּיֹום.  ָבר  ּכְ ִמּיָד,   – ר  ְלַאְלּתַ טֹוִבים". 
ר  ְל'ַאְלּתַ בר"ה  ִמים  ֶנְחּתָ ְוַגם  ִבים  ִנְכּתָ מוִּרים  ּגְ
לוִּיים ְועֹוְמִדים מר"ה  ינֹוִנּיִים ּתְ ְלִמיָתה'. ְוִאּלוּ ַהּבֵ

ְוַעד יוה"כ.
ָמה  ִנְתּבֹונֵן,  ָהָבה  ינֹוִנים,  ּבֵ ֶגֶדר  ּבְ נוּ  ֻרּבֵ ׁשֶ יָון  ִמּכֵ
ֵאֶליָך  י ָקרֹוב  ִכּ ה,  ֵאּלֶ יִָמים  ּבְ ַלֲעׂשֹות  ָעֵלינוּ  ל  ֻמּטָ

ִפיָך וִּבְלָבְבָך ַלֲעׂשֹותֹו! ָבר ְמאֹד ּבְ ַהּדָ

ַעם ַאַחת ֵהִביאוּ  יְנקוּס ַזַצ"ל: ּפַ יק ָהַרב ּפִ ּדִ ר ַהּצַ ִסּפֵ
נֶֶסת.  ית ּכְ נוּי ְלצֶֹרְך ּבֵ ַלֲעיָָרֵתנוּ אֹוָפִקים 'ָקָרָוואן' ּבָ
ה  ְקדֹוׁשָ ָרה  ְלַמּטָ ָהיָה  ְמיָֹעד  ְכָלל  ַהְמׁשֻ ָרָוואן  ַהּקָ
יַח אֹותֹו ַעל  ַאר ַרק ְלַהּנִ ִנׁשְ תֹוכֹו ַהּכֹל.  ּבְ ְוָכַלל  זֹו 
דֹוָלה  ִאית ּגְ ָ יָעה ַמּשׁ ל. ִהּגִ ּלֵ נֵס ְלִהְתּפַ ְרַקע וְּלִהּכָ ַהּקַ
ֲענָק.  ָמנֹוף  ּגַם  הוָּבא  קֹום  ְוַלּמָ ָרָוואן,  ַהּקָ ְוָעֶליָה 
טֹון,  ַהּבֶ ַטח  ִמׁשְ ֶאל  ִאית  ּשָׂ ַהּמַ ִהְתָקְרָבה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
יחֹו  ְלַהּנִ ֵדי  ּכְ ַלּגַֹבּה  ָרָוואן  ַהּקָ ֶאת  נֹוף  ַהּמָ ֵהִרים 
ָעְזרוּ  ִביב,  ִמּסָ ָעְמדוּ  ׁשֶ ים  ָהֲאָנׁשִ יָֹעד.  ַהּמְ קֹום  ּמָ ּבַ
מֹאָלּה...  ׂשְ ְקָצת  ְיִמיָנה,  ְקָצת  "ֵעצֹות":  ְקִריַאת  ּבִ
ָטח,  ׁשְ ַהּמִ ֶאל  ְוִהְתָקֵרב  ָרָוואן  ַהּקָ ּיַָרד  ׁשֶ ּכְ ְוִהּנֵה, 
וּוּן  ר ֶאת ַהּכִ ים ְלַסּדֵ ֲאִויר, ִסּיְעוּ ָהֲאָנׁשִ ַוֲעַדִין ָהיָה ּבָ
ַצד ֶזה... ְוָאז ָנַחת  ֲחפוּ ּבְ ַצד ֶזה, ּדָ ֻדּיָק. ָאֲחזוּ ּבְ ַהּמְ
ָהַרב  ֶאת  דוּ  ּבְ ּכִ דֹוָלה  ּגְ ׁשוּת  ִהְתַרּגְ ּבְ ָרָוואן.  ַהּקָ
ָלתֹות ָלִראׁשֹוָנה ְוִלְקּבַֹע ְמזוָּזה. ְוָאז,  ִלְפּתַֹח ֶאת ַהּדְ
ָרָוואן  ַהּקָ ְלַתְדֵהָמָתם ׁשֶ ִניָמה, ִהְבִחינוּ  ּפְ ְכְנסוּ  ּנִ ׁשֶ ּכְ
'ַמֲעָרב'  וּוּן ֶהָהפוְּך! ֲארֹון ַהּקֶֹדׁש ִנְמָצא ּבְ ּכִ ּבַ הוַּנח 
יטוּ  ַהּבִ ים  ָהֲאָנׁשִ ַלִים!  ְירוּׁשָ ְלִכוּוּן  'ִמְזָרח'  ּבְ ְולֹא 

עלון זה מוקדש לרפואת 
מרגלית גלי בת מרי בתושח"י



ֶדֶרְך ַהִחּנּוְך ּבְ

ִלים, ְולֹא יְָדעוּ ָמה לֹוַמר. יֶֶלד ָקָטן  ֶזה, ְמֻתְסּכָ ֶזה ּבָ
ָאְמרוּ  סֹוְבבוּ!"  ּתְ ָעיָה?  ַהּבְ "ָמה  ָאַמר:  ם,  ׁשָ ָהיָה  ׁשֶ
ר  ֲאִויר, ֶאְפׁשָ ָרָוואן ָהיָה ּבָ ַהּקָ ל ְזַמן ׁשֶ לֹו: "ֲחמוִּדי, ָכּ

