
ן',  ַהּיְַרּדֵ 'ֵעֶבר  ּבְ ִנְמָצִאים  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ
ָהֱאמֹוִרי   ֶמֶלְך  יחֹון  ִמּסִ ּנֲָחלוּ  ׁשֶ ֲאָרצֹות  ּבָ
נֵס ְלֶאֶרץ  ן, ְועֹוְמִדים ְלִהּכָ ׁשָ וֵּמעֹוג   ֶמֶלְך ַהּבָ
ֵני ְראוֵּבן וְּבֵני  י ּבְ ֶרת ִכּ ָרֵאל. ַהּתֹוָרה ְמַסּפֶ ִיׂשְ
ן'  ַהּיְַרּדֵ 'ֵעֶבר  ּבְ ְרֶעה  ַהּמִ ְטֵחי  ׁשִ ֶאת  ָראוּ  ּגָד 
ַלֲעבֹר ֶאת  ה לֹא  ׁשָ ַבּקָ ּבְ נוּ   ַרּבֵ ה  ְלמֹׁשֶ וָּפנוּ 
ֵאר  ָ ְלִהּשׁ א  ֶאּלָ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ל  ּכָ ִעם  ן  ַהּיְַרּדֵ
ְלַאַחר  ן.  ַהּיְַרּדֵ ֵעֶבר  ּבְ ַנֲחָלה  ְוִלְנחֹל  ּכָאן, 
ְתַנאי  ּבִ נוּ,  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ ים  ִהְסּכִ וָּנָָתם  ּכַ רוּר   ּבֵ
ן ְלַסּיֵַע  ָבִרים, ַיַעְברוּ ֶאת ַהּיְַרּדֵ ּגַם ֵהם, ַהּגְ ׁשֶ
ִליִמין  ַיַעְמדוּ   ָהָאֶרץ,  ּבוּׁש  ּכִ ִמְלֲחמֹות    ּבְ
ן.  ֵעֶבר ַהּיְַרּדֵ ֲאֵחיֶהם, ְוָאז יָׁשוּבוּ ְלַנֲחָלָתם ּבְ
ְואֹוְמִרים:  ְראוֵּבן  וְּבֵני  ּגָד  ֵני  ּבְ יִמים  ַמְסּכִ
ְוָעִרים  ּפֹה  ְלִמְקֵננוּ  ִנְבֶנה  צֹאן  ְדרֹת  "ּגִ
ְוֶאת  ָהְרכוּׁש  ֶאת  ּכָאן  ִאיר  ַנׁשְ נוּ....",  ְלַטּפֵ
ַאֵחינוּ  חֹות ְוָנׁשוּב ֵהּנָה ַרק ְלַאַחר ׁשֶ ּפָ ׁשְ ַהּמִ
ַמְבִחין  נוּ  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ ַנַען.  ּכְ ֶאֶרץ  ּבְ ִבים  ְ ִמְתַיּשׁ

ף,  יִמים ֶאת ַהּצֹאן ַלּטַ ִדּבוָּרם ֵהם ַמְקּדִ י ּבְ ִכּ
ָחה. הוּא ַמֲעִמיד  ּפָ ׁשְ ְרנָָסה  ְלַחּיֵי ַהּמִ ֶאת ַהּפַ
יֵניֶהם  ּבֵ ַנאי  ַהּתְ אֹוָתם ַעל ָטעוָּתם וְּבִסּכוּם 
ָעִרים  ָלֶכם  נוּ  "ּבְ ְואֹוֵמר  יׁש  ַמְדּגִ ה  מֹׁשֶ
ֶכם וְּגֵדרֹת ְלצַֹנֲאֶכם...". ּדֹוֲאִגים קֶֹדם  ְלַטּפְ

