
ְצָוה ֶדֶרְך ַהּמִ ּבְ

ָעלֹון מס' 22 
ת נַֹח ָרׁשַ ּפָ

ּבּול.  ַהּמַ ּדֹור  ֲחָטֵאי  ַעל  לֹוְמִדים  ָאנּו  ֵתנּו  ָפָרׁשָ ּבְ
ֲחָטֵאי  ית, ְלֵמִדים  ָאנּו ׁשֶ ֵראׁשִ ת ּבְ ָרׁשַ סֹוף ּפָ ָבר ּבְ ּכְ
בֹת  ל יֵֶצר ַמְחׁשְ ֵבִדים ְמאֹד, "ָכּ ַהּדֹור ַההּוא ָהיּו ּכְ
ל ַהּיֹום". אּוָלם הקב"ה אֹוֵמר ְלנַֹח  ִלּבֹו ַרק ַרע ָכּ
ָחָמס  ָהָאֶרץ  ָמְלָאה  י  ּכִ ְלָפַני  ּבָא  ר  ׂשָ ּבָ ל  ּכָ "ֵקץ 
ֲעֵברֹות ֲחמּורֹות  קּוִעים ָהיּו ּבַ ְ ּשׁ ֵניֶהם". ֲהַגם ׁשֶ ִמּפְ
אֹוְמִרים  ֲעָריֹות,  ְוִגּלּוי  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  מֹו  ּכְ ְמאֹד 
ַזר  ּגְ ם  ֶנְחּתַ "לֹא  )ק"ח(  ַסְנֶהְדִרין  ֶכת  ַמּסֶ ּבְ ֲחַז"ל 

ֶזל". א ַעל ַהּגֶ יָנם ֶאּלָ ּדִ
ֵחְטא ַהּגֶֶזל הוּא ָחמוּר ְמאֹד,  ִדים אֹוָתנוּ ׁשֶ ֲחַז"ל ְמַלּמְ
)ויקרא  רֹאׁש"  ּבָ ְמַקְטֵרג  ּגֵֶזל  ֲעוֹונֹות,  ל  ׁשֶ "ְסָאה 
ְויֵׁש  ַרּבֹות  ֲעֵברֹות  ּבַ ל  ִנְכׁשָ ָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ רבה לג( 
ֵחְטא  ַוֲעוֹונֹות,  ֲחָטִאים  ל  ׁשֶ ּגָדֹול  ִמְצּבֹור  ל"ע  לֹו 

ַהּגֶֶזל ְמַקְטֵרג ִראׁשֹון.
ַהּגֶֶזל,  ֵחְטא  ֻחְמַרת  ּבְ יֹוֵתר  ּבְ ֵָּהר  ְלִהז נוּ  ּלָ ּכֻ ַעל 
ִלים ּבֹו. ֵחְטא ָעלוּל  נוּ ִנְכׁשָ ּלָ י ּכֻ ָמָרא אֹוֶמֶרת ִכּ ַהּגְ ׁשֶ
ה ֵנֶזק ְוֵאינֹו ָחׁש  ֳאָפִנים ׁשֹוִנים: ָהעֹוׂשֶ א ּבָ ּטֵ ְלִהְתּבַ
ב  ַהְמַעּכֵ יָבּה,  ְמׁשִ ְוֵאינֹו  ֲאֵבָדה  ַהּמֹוֵצא  ם,  ּלֵ ְלׁשַ

ֶהְחִמירוּ  ם,  ּלֵ ְמׁשַ ְוֵאינֹו  לֹוֶוה  ם,  ּלֵ ְמׁשַ ְוֵאינֹו  ָכר  ׂשָ
ים  דֹוׁשִ ָפִרים ַהּקְ ּסְ ל ַהזּוַּלת. ּבַ ָנה' ׁשֶ 'ֶגֶזל ׁשֵ ֲאִפּלוּ ּבְ
רֹונֹות  ׁשְ ָאסוּר ָלנוּ 'ִלְגזֹל' מהקב"ה ֶאת ַהּכִ ֶנֱאַמר ׁשֶ
ן  ּמִ נֹות ַהָחְמִרּיֹות ׁשֶ ּתָ ֶהֱעִניק ָלנוּ. ְוֵכן, ּגַם ֶאת ַהּמַ ׁשֶ
ֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא – ָאסוּר  ַמִים ֶהֱעִניקוּ ָלנוּ ְלַסּיֵַע ּבַ ָ ַהּשׁ

ים ִנְפָסִדים...  ּמוּׁשִ ָלנוּ 'ִלְגזֹל' ְלׁשִ
ָחַמק  ן ִאיׁש ַחי' ֵמִביא ַאּגָָדה ַעל ָאָדם ׁשֶ ַה'ּבֶ נוּ  ַרּבֵ
יָָקר.  ִריט  ּפָ ם  ָ ִמּשׁ ְוָגַנב  ֶלְך,  ַהּמֶ ְלאֹוְצרֹות  ְוִנְכַנס 
ַזר  ּגְ ן  ַמּתַ ּבְ ף  ּתֵ ּתַ ִהׁשְ ַעְצמֹו  ֶלְך  ַהּמֶ  – ס  ִנְתּפַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ֶות! ין ּבֹו ָקְבעוּ ֶאת ָעְנׁשֹו ַלּמָ ַהּדִ
ּצוַּע  לוּא ִלְקַראת ּבִ ָהיָה ּכָ ַח, וְּבֵעת ׁשֶ ּקֵ ה ָהיָה ּפִ ַהּלָ
י  ִכּ ִעּמֹו,  ָהיוּ  ׁשֶ ָהֲאִסיִרים  ָאר  ִלׁשְ ה  ִגּּלָ ין,  ַהּדִ ַזר  ּגְ
ִעם מֹותֹו  מוּס" ׁשֶ י יֵׁש ִעּמֹו "סֹוד ּכָ ּיָמוּת, ִכּ ֲחָבל ׁשֶ
ית  יעוּ ְלׁשֹוֵמר ּבֵ ּיֹות ִהּגִ יֹאַבד ִמן ָהעֹוָלם. ַהִהְתַלֲחׁשֻ
ה ְלהֹוִציא ֶאת "ַהּסֹוד" ֵמָהָאִסיר ַאְך  ּסָ ּנִ ָהֲאסוִּרים ׁשֶ
ר ַהְמֻמּנֶה ַעל  ף ֶאת ַהּשַׂ ּתֵ ְוא. ֵמרֹב ַסְקָרנוּת ׁשִ ָ ַלּשׁ
ץ  ה ּגַם הוּא ּתֹוְך ִאּיוִּמים וְּלָחִצים ְלַחּלֵ ּסָ ּנִ ֶלא ׁשֶ ַהּכֶ
יו ַמִים.  א ּפִ ה ִמּלֵ י ָהָאִסיר, ַאְך ַהּלָ ֶאת "ַהּסֹוד" ִמּפִ
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ֶלְך.  יַע ִעְנַין ַה"ּסֹוד ַהּכָמוּס" ְלָאְזֵני ַהּמֶ ַעד ְמֵהָרה ִהּגִ
ּנוּ ָלַדַעת ַמהוּ ַהּסֹוד.  ֶלְך ָקָרא ָלָאִסיר ְוָדַרׁש ִמּמֶ ַהּמֶ
י  ִכּ ָטַען  נֹוחוּת,  חֶֹסר  ּבְ ל  ּתֵ ִהְתּפַ ָהָאִסיר  ׁשֶ ְלַאַחר 
בֹוד  ֵני ּכְ ע לֹא ְלַגּלֹות ֶאת ַהּסֹוד ְלִאיׁש, ַאְך ִמּפְ ּבַ ִנׁשְ
ֶלְך..... ַסְקָרנוּת  ף ֶאת ַהּמֶ ּתֵ ְלכוּת ֻמְכָרח הוּא ְלׁשַ ַהּמַ
יָטה  ׁשִ יִָדי  ּבְ "יֵׁש  ף:  חֹוׂשֵ ְוָהָאִסיר  ּגְָבָרה,  ֶלְך  ַהּמֶ
רֹות, ּתֹוְך  ְרִעיֵני ּפֵ יַצד ְלַהְצִמיַח ּגַ יָקה וְּקסוָּמה ּכֵ ַעּתִ
ָריו  ְוׂשָ ֶלְך  ַהּמֶ ֲעִסיִסּיִים".  רֹות  ּפֵ ָמֵלא  ְלִאיָלן   - יֹום 
ְדָבָריו:  יְך ּבִ ַח ִהְמׁשִ ּקֵ ִקיָקה, ְוָהָאִסיר ַהּפִ ׁשְ ּבִ ֶהֱאִזינוּ 
ִנים  ׁשָ ים  וְּמַצּפִ ִרי  ּפְ ְרִעיֵני  ּגַ ׁשֹוְתִלים  ָלל  ּכְ ֶדֶרְך  "ּבְ
רֹות ָהְראוִּיים ְלַמֲאָכל.  ַח ומגדל ּפֵ ּתֵ ָהֵעץ ִמְתּפַ ַעד ׁשֶ
אֹותֹו ַהּיֹום!"  ָבר ּבְ י ׁשֹוְתִלים ְואֹוְכִלים ּכְ ּלִ יָטה ׁשֶ ִ ּשׁ ּבַ