י... ". ָבר ְמֻאָחר ִמּדַ ו  – ּכְ ָהיָה ְלסֹוֵבב אֹותֹו. ַעְכׁשָ
ָמעוּת  י ֶאת ַמׁשְ אֹותֹו ֶרַגע ֵהַבְנּתִ יְנקוּס: ּבְ ָאַמר ָהַרב ּפִ

ֲעַדִין  ׁשֶ ְזַמן  ּכָל  ׁשֶ י  ָלַמְדּתִ ׁשּוָבה'.  ּתְ ְיֵמי  ֶרת  'ֲעׂשֶ
ר ְלסֹוֵבב  ֲאִויר, עֹוד ֶאְפׁשָ לּוִיים ְועֹוְמִדים', ַהּכֹל ּבָ 'ּתְ
ֲאָבל  ּנּוי,  ׁשִ ּוְלחֹוֵלל  ׁשּוָבה  ּתְ ַלֲעׂשֹות  ֵזָרה,  ַהּגְ ֶאת 

ָבר ִיְהיֶה ְמֻאָחר... ָבר ִיְנֲחתּו, ָאז ּכְ ֵזרֹות ּכְ ַהּגְ ׁשֶ ּכְ
ַמְתֶכם " ְרּדֵ ַנְתֶכם ָהִקיצּו ִמּתַ ְ ִנים ִמּשׁ "עּורּו ְיׁשֵ

ֲעבֹוַדת  ֶאת  יִרים  ַמְזּכִ ֶהן  ּבָ ִפּלֹוֵתינוּ,  ּתְ ז  ֶמְרּכַ ּבְ
ֵני  'ׁשְ ִעְנַין  ּבְ ַנֲעסֹק  ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ ֵבית  ּבְ ּפוִּרים  ַהּכִ יֹום 
ִעיֵרי  ֵני ׂשְ ִעיִרים'. ִלְפֵני ַהּכֵֹהן ַהּגָדֹול ֶהֱעִמידוּ ׁשְ ַהּשְׂ
ֶאָחד  ּגֹוָרל   – ּגֹוָרלֹות  ֵני  ׁשְ יָָדיו  ּבְ ֶהֱעָלה  ים. הוּא  ִּ ִעז
ֵחר  ְלִהּבָ ְזּכֶה  ּיִ ׁשֶ ִעיר  ַהּשָׂ ַלֲעָזאֵזל.  ֶאָחד  ְוגֹוָרל  ַלה' 
ָרֵאל,  ִיׂשְ ַלל  ּכְ ֲעבוּר  ן  ָקְרּבָ ִלְהיֹות  ׁש  ִיְתַקּדֵ ם'  ֵ 'ַלַהּשׁ
ְלֵבית  ְוִלְפִנים'  'ִלְפַני  ַהּגָדֹול  ַהּכֵֹהן  ַיְכִניס  מֹו  ּדָ ֶאת 
ִעיר ֶזה ִיְזּכֶה  ִרית ה', ׂשָ ים, מוּל ֲארֹון ּבְ ָדׁשִ קֶֹדׁש ַהּקָ
ָרה  ּפָ ְוַהּכַ ׁשוָּבה  ַהּתְ ֲהִליְך  ּבַ ִזי  ֶמְרּכָ ֵחֶלק  ׁש  ּמֵ ְלׁשַ
ִעיר  "ׂשָ ִני,  ֵ ַהּשׁ ִעיר  ַהּשָׂ ֶאת  ְוִאּלוּ  ָרֵאל.  ִיׂשְ ַלל  ּכְ ל  ׁשֶ
וֵּמרֹאׁש  ר,  ְדּבָ ַהּמִ ְמַמת  ְלׁשִ ַהְרֵחק  ְלחוּ  ִיׁשְ ַלֲעָזאֵזל" 
ּלֹו ֵאיָבִרים ֵאיָבִרים.  ה ּכֻ ּיֵָעׂשֶ ַלְך ַעד ׁשֶ צוּק ּגָבֹוּהַ יֻׁשְ
ְלכֹחֹות  "ֻמּגָׁש"  ֶזה  ִעיר  ׂשָ י  ִכּ ֶנֱאַמר  הק'  ָפִרים  ּסְ ּבַ
יֹום  ֲעבֹוַדת  ּבַ ָלנוּ  ַיְפִריעוּ  ְלַבל  ַאֲחָרא'  ְטָרא  ַה'ּסִ

ּפוִּרים... ַהּכִ
ְהיוּ  ּיִ ׁשֶ ִמְצָוה  יוה"כ,  ִעיֵרי  ׂשְ ֵני  ׁשְ י  ִכּ אֹוְמִרים  ֲחַז"ל 
ְמִחיר(  )ּבִ וְּבָדִמים  קֹוָמה  ּבְ ַמְרֶאה,  ּבְ ּדֹוִמים  ִוים,  ׁשָ
אֹוָתּה  ֵניֶהם קֹוִנים ַיַחד, ּבְ ַאַחת. )ֶאת ׁשְ וְּלִקיָחָתם ּכְ
ִלְהיֹות  ֲעֵליֶהם  ָמה  ִביל  ׁשְ ּבִ ה?  ָלּמָ וּק(.  ּשׁ ּבַ ֵעת, 