ָחה ְוַרק אח"כ ְלַפְרנָָסה. ּפָ ׁשְ ַלּמִ
ּיוַּכל   ֵדי ׁשֶ ְרנָָסה  ּכְ ף ַאֲחֵרי ַהּפַ ִמְרּדָ ָאָדם ַחי ּבְ
ֶהם  ִעּמָ ְוִלְחיֹות  ָראוּי  ּכָ ְיָלָדיו  ֶאת  ְלַכְלּכֵל 
ַמְבִחיִנים  ֵאיָנם  ים  ַרּבִ ַאְך  ְוַנַחת.  ְמנוָּחה  ּבִ
ֵמרֹב  יָלָדיו!  ּבִ יְנַתִים  ּבֵ ּפֹוֵגַע  ֶזה  ף  ִמְרּדָ י  ִכּ
ֶאת  ַמְזִניִחים  ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ַחּיֵי  ּבְ קוִּעים  ְ ּשׁ ׁשֶ
ַאְחָזַקת   ְוֶאת  ַהְיָלִדים  ִחּנוְּך  ֶאת  ר,  ָהִעּקָ

י.  ְחּתִ ּפַ ׁשְ א ַהּמִ ַהּתָ
ּנָָטה ָלמוּת   יר ֻמְפָלג ׁשֶ ר ַעל ְיהוִּדי ָעׁשִ ְמֻסּפָ
י ַמֲעָטפֹות. הוּא ִצוָּה  "ִמּיָד  ּתֵ וָּמַסר ְלָבָניו ׁשְ
ֲעָטָפה ָהִראׁשֹוָנה.  חוּ ֶאת ַהּמַ ְפּתְ ִעם מֹוִתי, ּתִ
ים'  לֹׁשִ ְ ַה'ּשׁ יֹום  ּבְ ַרק  חוּ  ְפּתְ ּתִ ִנּיָה  ְ ַהּשׁ ֶאת 

ה ָרׁשָ ֶדֶרְך ַהּפָ ּבְ
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ְתחוּ  ּפָ ִטיָרתֹו,  ּפְ ְלַאַחר  ָאֵכן,  ִלְפִטיָרִתי". 
ב  ְכּתָ ּמִ ּבַ ָהִראׁשֹוָנה.  ֲעָטָפה  ַהּמַ ֶאת  ָניו  ּבָ
ָויָה.  ַהּלְ ִסְדֵרי  ַעל  ּפֹוֵקד  הוּא  ְלָבָניו  ָעַרְך  ׁשֶ
ֶקֶבר,  ֶחְלַקת  לֹו  ָרַכׁש  ֵהיָכן  ר  ְמַסּפֵ הוּא 
יָבה ְוכֹוֵלל  ְיׁשִ ֲעבֹר ְלַיד  ָויָה ּתַ ַהּלְ ׁשֶ ׁש  וְּמַבּקֵ
ּבֹונֹו.  ֶחׁשְ ַעל  ֶהְחִזיק  הוּא  ׁשֶ ָהַאְבֵרִכים 
ׁש  ְמַבּקֵ ֲאִביֶהם  ׁשֶ ִלְקרֹא  ְמאֹד  עוּ  ֻהְפּתְ ֵהם 
ִים ְלַרְגָליו. ֵהם  ַגְרּבַ הוּא ָלבוּׁש ּבְ ׁשֶ ֵבר ּכְ ְלִהּקָ
נוּ  ָבר ֵאינֹו ּתֹוֵאם ֶאת ַהֲהָלָכה. ּפָ ַהּדָ יְָדעוּ ׁשֶ
ְמרֹות ַצוַָּאת ֲאִביֶהם  ּלַ ַסק ׁשֶ ּפָ ְלַרב ֻמְסָמְך ׁשֶ
ל.  ּנָהוּג ְוַכְמֻקּבָ רוּהוּ ּכַ א ִיְקּבְ ן ֶאּלָ לֹא ַיֲעׂשוּ ּכֵ
ֶאת  ִמים  ְמַקּיְ ֵהם  ֵאין   ׁשֶ ַעל  ְמאֹד  ִהְצַטֲערוּ 
ֶאת  ְך  ּכָ ַעל  ׁשוּ  ּקְ ּבִ ְוַאף  ֲאִביֶהם,  ִמְצַות 
א   ּלֵ יכוּ ְלִהְתּפַ ִרי. ִהְמׁשִ תֹו ַעל ִקְברֹו ַהּטָ ְמִחּלָ
ר  ׁשֶ ּפֵ ֶאת  ֵהִבינוּ  ְולֹא  ה,  ׁשָ ּקָ ַהּבַ ֶעֶצם  ַעל 