ֵכן?!  אוּ. ֲהִיּתָ ּלְ ם ִהְתּפַ ּלָ ּכֻ
ֶלְך. ָהָאִסיר  ַקד ָעָליו ַהּמֶ יָטה ִמּיָד"! ּפָ ִ ה ֶאת ַהּשׁ ּלֵ "ּגַ
ת ְוַכף ֵעץ,   ל ְרִכיִבים, ְוֵכן ִסיר ְנחֹׁשֶ יָמה ׁשֶ ׁש ְרׁשִ ּקֵ ּבִ
ִרי ָהָאהוּב ָעָליו. ָאַמר לֹו  ֶלְך ַמהוּ ַהּפְ ַאל ֶאת ַהּמֶ ְוׁשָ
ֲאַפְרֵסק  ְרִעיֵני  ּגַ ׁשֹוֵתל  ִלְראֹוְתָך  "ֲאִני רֹוֶצה  ֶלְך  ַהּמֶ
רֹות". ֶהֱעִמיד  א ּפֵ ְוָהֵעץ ַמְתִחיל ִלְגּדֹל ִמּיָד וִּמְתַמּלֵ
ֶאת  ְלתֹוכֹו  יַָצק  ָהֵאׁש,  י  ּבֵ ּגַ ַעל  ת  חֹׁשֶ ַהּנְ ִסיר  ֶאת 
ֶמן ַזִית ַזְך  ִהְזִמין: ַיִין ָאדֹם ְוחֶֹמץ ָלָבן, ׁשֶ ָהְרִכיִבים ׁשֶ
ל  ל ָחִריף ְוִסיָלאן ָמתֹוק, ַזְרֵעי ַחְרּדָ ְלּפֵ ים, ּפִ ִּ ַוֲחֵלב ִעז
ם  ּלָ ּכֻ ֶאת  ּכָתוּׁש.  ְוׁשוּם  ֵלם  ׁשָ ִקּנָמֹון  ן,  ְלּתָ ּתִ ְוֶנֶבט 
יר ִלְקַהל ַהּצֹוִפים  הוּא ַמְסּבִ ַכף ָהֵעץ, ּתֹוְך ׁשֶ ב ּבְ ִעְרּבֵ
עֹוד  ַדְיָקנוּת... ּבְ ָעָליו ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהּכֹל ּבְ ק ׁשֶ ַהְמֻרּתָ
ְרִעיֵני  ּגַ ֶאת  ְזִהירוּת  ּבִ ִהְכִניס  ַעת,  ְמַבְעּבַ ְרַקַחת  ַהּמִ
ֵלָמה  ׁשְ ָעה  ׁשָ י.  ִאּטִ ִעְרּבוּב  ֵדי  ּכְ ּתֹוְך  ָהֲאַפְרֵסק, 
רֶֹטב  ּבָ ת,  חֹׁשֶ ַהּנְ ְקֵדַרת  ּבִ ְרִעיִנים  ַהּגַ לוּ  ְ ּשׁ ִהְתּבַ

ִמיְך ְוַהּמוָּזר... ַהּסָ
ו ֲאִני ָצִריְך  ְרִעיִנים ְוָאַמר: "ַעְכׁשָ הֹוִציא ָהִאיׁש ֶאת ַהּגַ
יֹוֵתר. ֶאת  ִריִטי ּבְ א הוּא ַהּקְ ָלב ַהּבָ ָ ֶאת ֶעְזַרְתֶכם. ַהּשׁ
ַאְך  ּתֹל  ִלׁשְ יָכֹול  ְמיָֻחד  ֲהִליְך  ּתַ ָעְברוּ  ׁשֶ ְרִעיִנים  ַהּגַ
ְרִעיִנים  ּתֹל ֶאת ַהּגַ י ִיׁשְ עֹוָלם לֹא ּגַָזל! ִכּ ּמֵ ְוַרק ָאָדם ׁשֶ
ֲאִני  יָון ׁשֶ ֲעָברֹו – לֹא ִיְצַמח ְמאוָּמה. ִמּכֵ ּגַָזל ּבַ ָאָדם ׁשֶ
ר ָהאֹוָצר  ּשַׂ יַע ׁשֶ ְך ֲאִני ִנּדֹון, ֲאִני ַמּצִ י ְוַעל ּכָ ֲהֵרי ָגַזְלּתִ

ָרִעים, וִּבְהיֹותֹו נִָקי ִמּגֶֶזל – ִמּיָד  ְּ ִתיַלת ַהז ׁשְ ד ּבִ ּבֵ ִיְתּכַ
ִיְצַמח ָהֵעץ".