אֹוִמים?" מֹו "ּתְ ׁש ּכְ ַמּמָ
י יֵׁש  ְמׁשֹון ְרָפֵאל ִהיְרׁש ִכּ נוּ ׁשִ ַרׁש אוָּמן ַהִחּנוְּך, ַרּבֵ ּדָ
ִלְגּדֹל  ְיָלִדים  ֵני  ׁשְ ְיכֹוִלים  ָעצוּם!  ִחּנוִּכי  סֹוד  ָכְך  ּבְ
ֶרַקע  ּבָ ְמאֹד  ּדֹוִמים  יל,  ּגִ אֹותֹו  ּבְ כוָּנה,  ׁשְ אֹוָתּה  ּבְ
ה  ִמְתַעּלֶ ָהֶאָחד  ַאְך  ְרּבוִּתי.  ַהּתַ ְגנֹון  וַּבּסִ י  ְחּתִ ּפַ ׁשְ ַהּמִ
יג  וַּמּשִׂ ּבֹו  ׁשֶ ַהּפֹוֶטְנְציָאל  ֶאת  ׁש  ְמַמּמֵ ׁש,  וִּמְתַקּדֵ
"ָאִחיו",  ָהַאֵחר,  ְוִאּלוּ  ַחּיָיו,  ּבְ יִמים  ַמְרׁשִ ִגים  ֵ ֶהׂשּ

ָבר? ז. ֵאיְך קֹוֶרה ַהּדָ ְזּבֵ ה ֶאת יָָמיו וִּמְתּבַ ְמַבּלֶ
הוּא  ֶזה  ִמְקֶרה  ּבְ ְוַהּגֹוָרל  גֹוָרל!  ּבְ לוּי  ּתָ ַהּכֹל 
וְּבֶעֶצם  ֲעבוּרֹו,  ֲחרוּ  ּבָ הֹוָריו  ׁשֶ ַהִחּנוִּכית  ְסּגֶֶרת  ַהּמִ
ִקיָעה  ׁשְ ַהּמַ ִמְסּגֶֶרת  יֵׁש  הֹוִרים.  ּכְ ַעְצָמם,  ֲעבוּר  ּגַם 

ם  ִלּבָ י  ְלַרֲחׁשֵ ַהֲאָזָנה  ְלִמיִדים,  ַהּתַ ַנְפׁשֹות  ִלּטוּׁש  ּבְ
א  ִמְסּגֶֶרת זֹו יֵׁש ִסּיְַעּתָ חוָּתם. ּבְ ּתְ ִהְתּפַ י ּבְ ְוִטּפוּל ִאיׁשִ
ְיִחיָדִני,  יֹוֵצר  ית  ּבֵ א  ֶאּלָ ִמְפָעל  לֹא  ֶזהוּ  ַמּיָא!  ׁשְ ּדִ
ִלְהיֹות  ִכים  ִמְתַחּנְ ְלִמיִדים  ַהּתַ ְוָרִגיׁש.  י  ּתִ ִאְכּפַ
ל  ׁשֶ ָקָעה  ַהׁשְ ְללֹא  ֶזה,  ּכָ ִחּנוְּך  ִלי  ּבְ ַלה'!  ים  ְקדֹוׁשִ
ר',  ְדּבָ 'ַלּמִ ְלִמיד  ַהּתַ ָחִליָלה  יֵֵצא  וּמֹוִרים,  הֹוִרים 

ר. ְרּדֵ ְמקֹום ָנָחׁש ְוַעְקָרב, וִּמי יֹוֵדַע ְלֵהיָכן ִיּדַ
ַהִחּנוְּך  ז  'ֶמְרּכַ ל  ׁשֶ ְמצוָּדתֹו  ַמּיָא,  ׁשְ ּדִ א  ִסּיְַעּתָ ּבְ
דֹוֵלי  ל ּגְ דֹוָלה ִמיסֹוָדם ׁשֶ ת ַהִחּנוְּך ַהּגְ ָהַעְצָמִאי', ֶרׁשֶ
ָרֵאל.  ל ֶאֶרץ ִיׂשְ ּה ְוִלְרחֹוָבּה ׁשֶ רוָּסה ְלָאְרּכָ ָרֵאל, ּפְ ִיׂשְ
ֵאיָנם  ׁשֶ ְלִמיִדים  ּתַ ַאְלֵפי  ִרְבבֹות  ָנם  יֶׁשְ ֲעַדִין  ַאְך 
לוּ.  ֻצּיִָנים ַהּלָ ֶפר ַהּמְ י ַהּסֵ ְסִמיכוּת ְלָבּתֵ ִמְתּגֹוְרִרים ּבִ
מֹות ְיָלִדים  יל ִנׁשְ ָרה ְלַהּצִ ַמּטָ עֹות' ָקָמה ּבְ 'ֶקֶרן ַהַהּסָ
וְּטהֹוִרים,  ים  ְקדֹוׁשִ ִלְהיֹות  ְזּכוּ  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ר'  ְדּבָ ֵמַה'ּמִ
ַקוֵּי  יֹוְצִאים ְמאֹות  יֹום  י  ִמּדֵ ה ַלה'.  ְתַעּלֶ ַהּמִ ן  ָקְרּבָ ּכְ
ּבוִּצים,  ִמּקִ ְוַאף  ָפִרים  ִמּכְ ַוֲעיָרֹות,  וִּבים  ּשׁ ִמּיִ ָעה  ַהּסָ
ְזכוּת  ר ּבִ ְלִמיִדים ְוַתְלִמידֹות ְלֵבית ה', ֲאׁשֶ ּנֵַע ּתַ ְלׁשַ
ַמע  'ׁשְ ְקִריַאת  ּבִ ַהּיֹום  ֶאת  חוּ  ִיְפּתְ ֶרן'  'ַהּקֶ ִעילוּת  ּפְ
סֹוף יֹום  עוֵּרי ּתֹוָרה. ּבְ ה וְּבׁשִ ִפּלָ ִפְרֵקי ּתְ ָרֵאל', ּבְ ִיׂשְ
ֲחָויֹות  ּבַ ֲעמוִּסים  יֶהם  ְלָבּתֵ ַהְיָלִדים  ִבים  ׁשָ ּמוּד  ַהּלִ
רוָּחִנּיֹות, אֹוָתם ֵהם ַמֲעִביִרים ְלהֹוֵריֶהם ְוָכְך מוָּפץ 