ָבר. ַהּדָ
ִסּיוּם   ַלֲערְֹך  ּנְסוּ  ִהְתּכַ ים'  לֹׁשִ ְ ַה'ּשׁ יֹום  ּבְ
ֲאִביֶהם.  ַמת  ִנׁשְ ִעּלוּי   ִלְכבֹוד  ָניֹות'  'ִמׁשְ
ִנּיָה.  ְ ֲעָטָפה ַהּשׁ ְתחוּ ֶאת ַהּמַ בֹוד ּפָ ִיְרַאת ּכָ ּבְ
ַני ַהְיָקִרים! יֹוֵדַע  נֹוַח ּכֹוֵתב ְלָבָניו "ּבָ ָהָאב ַהּמָ

י  ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ ֵמִהים ַעל ַצוָָּאִתי ׁשֶ ֶכם ּתְ י ִהּנְ ֲאִני ִכּ
ם  ַאּתֶ רוּר ִלי ׁשֶ ִים ְלַרְגַלי. ּבָ ְרּבַ ֵבר ִעם ּגַ ְלִהּקָ
ַצוָָּאִתי,  ַאַחר  אֶתם  ִמּלֵ ּלֹא  ׁשֶ ַעל  ִמְצַטֲעִרים 
ַהֲהָלָכה  י  ּפִ ַעל  ָראוּי  לֹא  ָבר   ַהּדָ ֲהֵרי  י  ִכּ
ֲעׂשוּ  ּלֹא ּתַ י ׁשֶ ְצַטֲערוּ. יַָדְעּתִ ְנָהג. ַאל ּתִ ְוַהּמִ
י  י ָלֶכם ֶאת ֶזה? ֲהֵרי ִהּנְַחּתִ ַתְבּתִ ה ּכָ ן. ְוָלּמָ ּכֵ
ר  ֵ ל ֶאָחד ִמּכֶם ִהְתַעּשׁ דֹוָלה. ָכּ ה ּגְ ָ ַאֲחַרי ְיֻרּשׁ
ָאָדם ִנְפָטר  ְראוּ ׁשֶ ּתַ ר  ֻמְפָלג. ָרִציִתי ׁשֶ עֹׁשֶ ּבְ
ל  ִמּכָ ֶבר  ַלּקֶ ִאּתֹו  לֹוֵקַח  ְוֵאינֹו  ָהעֹוָלם  ִמן 
יֹונֵר! ֲאִפּלוּ  ְראוּ אֹוִתי! ִמּלְ ְרכוּׁשֹו ְמאוָּמה. ּתִ
לֹא  ֶבר!!  ַלּקֶ י  ִאּתִ י  ָלַקְחּתִ לֹא  ִים  ְרּבַ ּגַ זוּג 
ְלעֹוַלם  ָהָאָדם  ֶאת  ים  ְמַלוִּ ְוָהְרכוּׁש  ֶסף  ַהּכֶ

ים טֹוִבים! ָניו, ִמְצוֹות וַּמֲעׂשִ א ּבָ ָהֱאֶמת ֶאּלָ
יד  י יֵׁש ְלַהְקּפִ יָרה ִכּ ֶדת וַּמְזּכִ ְמַלּמֶ ֵתנוּ  ָרׁשָ ּפָ
ים  ִעּתִ ְקִביַעת  ַהְיָלִדים,  ִחּנוְּך  ר,  ָהִעּקָ ַעל 
סוִּרים  ִעיִלים ַהּמְ ְצוֹות. ַהּפְ ַלּתֹוָרה, ִקּיוּם ַהּמִ
ֵלאוּת  ְללֹא  ּדֹוֲאִגים  עֹות'  ַהֲהּסָ 'ֶקֶרן  ל  ׁשֶ
ל  ָלִדים. ָכּ ֶלב ַהּיְ יר ֶעְרֵכי ֵנַצח ֵאּלוּ ּבְ ְלַהְחּדִ
ֵהם  ׁשֶ ְוָאסוּר  ְטֵפִלים,  ֵהם  ָהִעּסוִּקים  יֶֶתר 