י הוּא ֲהֵרי עֹוֵסק  יר ִכּ ר ָהאֹוָצר ֶהְחִויר ְוֵהֵחל ְלַהְסּבִ ׂשַ
יב  ְלָהׁשִ ַכח  ׁשָ א  ּמָ ׁשֶ ׁש הוּא  ְכָסִפים, חֹוׁשֵ ּבִ יָָמיו  ל  ָכּ
ַכח  ׁשָ ְמֻסּיֶֶמת, אוַּלי  ִלְרׁשֹם הֹוָצָאה  ַכח  ׁשָ עֶֹדף, אֹו 
ּתֹל ֶאת  ֵאינֹו ָראוּי ִלׁשְ ׁש ׁשֶ יס... הוּא חֹוׁשֵ ּכִ הוּ ּבַ ֶ ַמּשׁ

ֶלא. ְרִעיֵני ַהּפֶ ּגַ
ל  אי נִָקי הוּא ִמּכָ ַוּדַ ּבְ ֶלְך, ׁשֶ ֶנה ַלּמֶ ׁשְ ָנה ָהִאיׁש ַלּמִ ּפָ
ֶנה  ׁשְ ַהּמִ ּגַם  ַאְך  ְרִעיִנים.  ַהּגַ ִתיַלת  ׁשְ ּבִ דֹו  ְוִכּבְ ְרָבב, 
ַכח  ׁשָ ַיְלדוּתֹו...  ּבְ אוַּלי  י  ִכּ ֲאִדיבוּת,  ּבַ ָחה  ּדָ ֶלְך  ַלּמֶ

ל...  ְלּבֵ ַעם... אוַּלי ִהְתּבַ ּפַ
"ֲאדֹוִני  ֶלְך:  ַלּמֶ וָּפָנה  ּבֹו  ּגַ ֶאת  ֶות  ַלּמָ ּדֹון  ַהּנִ ָזַקף 
ְלָפֶניָך!  סוִּמים  ַהּקְ ִמיָחה  ַהּצְ ְרִעיֵני  ּגַ ֲהֵרי  ֶלְך!  ַהּמֶ
ּכָאן  ַהּיִָחיד  ָך  ִהּנְ ׁשֶ אי  ַוּדַ ּבְ א,  ְוִנּשָׂ ֶמֶלְך ָרם  ְהיֹוְתָך  ּבִ
ְלָעֶדיָך  ה ְוֵאין ִמּבַ ֶגֶזל! ַאּתָ ַלח יָדֹו ּבְ עֹוָלם לֹא ׁשָ ּמֵ ׁשֶ
ה  ְוִנְצּפֶ תֹל  ׁשְ ֶלא.  ַהּפֶ ְרִעיֵני  ּגַ ֶאת  ּתֹל  ִלׁשְ ָראוּי 
ל ֵעץ ָטעוּן ֲאַפְרֵסִקים ֲעִסיִסּיִים  ּיִָדית ׁשֶ ִמיָחה ַהּמִ ּצְ ּבַ

וְּמתוִּקים!
ס הוּא וּבֹוֵחן  י ְמַהּסֵ ר ִכּ ְמבוָּכה. ִנּכָ ֶלְך ִהְסִמיק ּבִ ַהּמֶ
ַאְצִליַח  טוַּח ׁשֶ ְמּגֵם: "ֲאִני לֹא ּבָ ּגִ ֶאת ִמּלֹוָתיו, ַעד ׁשֶ
ַחּיַי,  י  ַמֲעׂשֵ ל  ָכּ ֶאת  ִדּיוּק  ּבְ זֹוֵכר  לֹא  יָמה.  ׂשִ ּמְ ּבַ
לֹא  י...  ְבּתִ ָחׁשַ ַעם...  ּפַ אוַּלי  זֹאת...  ָכל  ּבְ אוַּלי 

י...". ְנּתִ וַּ ִהְתּכַ
ִהּנֵה  ֶלְך!  ַהּמֶ "ֲאדֹוִני  ְוָאַמר:  ַח  ּקֵ ַהּפִ ָהָאִסיר  ַנֲעָנה 
הוּא ְלַגְמֵרי נִָקי  י ֵאין ּכָאן ׁשוּם ָאָדם ׁשֶ רֹוִאים ָאנוּ ִכּ
ַעם. ֲאִני  ַעם ְואוַּלי יֹוֵתר ִמּפַ ל ּפַ ל ֶאָחד ִנְכׁשַ ִמּגֶֶזל. ָכּ
ׂשֹוא,  לוָּכה ְוָגדֹול ֲעוֹוִני ִמּנְ י ֵמאֹוַצר ַהּמְ ַנְבּתִ ָאְמָנם ּגָ
ֶות ְלעֶֹנׁש ַקל יֹוֵתר,  ין ַהּמָ ַזר ּדִ ׁש ְלָהִמיר ֶאת ּגְ ַאְך ֲאַבּקֵ

ַחת..!"  אֹוָתּה ַקּלַ נוּ ּבְ ּלָ ם רֹוִאים - ּכֻ ּלָ ּכֻ ִפי ׁשֶ ֲהֵרי ּכְ
אֹותֹו  ַאְך  ְרִעיִנים,  ּגַ ּבַ ְוֶקֶסם  סֹוד  ׁשוּם  ֵאין  ׁשֶ רוּר  ּבָ
ֵּק  ְלִהְתַחז ְצִריִכים  נוּ  ּלָ ּכֻ ׁשֶ הֹוִכיַח  ַרק  ַח  ּקֵ ּפִ ָאִסיר 
ִדין ֵמָאה... ְוהוּא ַרחוּם  רוָּטה ּכְ ין ּפְ ִמיָרה ִמּגֶֶזל, ּדִ ׁשְ ּבִ

ר ָעוֹון... ְיַכּפֵ

ְלִהּנֵָצל  ה'  ֵמֵאת  ִנְבַחר  ְוָתִמים,  יק  ַצּדִ ְהיֹותֹו  ּבִ נַֹח, 
זֹאת,  ִעם  ֵמָחָדׁש.  ָהעֹוָלם  ֶאת  ב  ֵ וְּלַיּשׁ ּבוּל  ַהּמַ י  ִמּמֵ
נַֹח  ת  ָרׁשַ ּפָ סֹוף  ּבְ "ֲאבֹוֵתינוּ".  ִעם  ִנְמֶנה  ֵאינֹו  הוּא 

ּתַֹאר  ּבַ ָהִראׁשֹון  ְוהוּא  ַאְבָרָהם,  ל  ׁשֶ ּכֹוָכבֹו  ּדֹוֵרְך 
ְקרוִּיים  ם  ּלָ ּכֻ ַהּגֹוִים  ָאְמָנם  ַהּיְהוִּדית.  ה  ָלֻאּמָ 'ָאב' 
ַאְבָרָהם  ֶאל  ִמְתַיֵחס  ְבָחר  ַהּנִ ָהָעם  ַאְך  נַֹח',  ֵני  'ּבְ

ֶדֶרְך ַהִחּנּוְך ּבְ



ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב.
ֵהִפיץ  ׁשֹוֶנה ֵמַאְבָרָהם ָאִבינוּ ׁשֶ י ּבְ יִרים ִכּ ֲחַז"ל ַמְסּבִ
ְוִהְכִניס  ֵקֵרב  ְכֵנַע,  ְוׁשִ יר  ִהְסּבִ עֹוָלם,  ּבָ ה'  ֶאת אֹור 
ַאג ְלָהֵגן ַעל ַנְפׁשֹו  ִכיָנה, נַֹח ּדָ ְ ְנֵפי ַהּשׁ ַחת ּכַ ֲאָלִפים ּתַ
ל  ָמׁשָ ַחי.  ּבֹו  ַהּדֹור  ל  ׁשֶ יָקה  ִּ ז ַהּמַ ָעתֹו  ּפָ ַהׁשְ ֵני  ִמּפְ
ּיֵׁש קֹר ּגָדֹול – ָהֶאָחד ּבֹוֵחר  ׁשֶ ָבר ּדֹוֶמה? ּכְ ְלָמה ַהּדָ
ם ֶאת ַעְצמֹו,  ֶמת וְּבָכְך ְלַחּמֵ ַפְרָוה ְמַחּמֶ ף ּבְ ְלִהְתַעּטֵ
ּגַם  ם  וְּבָכְך ְמַחּמֵ ָהַאֵחר ַמְבִעיר ְמדוַּרת ֵאׁש,  ְוִאּלוּ 
ֶאת ַעְצמֹו ְוַגם ֶאת ְסִביָבתֹו. ַאְבָרָהם ָאִבינוּ ָהיָה ֶזה 