אֹור ַהּתֹוָרה. 
ִעילוּת  ִמּפְ ָהעֹוָלִמים  ל  ָכּ ְלִרּבֹון  יֵׁש  ַנַחת  ה  ּמָ ּכַ
'ֶהֶגה  ם ּבַ נוּ! ַאֲחזוּ ּגַם ַאּתֶ נוּ ְיֵדיֶכם ִעּמָ רוָּחִנית זֹו! ּתְ
ָרֵאל  דֹוֵלי ִיׂשְ ָלה אֹותֹו ֵהִניעוּ ּגְ ַגְלּגַל ַהַהּצָ דֹוׁש', ּבְ ַהּקָ
ַהּדֹור  וְּמאֹוֵרי  דֹוֵלי  ּגְ עֹוְמִדים  ַהּיֹום  ְוַגם  זצוק"ל, 
ַאְלֵפי  ָנם  יֶׁשְ ֲעַדִין  ית.  ׁשִ ּמָ ַהּמַ ִעילוּת  ַהּפְ ֵמֲאחֹוֵרי 
ֶעְזַרְתֶכם  ָעה...  ְלַהּסָ ים  ַהְמַצּפִ ִמיִמים  ּתְ ִעיִרים'  'ׂשְ
ְלֵהיָכן  יֹוֵדַע  ִמי  זֹו  ֶעְזָרה  וִּבְלֲעֵדי  ַלה',  ּגֹוָרל  ִניף  ּתָ

יעוּ ָחִליָלה... יַּגִ
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ֵאִבים  ּכְ בֹות  ִעּקְ ּבְ ָהַלְך ְלרֹוֵפא  ׁשֶ ְכִסיל  ּבִ ה  ַמֲעׂשֶ
ר  ִמְסּפַ ָעַרְך  ָהרֹוֵפא  ׁשֶ ְלַאַחר  ָחׁש.  ׁשֶ ֲחָזִקים 
יׁש ַלחֹוֶלה  ם(, ִהּגִ ט' )ִמְרׁשָ ם 'ֶרֶצּפְ ִדיקֹות, ָרׁשַ ּבְ
יק ְלַפֲעַמִים  ְסּפִ ּתַ רוָּפה ׁשֶ ְוָאַמר: "ִהּנֵה, יֵׁש ּכָאן ּתְ
רוָּפה  ַהּתְ ׁשֶ ּכְ ֵאַלי  ֲחזֹר  בוַּעִים.  ׁשְ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ יֹום  ּבְ
ר  ב ַהחֹוֶלה וְּמַסּפֵ בוַּעִים ׁשָ ֲעבֹור ׁשְ ּיֶֶמת". ּכַ ִמְסּתַ
א ֵהם ַאף  ֶאּלָ ֵאִבים לֹא ָחְדלוּ,  ַהּכְ ׁשֶ י לֹא ַרק  ִכּ
ט'  'ֶרֶצּפְ ם  רֹוׁשֵ ָהרֹוֵפא,  ׁשוּב  ְמַעּיֵן  ְמאֹד.  ּגְָברוּ 
ּנוּן.  י ֶאת ַהּמִ ְרּתִ ַעם ִהְגּבַ נֹוָסף ְואֹוֵמר: "ִהּנֵה, ַהּפַ
ַאֲחֵרי  בוַּעִים".  ׁשְ ְך  ְלֶמׁשֶ יֹום  ּבְ ָעִמים  ּפְ לֹׁש  ׁשָ
י ָזז. ִחוֵּר  קֹׁשִ הוּא ּבְ ׁשֶ ָרה יִָמים חֹוֵזר ַהחֹוֶלה ּכְ ֲעׂשָ
ין  ּלֹא יָכֹול ָהיָה ְלַהְמּתִ ְוָחלוּׁש, ְואֹוֵמר ָלרֹוֵפא ׁשֶ
י- ְלּתִ ּבִ ֵהם  ֵאִבים  ַהּכְ ׁשֶ יָון  ּכֵ בוַּעִים  ְ ַהּשׁ סֹוף  ַעד 
ה  ַאּתָ "ַהִאם  ָהרֹוֵפא:  אֹותֹו  ׁשֹוֵאל  ִלים.  ִנְסּבָ
ָעִמים  ּפְ לֹׁש  ׁשָ אי!  ַוּדַ "ּבְ ם?"  ְרׁשָ ַהּמִ ַעל  יד  ַמְקּפִ
הוּא מֹוִציא  ׁשֶ ּכְ ּבֹוֵלַע!" ָאַמר ַהחֹוֶלה  ֲאִני  יֹום  ּבְ
יט ָהרֹוֵפא ְולֹא  יסֹו וַּמְרֶאה ָלרֹוֵפא. ַמּבִ ית ִמּכִ ּקִ ׂשַ
ִגְזֵרי ְניָר!  ית ְמֵלָאה ּבְ ּקִ ַמֲאִמין ְלַמְרֵאה ֵעיָניו! ַהּשַׂ
ט'.  ף ָה'ֶרֶצּפְ ַעת, ָלַקח ֶאת ּדַ ְבָער ִמּדַ ִסיל ַהּנִ ַהּכְ
ִזיִרים  ּגְ ר  ָעׂשָ ָעה  ְלַאְרּבָ ּגַָזר   – ָהִראׁשֹוָנה  ַעם  ּפַ ּבַ
ט  ָהֶרֶצּפְ ְוֶאת  בוַּעִים!(  ׁשְ ְך  ְלֶמׁשֶ יֹום  ּבְ ֲעַמִים  )ּפַ
ְמקֹום  ּבִ ִזיִרים!  ּגְ ְוֶאָחד  ִרים  ְלֶעׂשְ ּגַָזר   – ִני  ֵ ַהּשׁ
ט'  ְרַקַחת, וְּתמוַּרת ְניָר ָה'ֶרֶצּפְ ת ְלֵבית ַהּמִ ָלֶגׁשֶ
ִסיל  ב ַהּכְ רוָּפה – אֹוָתּה ִיּטֹל ְוִיְבַלע, ָחׁשַ ל ּתְ ְלַקּבֵ