ר! ַיְפִריעוּ ָלִעּקָ

ִבים  ָ ּשׁ ׁשֶ ָרֵאל   ִיׂשְ ֵני  ּבְ ַעל  לֹוְמִדים  ה  ָרׁשָ ּפָ ּבַ
ְקחוּ  ּלָ ׁשֶ ים  ַרּבִ ִלים  ּכֵ ֶהם  ְוִעּמָ ִמְדיָן  ְלֶחֶמת  ִמּמִ
ִלים  י ּכֵ ד ִכּ ָלל ֵמַהּגֹוִים. ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ְמַלּמֵ ׁשָ
ׁשוּ ַהּגֹוִים ֶלֱאכֹל ַמֲאָכלֹות  ּמְ ּתַ ֶהם ִהׁשְ ה, ּבָ ֵאּלֶ
ֶאת  ְלהֹוִציא  ָרה',  'ַהְכׁשָ ּבְ ַחּיִָבים  ֲאסוִּרים 
ֱהיֹות  ֵכן,  מֹו  ּכְ ִלים.  ּכֵ ּבַ לוַּע  ַהּבָ ָהִאּסוּר 
ְלַבֲעלוּת  ָנְכִרי  ֲעלוּת  ִמּבַ 'עֹוִלים'  ִלים  ְוַהּכֵ
ָלִלים  ַהּכְ 'ְטִביָלה'.  ּבִ ֵהם  ַחּיִָבים  ָרֵאל,  ִיׂשְ
וּמוָּבִנים:  ֶהְגיֹוִנּיִים  ֵהם  ִלים  ּכֵ ַרת  ַהְכׁשָ ּבְ
לוּ  ְ ּשׁ ּבִ ׁשֶ ִמיׁשֹו" - ִסיר  ׁשְ ּתַ ֶדֶרְך  ּבְ ָרתֹו -  "ַהְכׁשָ
ַמִים  ּבְ ַהְגָעָלה  ַחּיָב  ְרִתיָחה,  ּבִ 'ִאּסוּר'  ּבֹו 
ַדְרּגַת 'חֹם ֵאׁש'  ַלע ִאּסוּר ּבְ ּבָ ִלי ׁשֶ רֹוְתִחים. ּכְ
ֵאׁש.  ּבְ ִלּבוּן  ַחּיָב  ּפוּד,  ְוׁשִ ַמְנּגָל  ת  ֶרׁשֶ מֹו  ּכְ
רוּ  צֹוְנִנים, יָׁשְ ֶהם ּבְ ׁשוּ ּבָ ּמְ ּתַ ִהׁשְ ִלים ׁשֶ ְוִאּלוּ ּכֵ

ְך ּפֹוְלטֹו". ַלֲהָלָכה  ָבְלעֹו - ּכָ ַמִים צֹוְנִנים. "ּכְ ּבְ
ַרת  ַהְכׁשָ ּבְ ים  ַרּבִ ֲהָלָכה  ָרֵטי  ּפְ יֵׁש  ה  ְלַמֲעׂשֶ
ַיֲעׂשוּ  ן  ּכֵ ַעל  ִלים,  ּכֵ ְטִביַלת  ּבִ ְוַאף  ִלים  ּכֵ

ָבר ְוָדָבר. ָכל ּדָ ֵאַלת ַרב ּבְ ׁשְ
ים  ׁשִ ּמְ ּתַ ר ִמׁשְ ֲאׁשֶ ּכַ ְלָמד ִמּכָאן הוּא ׁשֶ ּנִ ֶלַקח ׁשֶ
ּכָאן  יֵׁש  י  ִכּ ַעִין   ּבָ 'רֹוִאים'  ִאּסוּר, לֹא  ּבְ ְכִלי  ּבִ
ֲחָלִבית  ף  ּכַ ִנְפָסל.  ִלי  ַהּכְ ַאְך  ִאּסוּר.  ִליַעת  ּבְ
ף ִנְפֶסֶלת  ִרי ַחם - ַהּכַ ׂשָ ּה ַמֲאָכל ּבְ ָאְכלוּ ִאּתָ ׁשֶ
ַמר ַעל  ּלֹא ׁשָ ָרה. ּגַם ָהָאָדם ׁשֶ וְּזקוָּקה ְלַהְכׁשָ
ִאם  ּגַם  ִאּסוּר',  ְלעוּ  'ּבָ ְוֵהם  יו  ְוַעל חוּׁשָ ֵעיָניו 
ָלׁשוּב  ָעָליו  ָבר,  ּדָ ָעָליו  רֹוִאים  לֹא  חוּץ  ִמּבַ
ָהִאּסוּר   ֶאת  ל  וְּלַבּטֵ ְלהֹוִציא  ֵדי  ּכְ ְתׁשוָּבה  ּבִ
ִעְנְיֵני   ּבְ לֹו  יק  ִּ וַּמז אֹותֹו  ּפֹוֵגם  ׁשֶ לוַּע,  ַהּבָ