ֵאי עֹוָלם! ל ּבָ ם ֶאת ָכּ ִהְבִעיר ֵאׁש קֶֹדׁש ְלַחּמֵ ׁשֶ
ל  ׁשֶ ִטיָרתֹו  ּפְ יֹום  ָחל  ָון,  ַמְרֶחׁשְ ּבְ ג'  יֹום  ּבְ בוַּע,  ָ ַהּשׁ
מֹות  ֵקרוּב ִנׁשְ ל יָָמיו ָעַסק ּבְ ּכָ נוּ עֹוַבְדיָה יֹוֵסף, ׁשֶ ַרּבֵ
ַיְלֵדי  ְלַמַען  ַרּבֹות  ְוָטַרח  ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ְלָאִבינוּ  ָהָעם 

ְזּכוּ ְלִחּנוְּך ּתֹוָרִני ְואֹוֶתְנִטי. ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ִיׂשְ
ֵרָאיֹון  ּבָ ַעְצמֹו  ַזַצ"ל  ָהַרב  ר  ִסּפֵ אֹותֹו  ִסּפוּר  ן  ְלַהּלָ
"ִלְפֵני  'ַהּמֹוִדיַע':  ְלִעּתֹון  ַחּיָיו,  ּבְ ֶהֱעִניק  ׁשֶ ָהַאֲחרֹון 
ַלִים.  ירוּׁשָ ּבִ ֶאְלָקָנה  ְרחֹוב  ּבִ י  ְרּתִ ּגַ ָנה,  ׁשָ ים  ִ ּשׁ ׁשִ
ם סֹוֵער ְוסוּפֹות ֲחָזקֹות, חֶֹרף  ת ַאַחת ָהיָה ּגֶׁשֶ ּבָ ׁשַ ּבְ
יֶהם  ָבּתֵ ּבְ ְספוִּנים  ָהיוּ  ם  ּלָ ּכֻ ַלִים,  ירוּׁשָ ּבִ ַרר  ׂשָ ַקר 
ֶדֶלת  ּבְ ּדֹוֵפק  ְתאֹם  ּפִ ֶהם.  ּבָ ֹוֵרר  ַהּשׂ ֵמַהחֹם  ְוֶנֱהנוּ 
הוּא  ׁשֶ ְואֹוֵמר  ִסיָמן-טֹוב,  ְצִבי  י  ַרּבִ ַהּגָאֹון  יִתי  ּבֵ
בֹודֹו  ּכְ "ַמּדוַּע  אֹותֹו:  ַאְלנוּ  ׁשָ נוּ.  ִאּתָ ר  ְלַדּבֵ רֹוֶצה 
ר ִלי,  ׁשוָּמה?" הוּא ִסּפֵ ת ּכֹה ּגְ ּבָ ׁשַ ָטַרח ָלבֹוא ֵאַלי ּבְ
ה  ָ ּשׁ נֶֶסת יֵׁש ב"ה ׁשִ ֵבית ַהּכְ ִלים ּבְ ּלְ ְתּפַ ַאַחד ַהּמִ ּלְ ׁשֶ
וֵּן ִלְרׁשֹם ֶאת ְיָלָדיו ְלֵבית ֵסֶפר  ִנים, ַאְך הוּא ִמְתּכַ ּבָ
יִתי  ִנּסִ ַיַחד.  וָּבנֹות  ִנים  ּבָ לֹוְמִדים  ּבֹו  ׁשֶ י,  ַמְמַלְכּתִ
ָניו ְל'ַתְלמוּד ּתֹוָרה',  ּבָ ַלח ֶאת  ׁשְ ּיִ יַע ָעָליו ׁשֶ ּפִ ְלַהׁשְ
ְהיֶה  ּתִ לֹא  בת"ת  י  ִכּ טֹוֵען,  עֹודֹו  ּבְ ֵסֵרב,  הוּא  ַאְך 
א  ְרנֵס אח"כ. ָלֵכן ּבָ ְגרוּת' ְולֹא יוְּכלוּ ְלִהְתּפַ ָלֶהם 'ּבַ

יַע ֲעֵליֶהם.  ּפִ ֶאֱעזֹר לֹו ְלַהׁשְ ֵאַלי ׁשֶ
ֵני  ִעיל. ּבְ י ֶאת ַהּמְ ּתִ י ְוָלַבׁשְ ָבָריו, ַקְמּתִ י ֶאת ּדְ ַמְעּתִ ׁשָ
ם  ּגֶׁשֶ ָכֶזה  ּבְ ה הֹוֵלְך  ֲאלוּ אֹוִתי: "ְלֵהיָכן ַאּתָ יִתי ׁשָ ּבֵ

י ַחּיָב ֲאִני ָלֶלֶכת  י ִכּ חוּץ!" ַאְך ָאַמְרּתִ סֹוֵער? ַקר ּבַ
ַבר ִמְצָוה לֹא  ּדְ הוּ.  ר ִמיׁשֶ ִעם ָהַרב ִסיָמן-טֹוב ְלַבּקֵ
ָבִרים  ּיְַכִניס ֶאת ַהּדְ ׁשֶ י להקב"ה  ְלּתִ ּלַ ּדֹוִחים. ִהְתּפַ
כוַּנת  ִלׁשְ ָצַעְדנוּ  ְכְנעֹו.  ְלׁשַ אוַּכל  ׁשֶ ִפי,  ּבְ כֹוִנים  ַהּנְ
ל  ִעּצוּמֹו ׁשֶ ְיָתה ּבְ ם ּגָר, ְוָעִלינוּ ֵאָליו ַהּבַ ַהּבוָּכִרים, ׁשָ
ׁשוָּמה  ת ּגְ ּבָ ׁשַ ה ְלאֹוְרִחים ּבְ ת. הוּא לֹא ִצּפָ ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ
ְמָחה,  ׂשִ ל אֹוָתנוּ ּבְ ִאים" – הוּא ִקּבֵ רוִּכים ַהּבָ זֹו, "ּבְ ּכָ