א... יָר ְמַרּפֵ י ַהּנְ ִכּ
ְסַלח ִלְבֵני  ּיִ ל ַלה' ׁשֶ ּלֵ נוּ ִהְתּפַ ה ַרּבֵ ּמֹׁשֶ ְלַאַחר ׁשֶ
ה  ה הקב"ה ְוִגּלָ ָרֵאל ַעל ֵחְטא ָהֵעֶגל, ִהְתַרּצָ ִיׂשְ

ַרֲחִמים.  ל  ׁשֶ ִמּדֹות  י"ג  סֹוד  ֶאת  נוּ  ַרּבֵ ה  ְלמֹׁשֶ
ְקָרא – ה'  ַוּיִ ָניו  ּפָ "ַוּיֲַעבֹר ה' ַעל  ֶנֱאַמר  ּתֹוָרה  ּבַ
ד  ה' ֵק-ל ַרחוּם ְוַחּנוּן...". ֲחַז"ל אֹוְמִרים: "ְמַלּמֵ
)ֶהָעטוּף  ִצּבוּר  ִליַח  ׁשְ ּכִ הקב"ה  ף  ְתַעּטֵ ּנִ ׁשֶ
ה, ְוָאַמר  ִפּלָ ה ֵסֶדר ַהּתְ ית(, ֶהְרָאה לֹו ְלמֹׁשֶ ַטּלִ ּבְ
ְלָפַני  ַיֲעׂשוּ  חֹוְטִאים,  ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ׁשֶ ְזַמן  ל  ָכּ  – לֹו 

ֶּה ַוֲאִני מֹוֵחל ָלֶהם!". ֶדר ַהז ּסֵ ּכַ
ז  ֶמְרּכַ ל ַרֲחִמים עֹוְמדֹות ּבְ ֵרה ִמּדֹות ׁשֶ לֹׁש ֶעׂשְ ׁשְ
ּפוִּרים  ַהּכִ יֹום  ּבְ ַהּנֹוָרִאים.  ּיִָמים  ּבַ ִפּלֹוֵתינוּ  ּתְ
ְלִקּיוּם  ִתְקָוה  ּבְ ַרּבֹות,  ָעִמים  ּפְ ֲעֵליֶהם  חֹוְזִרים 
ֶּה ַוֲאִני  ֶדר ַהז ּסֵ ְלָפַני ּכַ ַהְבָטַחת הקב"ה: "ַיֲעׂשוּ 

מֹוֵחל ָלֶהם".
נוּ  ַרּבֵ ה  ִהְבִטיַח ְלמֹׁשֶ י הקב"ה לֹא  ִכּ ַנְבִחין  ַאְך 
א "ַיֲעׂשוּ ְלָפַני".  ֶּה", ֶאּלָ ֶדר ַהז ּסֵ "יֹאְמרוּ ְלָפַני ּכַ
ֲאִמיָרה  י ּבַ ּדֹות! לֹא ּדַ ָעֵלינוּ ַלֲעׂשֹות ֶאת י"ג ַהּמִ
ם  ְרׁשָ ּמִ ּבַ ט'!  'ֶרֶצּפְ ַרק  ֵהם  ים  ּלִ ַהּמִ וִּבְקִריָאה. 
ַלֲעׂשֹות  יֵׁש  ָמה  הֹוָראֹות  יֵׁש  מֹוֵסר  ָהרֹוֵפא  ׁשֶ
ְבֵרי  ּדִ ְקִריַאת  ּבִ ּתֹוֶעֶלת  ֵאין  ְלַהְבִריא!  ְכֵדי  ּבִ