ה... ָ ְקֻדׁשּ

ֶדֶרְך ַהֲהָלָכה ּבְ



ָאנוּ  ֶהם  ּבָ ָצִרים'  ַהּמְ ין  'ּבֵ יֵמי  ּבִ ָאנוּ  עֹוְמִדים 
ַלִים.  ִוירוּׁשָ ִצּיֹון  ן  ֻחְרּבַ ֶאת  נוּ  ִלּבֵ ּבְ ַמֲעִלים 
ָלחוּׁש  ָעֵלינוּ  א  ֶאּלָ ְלַבד,  ּבִ רֹון'  'ִזּכָ לֹא 
ית  ּבֵ ר  ֶהְעּדֵ ְוֶאת  ן  ַהֻחְרּבָ ֵאב  ּכְ ֶאת  נוּ  ִקְרּבֵ ּבְ
נוּ. ֵקיַסר ָצְרַפת, ַנּפֹוִליאֹון   ְוִתְפַאְרּתֵ נוּ  ׁשֵ ִמְקּדָ
ִרּיָה  ַסְנּדְ ֲאֶלּכְ ָלִעיר  יַע  ְוִהּגִ ַבׁש  ּכָ ּבֹוֵנַפְרֶטה, 
ָמאַתִים  ָאב, ִלְפֵני ּכְ ָעה ּבְ ׁשְ ֶעֶרב ּתִ ִמְצַרִים ּבְ ּבְ ׁשֶ
דֹוָלה. הוּא  ִעיר ַהּגְ ְיָלה יָָצא  ְלַסּיֵר ּבָ ּלַ ָנה. ּבַ ׁשָ
ִנְצנוּץ  ְוָרָאה  ַהּגָדֹול  נֶֶסת  ַהּכְ ית  ּבֵ ְלַיד  ָעַבר 
ְכַנס,  ּנִ ׁשֶ נֶֶסת. ּכְ ית ַהּכְ נֵרֹות ּבֹוֵקַע ֵמַחּלֹונֹות ּבֵ
ה  ָהִרְצּפָ ַעל  וּבֹוִכים   ִבים  יֹוׁשְ ְיהוִּדים  ָרָאה 

ִכי.  ר ַהּבֶ ׁשֶ ַאל ַמה ּפֵ ים. הוּא ׁשָ ְלאֹור נֵרֹות ְקַטּנִ
ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ן  ֻחְרּבַ ַעל  ּבֹוִכים  י  ִכּ לֹו  ֶנֱאַמר 
"לֹא  ְוָאַמר  ַנּפֹוִליאֹון  ֵהִגיב  ַלִים.  ירוּׁשָ ּבִ
ָלַאֲחרֹוָנה.  ָאסֹון  ֶזה  ּכָ ָלֶכם  ָרה  ּקָ ׁשֶ י  ַמְעּתִ ׁשָ
וּוִּחים  יֹוִמּיִים  ַעל ַהֲחָדׁשֹות  ל ּדִ ֲאִני ֲהֵרי ְמַקּבֵ
ׁש  ְקּדָ ּמִ ּבַ ְגעוּ  ּפָ ׁשֶ ִלי  רוּ  ִסּפְ ְולֹא  ָהעֹוָלִמּיֹות, 
ֱאֶמת  ּבֶ ֶּה  ז ׁשֶ לֹו  ירוּ  ִהְסּבִ ַלִים".  ירוּׁשָ ּבִ ֶכם  ּלָ ׁשֶ
מֹוֶנה  וּׁשְ ֶאֶלף  ּכְ ִלְפֵני  א  ֶאּלָ ו,  ַעְכׁשָ ָקָרה  לֹא 
ַהּיֹום.  ַעד  ִלים  ִמְתַאּבְ ְך  ּכָ ְוַעל  ָנה,  ׁשָ ֵמאֹות 
ְך  ל-ּכָ ּכָ א "ַרק ַעם ׁשֶ ּטֵ ֵעל ַנּפֹוִליאֹון ְוִהְתּבַ ִהְתּפַ