ִית. ּבַ ָאנוּ ְרצוִּיים ֶאְצלֹו ּבַ י ׁשֶ ְוָכְך יַָדְעּתִ
ְלמוּד  ַלּתַ ִנים  ַהּבָ ֶאת  ַלח  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ְכְנעֹו  ְלׁשַ י  ִהְתַחְלּתִ
טֹוִבים.  ים  וַּמֲעׂשִ ִמְצוֹות  ּבְ ִלְגּדֹל  יוְּכלוּ  ם  ׁשָ ּתֹוָרה, 
ְגרוּת".  ּלֹו: "ַהְיָלִדים ַחּיִָבים ְלהֹוִציא ּבַ ׁשֶ ַאְך הוּא ּבְ
אֹוִתי.  ַאל  ׁשָ הוּא  ְרנָָסה?"  ּפַ ָלֶהם  ְהיֶה  ּתִ "ֵמֵהיָכן 
ַחּיִים ֶזה  ר ּבַ ָהִעּקָ ְך ׁשֶ ֵלָמה ַעל ּכָ ָעה ׁשְ י ִאּתֹו ׁשָ ְרּתִ ּבַ ּדִ
ים  ָחׁשוּב ֶזה ּתֹוָרה, ִמּדֹות וַּמֲעׂשִ ֶסף, וָּמה ׁשֶ לֹא ַהּכֶ
ְכֵנַע  ּתַ ִהׁשְ הוּא  ּסֹוף  ּבַ ַמּיָא,  ׁשְ ּדִ א  ִסּיְַעּתָ ּבְ טֹוִבים. 
ת  ּבָ ׁשַ ְלַאַחר  ִיְרׁשֹם  ִנים  ַהּבָ ל  ָכּ ֶאת  י  ִכּ ִלי,  ְוָאַמר 
ָבר לֹוֵמד  ּכְ ן ַהּגָדֹול ׁשֶ ְלַתְלמוֵּדי ּתֹוָרה, ַאְך ֶאת ַהּבֵ
ָבר ִלְקַראת ַהּסֹוף, ַוֲחָבל  ִאיר: "הוּא ּכְ ה ח', ַיׁשְ ִכּתָ ּבְ
ְכְנעֹו,  ינוּ ְלׁשַ ּלֹו". ִנּסִ ְגרוּת' ׁשֶ ם ַל'ּבַ ּלֹא ְיַסּיֵם ְוִיְתַקּדֵ ׁשֶ

ִנים ָואֶֹפן. ׁשוּם ּפָ מַֹע ּבְ ַאְך הוּא לֹא ָהיָה מוָּכן ִלׁשְ
ְוַכּיֹום  ּגְָדלוּ,  ְיָלָדיו ָאֵכן  ּסֹוף.  ּבַ ר ְלָך ָמה ָהיָה  ֲאַסּפֵ
ל  ָכּ ַבֲחמוָּרה!  ּכְ ה  ַקּלָ וִּמְצוֹות  ּתֹוָרה  ׁשֹוְמֵרי  ם  ּלָ ּכֻ
ּתֹוָרה,  ַתְלמוֵּדי  ּבְ ִלְלמֹד  ְכְנסוּ  ּנִ ׁשֶ ֵמַהְיָלִדים  ֶאָחד 
ַתְפִקיד ּתֹוָרִני ָחׁשוּב. ֶאָחד הוּא ַרב ִעיר,  ׁש ּבְ ּמֵ ְמׁשַ
ָהְרִביִעי  ּכֹוֵלל,  רֹאׁש  י  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ין,  ּדִ ית  ּבֵ ַאב  ִני  ֵ ַהּשׁ
י מֹוֵרה  ַהֲחִמיׁשִ ִעיר ראשל"צ,  ּבָ דֹוָלה  ּגְ ה  ְקִהּלָ ַרב 
ִנים, יָָצא  ת ַהּבָ ׁשֶ ֵ ן ַהּגָדֹול ִמּשׁ הֹוָרָאה ָחׁשוּב. ְוַרק ַהּבֵ
וִּמְצוֹות,  ּתֹוָרה  ׁשֹוֵמר  הוּא  ם  ֵ ַהּשׁ רוְּך  ּבָ אי.  ַמּלַ ַחׁשְ
ן  אי! ְמַתּקֵ ַמּלַ ּלֹו? ַחׁשְ ְגרוּת ׁשֶ ל ַהּבַ ֲאָבל ָמה יָָצא ִמּכָ
ַעל  ב  ָחׁשַ א?  ָהַאּבָ ָהיָה  ֵאיפֹה  וְּמַאְוְרִרים.  ּנוִּרים  ּתַ

ּלֹו. ָהא?!... ְגרוּת ׁשֶ ַהּבַ



ה ָרׁשָ ֶדֶרְך ַהּפָ ּבְ

ה ֻעְבּדֹות ְמַעְנְינֹות ַעל נַֹח! ּמָ ן ּכַ ְלַהּלָ

יק'!  'ַצּדִ רוּי  ּקָ ׁשֶ ּתֹוָרה  ּבַ ַהּיִָחיד  ָהָאָדם  הוּא  נַֹח   

"...ַעל  ָעמֹוס  ַהּנִָביא  ְנבוַּאת  ּבִ יק'  'ַצּדִ ָקרוּי  )יֹוֵסף 

ֲעבוּר ַנֲעָלִים"(. יק ְוֶאְביֹון ּבַ ֶסף ַצּדִ ּכֶ ִמְכָרם ּבַ

ה  ַעּתָ ּמֵ ׁשֶ ָהָאָדם  ֶאת  ה'  ל  ִקּלֵ ַעת  ַהּדַ ֵעץ  ֵחְטא  ּבְ  

ְרַקע.  ַהּקַ ֲעבֹוַדת  ּבַ ה  ָקׁשֶ ַלֲעבֹד  ָאָדם  ֵני  ּבְ יֵָאְלצוּ 

ֲהדוּקֹות  יַָדִים  ּפֹות  ּכַ ִעם  ָהָאָדם  ֵני  ּבְ נֹוְלדוּ  ֵמָאז 

ׁשוּ  ּמְ ּפֹות ְיֵדיֶהם ׁשִ ּכַ עֹות.  ת ָהֶאְצּבָ רוּד ַוֲחֻלּקַ ִלי ּפֵ ּבְ

ֵדי ֲעבֹוָדָתם. נַֹח הוּא  ּתֹוְך ּכְ וּ  ְכִלי ֲחִפיָרה ְוִהְתַקּשׁ ּכִ

רוּדֹות ְוָכְך יַָדע ָאִביו  עֹות ּפְ ּנֹוַלד ִעם ֶאְצּבָ ָהִראׁשֹון ׁשֶ

יֵָדינוּ".  בֹון  וֵּמִעּצְ נוּ  ֲעׂשֵ ִמּמַ ְיַנֲחֵמנוּ  "ֶזה  לֹוַמר  ֶלֶמְך 

ְלַלת ה',  יֶֶלד ֶזה יִָביא ָלנוּ ְמנוָּחה, ִויַנֵחם אֹוָתנוּ ִמּקִ

מֹו נַֹח.  ָלֵכן ָקָרא ׁשְ

ּה  ּבָ ְָּרעוּ  ז ׁשֶ ּכְ ָהֲאָדָמה.  ָלה  ִנְתַקּלְ נַֹח  ֵלַדת  ַעד   

ּגְָדלוּ   - עֹוִרים  ׂשְ ְָּרעוּ  ז ׁשֶ ּכְ קֹוִצים.  ָעלוּ   - ים  ִחּטִ

וּבֹו,  ְלִיּשׁ ָהעֹוָלם  ָחַזר  נַֹח  ֵלַדת  ֵמָאז  ַאְך  ִרים.  ְרּדָ ּדַ

ים!  ים - ָעלוּ ִחּטִ ְָּרעוּ ִחּטִ ז וְּכׁשֶ

ֵהמֹות  ּבְ ַחּיֹות,  ֵאיֶזה  יַָדע  ְך  ּכָ ּתֹוָרה!  ָלַמד  נַֹח   

וֵּמֶהם  ָרֵאל  ְלִיׂשְ ְטהֹוִרים  ִלְהיֹות  ֲעִתיִדים  ְועֹופֹות 

ְבָעה. ְבָעה ׁשִ ִהְכִניס ׁשִ

ּקֹוָמה  ּבַ ַוֲחָדִרים(  ים )ְמדֹוִרים  ִקּנִ ים  ִקּנִ ָנה  ּבָ  נַֹח 

ַאְך  ַהַחּיִים,  ֲעֵלי  ּבַ ֲעבוּר  ָבה  ַהּתֵ ל  ׁשֶ ָהֶאְמָצִעית 

ּקֹוָמה  ֵני ָהָאָדם ּבַ הֹוִרים ּגָרוּ ִעם ּבְ ֲעֵלי ַהַחּיִים ַהּטְ ּבַ

ָהֶעְליֹוָנה.