יָר... ִליַעת ַהּנְ ָהרֹוֵפא אֹו ּבְ
הוּא  ָמה  הקב"ה,  ל  ׁשֶ ִמּדֹוָתיו  ּבְ ִלְדּבֹק  ָעֵלינוּ 
ה  ה ַרחוּם, ָמה הוּא ַחּנוּן ַאף ַאּתָ ַרחוּם ַאף ַאּתָ
א  ֶאּלָ ִלְכעֹס,  ְמַמֵהר  ֵאינֹו  הקב"ה  ָמה  ַחּנוּן. 
ִים.  ה ֶהיֵה ֶאֶרְך ַאּפַ ין, ַאף ַאּתָ ַמֲאִריְך ַאף וַּמְמּתִ
ְוִלְסלַֹח,  ר  ְלַוּתֵ ֶזה,  ֶאת  ֶזה  ֶלֱאהֹב  ַנְתִחיל  ָהָבה 

ּיֵס ֶזה ִעם ֶזה וְּלִהְתָקֵרב ַלה'. ְלִהְתּפַ
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ָסְבלוּ  רוְּסיָה  ּבְ ַהּקֹומֹוִניְסִטי  ְלטֹון  ִ ַהּשׁ נֹות  ׁשְ ּבִ
ל  ָכּ ָאַסר  ׁשֶ ל,  ְמׁשָ ֵמַהּמִ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ַאֵחינוּ 
ים  ַרּבִ ַחד,  ְוַהּפַ ָהִאּיוּם  ַלְמרֹות  ִתית.  ּדָ ִעילוּת  ּפְ
ִמיָלה,  ִרית  ּבְ ֲאבֹוֵתינוּ,  ת  מֹוֶרׁשֶ ַעל  ְמרוּ  ׁשָ
ת ָהְיָתה  ת ְוַתְלמוּד ּתֹוָרה. ַהּבֹוֶלׁשֶ ּבָ רוּת, ׁשַ ׁשְ ּכַ
ֵדי 'ִלְתּפֹס  ים, ּכְ ְתקוּפֹות ַהַחּגִ ְמיָֻחד ּבִ עֹוֶקֶבת, ּבִ

ֶמֶרת ַהּקֶֹדׁש. ַעל ַחם' ֶאת ׁשֹוְמֵרי ִמׁשְ
לוּ  ּלְ ּפוִּרים, ִהְתּפַ דֹוׁש', יֹום ַהּכִ ְלאֶֹרְך 'ַהּיֹום ַהּקָ
ֲעטוִּפים  נֶֶסת.  ַהּכְ ֵבית  ּבְ ים  יׁשִ ְקׁשִ רֹות  ַעׂשְ
ּגַם  נוּ  וְּ ּכִ ְלָחיֵיֶהם,  ַעל  ְוִדְמעֹוֵתיֶהם  יתֹות  ַטּלִ ּבְ
ֶנֶפׁש  ּקוַּח  ּפִ ִמּתֹוְך   – ּנֱֶאָלִצים  ׁשֶ ֲאֵחיֶהם  ֲעבוּר 
ְרִגיִלים.  ְביִָמים  ּכִ ֲעבֹוָדָתם  ְמקֹום  ּבִ ב  ְלִהְתַיּצֵ  –
ים  בוּ ְיהוִּדים ַרּבִ ָ ּשׁ ת ְנִעיָלה, ְלַאַחר ׁשֶ ַאְך ִלְתִפּלַ
ִלים,  ּלְ ִמְתּפַ ּבְ נֶֶסת  ַהּכְ ית  ּבֵ א  ִהְתַמּלֵ ֵמָהֲעבֹוָדה, 
ִלי  וִּמּבְ ִסּדוּר  ּבְ ְמַעט ְקרֹוא  ּכִ ָלַדַעת  ִלי  ִמּבְ ר  ֲאׁשֶ
י ֵהם ְיהוִּדים.  אוּ ִכּ אוּ. ּבָ יֵני ַהּיֹום, ּבָ יר ֶאת ּדִ ְלַהּכִ
ַיֲהדוּת  א  ַמּלֵ ּמְ ׁשֶ ָהרוָּחִני'  ְטָען  ַל'ּמִ ַלֲחבֹר  אוּ  ּבָ

ָמָתם. ִנׁשְ ּבְ
ּגַם  ָנם  יֶׁשְ ַהּגָדֹול  ָהל  ַהּקָ תֹוְך  ּבְ ׁשֶ יַָדע  ָהַרב 
ִלְדרֹׁש,  ָקם  זֹאת  ִעם  ַאְך  'ְסמוִּיים'.  ׁשֹוְטִרים 
וּק ִהְתעֹוֵרר ִוּכוַּח ַעז  ּשׁ ַתח ְוָאַמר "ּבַ ְללֹא ָחת. ּפָ
 – ְרְנגֹול  ּתַ ֻמּנָח  ה  ָהִרְצּפָ ַעל  ְפִרּיִים.  ּכַ ֵני  ׁשְ ין  ּבֵ
ְרְנגֹול  ְוֶזה אֹוֵמר 'ַהּתַ י'  ּלִ ׁשֶ ְרְנגֹול  ֶזה אֹוֵמר 'ַהּתַ
קֹום, ָרָאה ֶאת  ּמָ ָעַבר ּבַ י'. ִאיׁש ָזֵקן ְוָחָכם ׁשֶ ּלִ ׁשֶ
ַהחוּט  ֶאת  ירוּ  'ַהּתִ טוּת:  ַפׁשְ ּבְ יַע  ְוִהּצִ הוָּמה  ַהּמְ
ֶאל  ְוִנְרֶאה  ְרְנגֹול,  ַהּתַ ְוַכְנֵפי  ַרְגֵלי  ֶאת  ר  ַהּקֹוׁשֵ