ּיֵׁש לֹו ָעִתיד!" ר ֶלָעָבר - הוּא ַעם ׁשֶ ְמֻחּבָ

כ"ג  יֹום  ּבְ ִדּיוּק,  ּבְ ָנה  ׁשָ  450 ִלְפֵני  בוַּע  ָ ַהּשׁ
דֹוֵלי  ִמּגְ ֶאָחד  ל  ׁשֶ ִטיָרתֹו  ּפְ יֹום  הוּא  ַתּמוּז,  ּבְ
קֹוְרדֹוִבירֹו.  ה  מֹׁשֶ נוּ  ַרּבֵ ָלה,  ּבָ ַהּקַ ַעל  ּבַ
ָהיָה  ַהּקֶֹדׁש,  ִעיר  ְצַפת  ֵמַחְכֵמי  ָהָרָמ"ק, 
ְגֶלה,  תֹוַרת ַהּנִ ִית יֹוֵסף ּבְ ל ָמָרן ַהּבַ ְלִמידֹו ׁשֶ ּתַ
ְלַתְלִמידֹו  יֹוֵסף  ִית  ַהּבַ ָמָרן  ה  ַנֲעׂשָ ְך  וַּבֶהְמׁשֵ
ּתֹוַרת  ֶאת  ר.  ְסּתָ ַהּנִ תֹוַרת  ּבְ ָהָרָמ"ק  ל  ׁשֶ
ִוי  לֹמֹה ַהּלֵ נוּ ׁשְ ר ֵמַרּבֹו ַרּבֵ ִעּקָ ל ּבְ ָלה ִקּבֵ ּבָ ַהּקַ
ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ִהְנִהיג  ׁשֶ הוּא  ָהָרָמ"ק  ֶאְלָקֵבץ. 
'ְלכוּ  ִמְזמֹוֵרי  ל  ׁשֶ ְנִעיָמה  ֲאִמיָרה  ּבַ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ
ּדֹוִדי'.  'ְלָכה  ַרּבֹו,  ַתב  ּכָ ׁשֶ ּיוּט  וַּבּפִ ָנה'  ְנַרּנְ

נוּ ָהֲאִריַז"ל  ְלִמידֹו ַהּגָדֹול ַרּבֵ ַהְלָויָתֹו ָאַמר ּתַ ּבְ
ַמִים  ָ ּיְָרדוּ ֵמַהּשׁ ֵני ַעּמוֵּדי אֹור ׁשֶ הוּא רֹוֶאה ׁשְ ׁשֶ
י ָהָרָמ"ק ִנְפַטר ֵמָהעֹוָלם  ְלַלוֹּותֹו, ְוַאף ָאַמר ִכּ
ְגַלל ֵחְטא ֵעץ  ְללֹא ׁשוּם ֵחְטא ְוָעוֹון, וֵּמת ַרק ּבִ

ַעת ּבֹו ִנְגְזָרה ִמיָתה ַעל ָהָאָדם.  ַהּדַ
 180- ַחי ִלְפֵני  ּכְ אְנז ׁשֶ ְבֵרי ַחּיִים' ִמּצַ נוּ ַה'ּדִ ַרּבֵ
בֹוָרה"  ּדְ "ּתֶֹמר  ֶפר  ּסֵ ּבַ ּמוּד  ַהּלִ י  ִכּ ָאַמר  ָנה  ׁשָ
ָהָרָמ"ק,  ַתב  ּכָ ׁשֶ ים  ָהַרּבִ ָפָריו   ִמּסְ )ֶאָחד 
ָלה( ְמֻסּגָל ִלְרפוָּאה  ּבָ עֶֹמק ָחְכַמת ַהּקַ ם ּבְ ֻרּבָ