ָבה ָהיוּ  ּבוּל ָהיוּ רֹוְתִחים. אוָּלם ָסִביב ַלּתֵ  ֵמי ַהּמַ

ס. ֶֶּפת לֹא ִיּמַ ַהז ֵדי ׁשֶ ַמִים צֹוְנִנים ּכְ

ּלֹא ָרָצה ְלַהְטִריַח  יָנא" ׁשֶ ָבה ָהיָה עֹוף "אֹוְרׁשִ ּתֵ  ּבַ

יִָמים  ֲאִריכוּת  ּבַ ְרכֹו  ּבֵ נַֹח  אֶֹכל.  ׁש  ּקֵ ּבִ ְולֹא  נַֹח  ֶאת 

ּלֹא יָמוּת! ְוׁשֶ

ֲעֵלי  ּבַ ֲעבוּר  ֲאָכִלים  ַהּמַ ִמיֵני  ל  ִמּכָ ִהְכִניס  נַֹח   

ַהּיַַען אֹוֵהב ֶלֱאכֹל! ְבֵרי ְזכוִּכית ׁשֶ ַהַחּיִים, ֲאִפּלוּ ׁשִ

ָנה,  ּבוּל עֹוד 350 ׁשָ  נַֹח ֶהֱאִריְך יִָמים ַאֲחֵרי ַהּמַ

ָניו. ְבִעים ֻאּמֹות יֹוְצִאים ִמּבָ ְוָרָאה ׁשִ

ֵלם,  ׁשָ ֶמֶלְך  ֶצֶדק  י  ְלּכִ ִמּמַ ַמע  ׁשָ ָאִבינוּ  ַאְבָרָהם   

ְזכוּת ַהֶחֶסד  ָבה ּבִ ָּכוּ ָלֵצאת ִמן ַהּתֵ ז ן נַֹח, ׁשֶ ם ּבֶ הוּא ׁשֵ

ְועֹופֹות  ַחּיֹות  ֵהמֹות,  ַהּבְ ִעם  ֵלָמה  ׁשְ ָנה  ׁשָ ָעׂשוּ  ׁשֶ

ַהֲאָכָלָתם.  ָבה. יֹום ָוַלְיָלה ָטְרחוּ ּבְ ּתֵ ֶהם ּבַ הוּ ִעּמָ ָ ּשׁ ׁשֶ

'וָּמה  ַאְבָרָהם:  ָאַמר  ָעה  ׁשָ "אֹוָתּה  ֶנֱאַמר  ְדָרׁש  ּמִ ּבַ

ִמן  לוּ  ִנּצְ ַהַחּיִים  ֲעֵלי  ּבַ ִעם  ְצָדָקה  ָעׂשוּ  ׁשֶ יָון  ּכֵ ֵאּלוּ, 

ֵני ָאָדם,  ה ְצָדָקה ָוֶחֶסד ִעם ּבְ ּבוּל, ֲאִני, ִאם ֶאֱעׂשֶ ַהּמַ

ה". ה ְוַכּמָ ּמָ ל הקב"ה, ַעל ַאַחת ּכַ ַצְלמֹו ׁשֶ ֵהם ּבְ ׁשֶ

יר ֶאת ֵעֶרְך ִלּמוּד ַהּתֹוָרה  "ָלֵכן ָחׁשוּב ְמאֹד ְלַהְסּבִ
ַתְלמוֵּדי  ּבְ ִיְלְמדוּ  ֵניֶהם  ּבְ ׁשֶ ִלְדאֹג  ים,  ּתִ ּבָ ְלַבֲעֵלי 
ַלּתֹוָרה,  ַהֲעָרָכה  ָלֶהם  ְהיֶה  ּתִ ְך  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ּתֹוָרה, 

ֵדי[ ּתֹוָרה". ְוִיְהיוּ מֹוִקיֵרי ]ְמַכּבְ
ה  ל ִמּלָ ָכּ ַעְצמֹו.  ּבְ ַזַצ"ל  י ֵעדוּת ָהַרב  ּפִ ַעד ּכָאן ַעל 
ְמֻחּיִָבים ָלֵצאת ֶאל ַהּקֹר, וְּלַהְבִעיר  נוּ  ּלָ ּכֻ ֶרת.  ְמיֻּתֶ
ְצֵמִאים  ֲאָלִפים  ְסִביבֹוֵתינוּ!  ּגַם  ם  ַחּמֵ ּתְ ׁשֶ ְמדוָּרה 
ָהִיינוּ  ֵאיפֹה  ין?  ּדִ יֹום  ּבְ ַנֲעֶנה  ָמה  ה'.  ִלְדַבר 
ינוּ  ָעׂשִ ָמה  ה'?  ַבר  ּדְ ֶאת  ׁשוּ  ּקְ ּבִ ִויָלדֹות  ָלִדים  ּיְ ׁשֶ ּכְ
וִּבים  עֹוד ִיּשׁ ַמע ּבְ ָ ּשׁ ָרֵאל' ּתִ ַמע ִיׂשְ ַהְכָרַזת 'ׁשְ ֵדי ׁשֶ ּכְ

ים?  ּתִ וְּבעֹוד ּבָ
לוָּחא  ׁשְ ּכִ יֹומֹו  ּבְ יֹום  ַבר  ּדְ ּפֹוֶעֶלת  עֹות'  ַהַהּסָ 'ֶקֶרן 

ְלַתְלמוֵּדי  ִויָלדֹות  ְיָלִדים  ִרְבבֹות  יַע  ְלַהּסִ נָן  ַרּבָ ּדְ
עֹות' ָעְמָלה  י ֵסֶפר ּתֹוָרִנּיִים. 'ֶקֶרן ַהַהּסָ ּתֹוָרה וְּלָבּתֵ
יְך  ְלִמיִדים, ְלַהְמׁשִ יחֹות ִעם הֹוִרים וְּבִעּדוּד ַהּתַ ׂשִ ּבְ
ִעיִלים ְמסוִּרים  דֹוׁשֹות, ּפְ יבֹות ַהּקְ ֶפר ַלְיׁשִ י ַהּסֵ ּתֵ ִמּבָ
סוּ  ּסְ ְוִיְתּבַ ְלטוּ  ּקָ ּיִ ׁשֶ ַעד  וְּברוַּח  גוּף  ּבְ אֹוָתם  ים  ְמַלוִּ
ַבת  ּתֵ ִהיא  עֹות'  ַהַהּסָ 'ֶקֶרן  ַהּתֹוָרה!  עֹוַלם  ּבְ ָראוּי  ּכָ
ֶקץ  ׁשֶ י  ּלֵ ּגַ רוָּחִנּיִים,  ַמּבוּל  י  ִמּמֵ יל  ְלַהּצִ יֵָמינוּ  ּבְ נַֹח 
ָרֵאל.  ִיׂשְ ת  מֹוֶרׁשֶ ֶאת  יַע  ְלַהְטּבִ ִמים  ַאּיְ ַהּמְ ְוֶקֶצף 
ַבת  ּתֵ זֹו,  דֹוָלה  ּגְ ָבה  ּתֵ ַטת  הֹוׁשָ ּבְ נוּ  ִעּמָ ְיֵדיֶכם  נוּ  ּתְ
י  ַזּכֵ ִמּמְ ִלְהיֹות  ם  ַאּתֶ ּגַם  ְוִתְזּכוּ  ה,  ִפּלָ ְוַהּתְ ַהּתֹוָרה 
ַלֲאִביֶהם  ְוֵקרוָּבם  ָמקֹום  ל  ׁשֶ ָניו  ּבָ ַלת  ַהּצָ ּבְ ים  ָהַרּבִ