ּכוַּח. ַתר ֶאת ַהוִּ ִמי ָרץ!' וְּבָכְך ּפָ
קֹולֹו  ֶאת  ֵָּקן  ַהז ָהַרב  א  ָנׂשָ עֹוָלם!'  ל  ׁשֶ 'ִרּבֹונֹו 
ְנתוִּנים  רוְּסיָה  ְיהוֵּדי  ֶניךָ,  'ּבָ ַמּיָא,  ׁשְ י  ַלּפֵ ּכְ
טֹוֵען  ַהּקֹומֹוִניְסִטי  ְלטֹון  ִ ַהּשׁ ּכוַּח.  ַהוִּ ז  ֶמְרּכַ ּבְ
רֹוַע  ְּ כַֹח ַהז ִביִקים ׁשֹוְלִטים ּבְ י'. ַהּבֹוְלׁשְ ּלִ ם ׁשֶ ּלָ 'ּכֻ
ת  ַעל ַהּגוּף, ְורֹוִצים ּגַם ִלְכּבֹׁש ֶאת ַהּנֶֶפׁש. ְלֻעּמַ
ַעל, קֹוֵרא  ַמת ַהּיְהוִּדי, ֵחֶלק ֱאלֹו-ַק ִמּמַ זֹאת, ִנׁשְ

ְוַיֲעקֹב  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ֵני  ּבְ י'.  ּלִ ׁשֶ ם  ּלָ 'ּכֻ ְואֹוֵמר 
ֶאת  ָהַרב  יְך  ַמְמׁשִ עֹוָלם",  ל  ׁשֶ "ִרּבֹונֹו  ם!  ַאּתֶ
ּכוַּח? ֵהיַאְך ֵנַדע ְלִמי  ִחּנָתֹו "ֵאיְך ַנְכִריַע ֶאת ַהוִּ ּתְ
רבש"ע,  ךָ,  ִמּמְ ׁש  ֲאַבּקֵ ה?  ֵאּלֶ ים  ֲאָנׁשִ ּיִָכים  ׁשַ
ִסיר  ּתָ ַהּגָלוּת,  ֶחְבֵלי  ֶאת  יר  ּתִ ּתַ ְצרוָּרה!  יר  ּתִ ּתַ
ְלָאן  ְרֶאה  ּתִ ּגַם  ָראֹה  ְוָאז  ַמְלֻכּיֹות  עֹל  ֵמָעֵלינוּ 
ָמעֹות ְיהוִּדּיֹות  ֵעיֵני ּכֹל זֹוְלגֹות ּדְ ׁשֶ ָאנוּ ָרִצים! ּכְ
 – ַמְכִריִזים  יוה"כ  ֵליל  "ּבְ ָהַרב  יְך  ִהְמׁשִ ַחּמֹות, 
ָאנוּ  ָהֲעַבְריִָנים.  ִעם  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ יִרים'  'ַמּתִ ָאנוּ 
ֵרי  יִרים ֶאת ִקׁשְ יִרים ֶאת חוֵּטי יֵֶצר ָהָרע, ַמּתִ ַמּתִ
ִאים  ִמּיוּת ְוַהָחְמִרּיוּת, ְוָאז ּגַם ָהֲעַבְריִָנים ּבָ ׁשְ ַהּגַ

ה ֵהם ֲעַבְריִָנים?...  ל. ְוִכי ֵאּלֶ ּלֵ ְלִהְתּפַ
ֶאְמָצעוּת  ּבְ ר  ְוָקׁשַ ָהָרע  ַהּיֵֶצר  ַבל  ּכָ ָעָבר  ּבֶ
ַהּיֵֶצר   - ּיֹום  ּכַ ָזב.  ּכָ ַרְעיֹונֹות  ְועֹוד  'קֹומֹוִניְזם' 
ֲאֵחרֹות.  ְדָרִכים  ּבִ ַאְך  ִלְפעֹל,  יְך  ַמְמׁשִ ָהָרע 
ֲעבֹותֹות  ּבַ ְקׁשוִּרים  ָרֵאל  ִיׂשְ ַיְלֵדי  ַאְלֵפי  ִרְבבֹות 
ְלִהְתָקֵרב  ֵמֶהם  ַהּמֹוְנִעים  ְעּתוַּע  ּתַ ֶחְבֵלי  ַהּיֵֶצר, 
כַֹח  ּבְ "ָאּנָא  ַיַחד  ל  ּלֵ ִנְתּפַ ָהָבה  ַהּתֹוָרה.  ְלאֹור 
ֵאין  ּפוּר  ּכִ יֹום  ּבְ ְצרוָּרה!"  יר  ּתִ ּתַ ְיִמיְנָך!  ת  ֻדּלַ ּגְ
יִרים  ַמּתִ "ָאנוּ  ן  ּכֵ ְוַעל  ִטין,  ְלַהׂשְ ָטן  ַלּשָׂ ְרׁשוּת 
ה?  ל ִעם ָהֲעַבְריִָנים". ְוִכי ֲעַבְריִָנים ֵאּלֶ ּלֵ ְלִהְתּפַ
ם ָרִצים  ּלָ ִרים ְוִנְרֶאה ֶאת ּכֻ ׁשָ יר ֶאת ַהּקְ ּתִ ַרק ּתַ
ַהּתֹוָרה  ְלִקּיוּם  ִמְצוֹות,  ְלַחּיֵי  ּתֹוָרִני,  ְלִחּנוְּך 