ַמִים! ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ



ֱאלֵֹקינוּ  ה'  ה  ַאּתָ רוְּך  "ּבָ אֹוֵמר:  ת  ׁשֶ ַהּקֶ ָהרֹוֶאה 

ְוַקּיָם  ְבִריתֹו  ּבִ ]ְו[ֶנֱאָמן  ִרית  ַהּבְ זֹוֵכר  ָהעֹוָלם  ֶמֶלְך 

ַמֲאָמרֹו"  ּבְ

ּיֹוֵתר לֹא ִיְהיֶה  ּבוּל, ׁשֶ ע ְלנַֹח ַאַחר ַהּמַ ּבַ הקב"ה ִנׁשְ

ְונַָתן  ִרית,  ּבְ ֶזה  ַעל  ְוָכַרת  ָהָאֶרץ  ֵחת ֶאת  ְלׁשַ ַמּבוּל 

ָענָן. ת ּבֶ ׁשֶ ִסיָמן ְואֹות - ַמְרֵאה ַהּקֶ

ת?  ׁשֶ ַהּקֶ ְרִאּיַת  ים ׁשֹוֲאִלים: ַמּדוַּע ְמָבְרִכים ַעל  ַרּבִ

ְמֵלָאה  ְצלֹוִחית  ם  ּשָׂ ׁשֶ ִמי  ל  ָכּ ִטְבִעי.  ִעְניָן  ֶזהוּ  ֲהֵרי 

וַּמּדוַּע  ת.  ׁשֶ ַהּקֶ ֶאת  רֹוֶאה  ֶמׁש,  ֶ ַהּשׁ ַקְרֵני  מוּל  ַמִים 

ת  ׁשֶ ַהּקֶ וָָּנה ׁשֶ ְרִאּיָה זֹו, וָּמה ַהּכַ ָרָכה ּבִ נוּ ְלָבֵרְך ּבְ ּקְ ּתִ

דֹוׁש,  ָל"ה ַהּקָ ְ נוּ ַהּשׁ ְך ַרּבֵ ַתב ַעל ּכָ ִרית? ּכָ ִהיא אֹות ּבְ

וֻּפְרָענוָּתם  יֶהם  ַמֲעׂשֵ ֵמרֹאׁש  יַָדע  שהקב"ה  יָון  ּכֵ ׁשֶ

ְיֵמי  ת  ׁשֶ ֵ ִמּשׁ עֹוד  הקב"ה  ָרא  ּבָ ָלֵכן  ָאָדם,  ֵני  ּבְ ל  ׁשֶ

פוּת ַעל  ּקְ ּתַ ִהׁשְ ת ּבְ ָרֶאה ֶקׁשֶ ּתֵ ַבע ׁשֶ ית ֶאת ַהּטֶ ֵראׁשִ ּבְ

ִים.  ַהּמַ

נוּ  ַרּבֵ ל  ׁשֶ אוּרֹו  ּבֵ ֵמִביא ֶאת  רוָּרה'  ּבְ ָנה  ׁשְ ַה'ּמִ נוּ  ַרּבֵ

ַרת  ּכָ ִרית ׁשֶ ִרית": ַהּבְ ת "זֹוֵכר ַהּבְ ִבְרּכַ 'ַאּבוְּדַרַהם' ּבְ

מֹו  ּלֹא יָבֹוא עֹוד ַמּבוּל ָלעֹוָלם, ּכְ הקב"ה ִעם נַֹח ׁשֶ

ֶאת  ִרית  ַהּבְ אֹות  זֹאת  ֱאלִֹקים…  "ַוּיֹאֶמר  שנא' 

ּלֹא  ׁשֶ ֲאִפּלוּ  ַמֲאָמרֹו"-  ּבְ "ְוַקּיָם  ָענָן".  ּבֶ י  נַָתּתִ י  ּתִ ַקׁשְ

ּלֹא ִיְהיֶה ַמּבוּל  ִדּבוּר ׁשֶ ָאַמר ּבְ יָון ׁשֶ ִרית, ּכֵ ָהְיָתה ּבְ

ַקּיֵם ַמֲאָמרֹו.   ּמְ רוְּך הוּא ׁשֶ ֵחת ָהָאֶרץ, ּבָ ְלׁשַ

ְבִריתֹו"?  ִרית" "ְוֶנֱאָמן ּבִ יִלים: "זֹוֵכר ַהּבְ וַּמּדוַּע ַמְכּפִ

ָמָרא )ברכות נט, א( "ַמאי  ּגְ ּנְֶחְלקוּ ֲחָכֵמינוּ ּבַ ְלִפי ׁשֶ

ּנָא  ּתַ ִרית",  ַהּבְ "זֹוֵכר  ָבֵרְך  ּיְ ׁשֶ אֹוְמִרים  יֵׁש  ְמָבֵרְך? 

אֹוֵמר,  ְרַקאי  ּבַ ן  ּבֶ יֹוָחנָן  ר'  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ָמֵעאל  ִיׁשְ י  ַרּבִ

ר'  ָאַמר  ַמֲאָמרֹו",  ּבְ ְוַקּיָם  ְבִריתֹו  ּבִ "ֶנֱאָמן  ָבֵרְך  ּמְ ׁשֶ

ֶאת  )נֹאַמר  ְלַתְרַווְיהוּ"  ֵניְמִריְנהוּ  ְך  "ִהיְלּכָ א:  ּפָ ּפָ

ְבִריתֹו". ִרית" "ְוֶנֱאָמן ּבִ ֵניֶהם(. "זֹוֵכר ַהּבְ ׁשְ

ְוֵכן  ָרָכה,  ַהּבְ קֶֹדם  ְמַעט  ת  ׁשֶ ַהּקֶ ֶאת  ִלְראֹות  יֵׁש 

ּכָתוּב  ׁשֶ ַעם  ְוַהּטַ וְּמָבֵרְך",  "רֹוֶאה  בשו"ע:  ַתב  ּכָ

ֲחַז"ל אֹוְמִרים  ּה: ְלִפי ׁשֶ יט ּבָ ּיַּבִ ְלׁשֹון 'ְרִאּיָה' ְולֹא ׁשֶ

ת ֵעיָניו ּכֵהֹות, ָלֵכן רֹוֶאה אֹוָתּה ְמַעט  ׁשֶ ּקֶ יט ּבַ ּבִ ַהּמַ ׁשֶ

ּה. יט ּבָ וְּמָבֵרְך, ְולֹא יֹוִסיף ְלַהּבִ

ָרָאה  ׁשֶ ּכְ ִמּיָד  ְרִאּיָה ִראׁשֹוָנה,  ַעת  ׁשְ ּבִ ֵרְך  ּבֵ ִאם לֹא 

ִנְרֵאית,  ת  ׁשֶ ַהּקֶ ׁשֶ ְזַמן  ל  ָכּ ְלָבֵרְך  יָכֹול  ת,  ׁשֶ ַהּקֶ ֶאת 

ָרָכה ִויָבֵרְך. ֲחָטף קֶֹדם ַהּבְ ְוִיְרֶאה אֹוָתּה ּבַ

ִדין  ּכְ יֹום,  ּבְ ַאַחת  ַעם  ּפַ ַרק  ְמָבְרִכים  ת  ׁשֶ ַהּקֶ ת  ְרּכַ ּבִ

ַמִים  ָ )ַהּשׁ ֶהָעִבים  רוּ  ְּ ז ִנְתּפַ ְוִאם  וְּבָרִקים.  ְרָעִמים 

ת,  ׁשֶ ַהּקֶ ְוִנְרֵאית  ַמִים  ָ ַהּשׁ רוּ  ִהְתַקּדְ ְוׁשוּב  ֲהרוּ(  ִהְתּבַ

ְמָבֵרְך ׁשוּב. 

ַעם  ת, ְוַהּטַ ּיֵׁש ֶקׁשֶ ֵאין לֹוַמר ַלֲחֵברֹו ׁשֶ יֵׁש אֹוְמִרים ׁשֶ

 - ת  ֶקׁשֶ ּיֵׁש  ׁשֶ ּכְ ׁשֶ יָון  ּכֵ ה,  ּבָ ּדִ מֹוִציא  ּכְ ב  ּנְֶחׁשָ ׁשֶ הוּא, 

ַמּבוּל  ְלָהִביא  הקב"ה  רֹוֶצה  ׁשֶ ְקָלָלה,  ִסיַמן  הוּא 

ַלֲחֵבָריו  ר  ַסּפֵ ּיְ ׁשֶ ְוָנכֹון  טֹוב  ּדְ אֹוְמִרים  ְויֵׁש  ָלעֹוָלם. 

ּגַם  אֹוָתּה  ּיְִראוּ  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ַעם,  ְוַהּטַ ת,  ׁשֶ ַהּקֶ ְרֵאית  ּנִ ׁשֶ

נוּ  ית, ְוַגם ֵהם ִיּתְ ם ִלְתׁשוָּבה ֲאִמּתִ ֵהם, ְוִיְתעֹוֵרר ִלּבָ

ת  ׁשֶ ַהּקֶ ִרית  ּבְ ֶאת  זֹּוֵכר  ׁשֶ לקב"ה,  וְּבָרָכה  ּתֹוָדה 

ַרת ִעם נַֹח. ּכָ ׁשֶ

ֶדֶרְך ַהֲהָלָכה ּבְ



ית'.  ִביל 'ֵראׁשִ ׁשְ ָרא ֶאת עֹוָלמֹו ּבִ ה' ּבָ ית. ׁשֶ ִביל ֵראׁשִ ׁשְ ית" - ּבִ ֵראׁשִ ה "ּבְ ּלָ ים ֶאת ַהּמִ • ֲחַז"ל ּדֹוְרׁשִ
ָרא ה' ֶאת ָהעֹוָלם?   ית' ּוַבֲעבּוָרם ּבָ ָבִרים ְקרּוִיים 'ֵראׁשִ ֵאּלּו ּדְ

ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ְלַמַען  ָהעֹוָלם  ֶאת  ָרא  ּבָ הקב"ה  ית.  ֵראׁשִ ְקרוִּיים  ָרֵאל  ִיׂשְ וְּבֵני  ית  ֵראׁשִ ְקרוּיָה  ַהּתֹוָרה 
ם עֹוֵבד ָהֲאָדָמה ְויֶֶתר ַהּפֹוֲעִלים  ּגַ ד, ׁשֶ ית'. ְלַלּמֵ ּכוִּרים' ְקרוִּים 'ֵראׁשִ ם 'ּבִ מֹו ֵכן, ּגַ ַהּלֹוְמִדים ּתֹוָרה. ּכְ

ָרֵאל ָסָבא. ָמסֶֹרת ִיׂשְ ֶדֶרְך ַהּתֹוָרה ּכְ ֶּה, ִיְנֲהגוּ ּבְ ַחּיֵי עֹוָלם ַהז ָהעֹוְסִקים ּבְ
ִהְפִטירּו  ב:  ְוַאּגַ ָון.  ַמְרֶחׁשְ חֶֹדׁש  רֹאׁש  )ֶעֶרב  ֵרי  ִתׁשְ ּבְ כ"ט  יֹום  ּבְ ָנה  ָ ַהּשׁ ָחָלה  ית'  ֵראׁשִ ּבְ ת  ּבַ 'ׁשַ  •
ָבִרים  ּדְ ה  לֹׁשָ ׁשְ ַעל  )ֶרֶמז:  ֶזה?  יֹום  ּבְ ִנְפַטר  ְלִאי  ּפִ יק  ַצּדִ ֵאיֶזה  חֶֹדׁש'(.    ָמָחר  ְיהֹוָנָתן  לֹו  'ַוּיֹאֶמר 

ָהעֹוָלם עֹוֵמד...( 
ְכֻהּנָה  ּבִ ׁש  ּמֵ יק ׁשִ ּדִ ְמעֹון ַהּצַ דֹוָלה. ׁשִ ֶנֶסת ַהּגְ ּכְ יֵָרי  ְ ָהיָה ִמּשׁ יק ׁשֶ ּדִ ְמעֹון ַהּצַ ֵרי ִנְפַטר ׁשִ ִתׁשְ ּבְ יֹום כ"ט  ּבְ
ׁש,  ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ים ּבְ ים ַרּבִ יָָמיו ָהיוּ ִנּסִ ָרֵאל ַאֲחֵרי ֶעְזָרא ַהּסֹוֵפר. ּבְ ָנה ְוִהְנִהיג ֶאת ַעם ִיׂשְ דֹוָלה 40 ׁשָ ּגְ

ָרֵאל. ַעם ִיׂשְ ה ְיִריָדה רוָּחִנית ּבְ ִטיָרתֹו ֵהֵחּלָ ְוַרק ְלַאַחר ּפְ

הפותרים: שלמה זאב ל. | שמואל ר. | אביגדור ה. | מוישי ה. | תמר א. | שושי ל.

ּבּול? ע ה' ְלנַֹח ִלְפֵני ַהּמַ ּבַ ׁשְ ּנִ בּועֹות ׁשֶ ְ י ַהּשׁ ּתֵ ָמֵהן ׁשְ
ית ְוִציִצית? ָרֵאל ְלִמְצַות ַטּלִ ֵני ִיׂשְ ע"י ָמה ָזכּו ּבְ

ִגיל ֶזה? ָהיָה ּבְ ׁשֶ ִגיל 48. ָמה ָקָרה ּכְ יר ֶאת ּבֹוְראֹו ּבְ י ַאְבָרָהם ָאִבינּו ִהּכִ ֲחַז"ל אֹוְמִרים ִכּ

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

ית ֵראׁשִ ת ּבְ ׁשּובֹות ְלָפָרׁשַ ּתְ

ענו על לפחות אחת מהשאלות הבאות: 

ֶדֶרְך ַהִחיָדה: ּבְ

מעונינים להנציח את העלון הבא לזכות יקירכם? 
zaida@kerenh.org.il :צרו איתנו קשר במייל