ה!  דֹוׁשָ סֶֹרת ַהּקְ ְך ַהּמָ ְוֶהְמׁשֵ
ים',  ְקדֹוׁשִ ַרִים  'ִמְסּפָ ְמַהוָּה  עֹות'  ַהּסָ 'ֶקֶרן 
ֶאת  ְוִלְפרֹם  ַהּיֵֶצר  חוֵּטי  ֶאת  יר  ְלַהּתִ ַהּפֹוֲעִלים 
ה.  ָ ֻדּשׁ ַלּקְ ִהְתָקְרבוּת  וּמֹוְנִעים  ָהאֹוְזִקים  ָריו  ְקׁשָ
י יֹום  ִעילוּת קֶֹדׁש זֹו, זֹוִכים ְלָהִביא ִמּדֵ ַעל ְיֵדי ּפְ
ָנה  ׁשָ י  ִמּדֵ וְּלַלוֹּות  ּתֹוָרִני  ְלִחּנוְּך  ים  ַרּבִ ֲאָלִפים 
יבֹות, ִלְקׁשֹר ֶאת  חוֵּרי ֶחֶמד ְלעֹוַלם ַהְיׁשִ ְמאֹות ּבַ
אֹוַרְיָתא,  ר ֶעְליֹון ּדְ ֶקׁשֶ ם ּבְ ָמָתם ְלצוּר ַמֲחַצְבּתָ ִנׁשְ

ַמִים!  ָ ּשׁ ּבַ נוּ ְקׁשוָּרה ְלֶנֶפׁש ָאִבינוּ ׁשֶ ְוַנְפׁשֵ



ַמר  "ּגְ ְמַאֲחִלים  ַתי  ּוִמּמָ ְוֵתָחֵתם..."  ֵתב  ּכָ ּתִ טֹוָבה  ָנה  "ְלׁשָ ְמַאֲחִלים  ָמַתי   

ֲחִתיָמה טֹוָבה" ּוַמּדּוַע?
ֵתב...", ַאְך  ּכָ ָנה טֹוָבה ּתִ ָנה' ְמָבְרִכים ֶאת ֶאת ֵרֵעהוּ "ְלׁשָ ָ ל 'רֹאׁש ַהּשׁ ְקרֹו ׁשֶ ַעד ּבָ

ִמּיָד  בוּ  ִנְכּתְ וְּכָבר  ֵכן  ִיּתָ י  ִכּ ֲחִתיָמה טֹוָבה"  ַמר  "ּגְ ְלַאֵחל  עֹוְבִרים  ְוֵאיָלְך  ֵמַהּבֶֹקר 

'ַעל ַהּבֶֹקר'!

ד"?  ְמֻעּמָ ִקיעֹות ּדִ ב" ּוָמה ֵהם 'ּתְ ָ ְמיֻּשׁ ִקיעֹות ּדִ   ָמה ֵהם "ּתְ
ֶבת  ָלׁשֶ ר  ֻמּתָ ַהֲהָלָכה  י עפ"י  ִכּ ב'  ָ ְמיֻּשׁ ּבִ ִקיעֹות  'ּתְ ּתֹוְקִעים  ַהּתֹוָרה  ְקִריַאת  ַאֲחֵרי 

ד'  ְמֻעּמָ ִקיעֹות 'ּדִ ֵרה' ּתֹוְקִעים ּתְ מֹוֶנה ֶעׂשְ ת 'ׁשְ ְתִפּלַ ְנָהג ַלֲעמֹד. ּבִ ֶהן, ַלְמרֹות ַהּמִ ּבָ

ֶהם חֹוָבה ַלֲעמֹד. י ּבָ ִכּ

ָנה טֹוָבה – ּוְמתּוָקה"? ׁשֹון "ְלׁשָ ִפילוּת ַהּלָ ים ַעל ּכְ  ָמה ּדֹוְרׁשִ
ִלים ַלה'  ּלְ ִיים. ָאנוּ ִמְתּפַ ה – ַהּכֹל ְלטֹוָבה! ּגַם ַהּקֹורֹוָנה ְועֹוד ְקׁשָ ה' עֹוׂשֶ ל ָמה ׁשֶ ָכּ

ִלים 'ַהּגֹוֵמל ֲחָסִדים –  ּלְ ְתּפַ ּמִ מֹו ׁשֶ הוּא ַמֲעִניק ָלנוּ, ִיְהיֶה ּגַם 'ָמתֹוק'... ּכְ ַהּטֹוב ׁשֶ ׁשֶ

ִתיקוּת. יׁש ֶאת ַהּמְ ּנְַרּגִ ים ׁשֶ ׁשִ טֹוִבים..." ַהּכֹל טֹוב, ַרק ְמַבּקְ

ת ְנִעיָלה? ִפּלַ תֹם ּתְ  ַמּדּוַע ּתֹוְקִעים ּבְ
ּפּור, ּוַמּדּוַע? ל יֹום ּכִ ִמְנָחה ׁשֶ   ָמה ַמְפִטיִרין ּ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

ָנה ָ ׁשּובֹות ֵמָעלֹון רֹאׁש ַהּשׁ ּתְ
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