ֲחלֹות וַּמּגֵפֹות. וְּלִהּנֵָצל ִמּמַ

יִקים ּדִ ֶדֶרְך ַהּצַ ּבְ

ְצָוה ֶדֶרְך ַהּמִ ּבְ

ַמן ְּ ֶדֶרְך ַהז ּבְ

"לֹא  ַהּתֹוָרה  ַמְזִהיָרה  בוַּע  ָ ַהּשׁ ת  ָפָרׁשַ ּבְ
חֹוָבה  ה".  ַיֲעׂשֶ יו  ִמּפִ ַהּיֵֹצא  ָכל  ּכְ ָברֹו,  ּדְ ַיֵחל 
ַלֲעׂשֹות  ְולֹא  ּבוּרֹו  ּדִ ֶאת  ׁש  ְלַקּדֵ ַהּיְהוִּדי  ַעל 
לֹא  יד  ְלַהְקּפִ ָעֵלינוּ  ל.  וְּמֻחּלָ זֹול  ּבוּרֹו  ּדִ ֶאת 

ַאַחר  א  ְלַמּלֵ ְויֵׁש  ְוא  ׁשָ ַהְבָטחֹות  ְלַהְבִטיַח 
ָבֵרינוּ. ּדְ

ִהיא  ְוא, ׁשֶ בוַּעת ׁשָ ֻחְמַרת ׁשְ ְוָקא ּבְ ר ּדַ ֵאין ְמֻדּבָ
ֲאִפּלוּ  א  ֶאּלָ יֹוֵתר,  ּבְ ַהֲחמוִּרים  ָהִאּסוִּרים  ִמן 



ַרח"? ר - ׂשָ ת ָאׁשֵ ם ּבַ ִנים "ְוׁשֵ ָרֵאל. ַמּדוַּע ְמַצּיְ ֵני ִיׂשְ ה מֹוִנים ֶאת ּבְ ָרׁשָ ּפָ ּבַ

ַחּיִים. ֲעַדִין ָהְיָתה ּבַ ְלִפי ׁשֶ

ֵתנוּ יֵׁש 'אֹות ְקטוָּעה'? ָפָרׁשָ ֵהיָכן ּבְ

ּה ֶהְפֵסק ָזִעיר. ים ּבָ לֹום ְקטוָּעה, עֹוׂשִ ל ׁשָ לֹום"-)פרק כ"ה פס' י"ב(, ו' ׁשֶ ִריִתי ׁשָ "ִהְנִני נֵֹתן לֹו ֶאת ּבְ

ַעס? ת ַהּכַ ת ַמּטֹות ֶאת ֵנֶזק ִמּדַ ָפָרׁשַ ֵהיָכן ִנְלָמד ּבְ
נֹות ְצָלְפָחד, ּוַמּדּוַע? נּו ּבְ ִעם ִמי ִהְתַחּתְ

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

ְליֹון קֹוֵדם:  ׁשּובֹות ִמּגִ ּתְ
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מעונינים להנציח את העלון הבא לזכות יקירכם? 
zaida@kerenh.org.il :צרו איתנו קשר במייל

ֶדֶרְך ַהִחיָדה: ּבְ

ר  ְמֻסּפָ ַהְבָטָחה.  ֵמֵעין  ֶהם  ּבָ ּיֵׁש  ׁשֶ ֲאִמירֹות 
ְוַהֲחֻתּנָה   נֹו,  ּבְ ֶאת  ן  ִחּתֵ ְלִמי  ְירוּׁשַ ַאְבֵרְך  י  ִכּ

ה. ּלָ ּה ּגָָרה ַהּכַ ִעיר ְמֻרֶחֶקת, ּבָ ֶנֶעְרָכה ּבְ
יׁש  ם ִלְראֹות ֶאת ָהַרב ַהּיָׁשִ ּלָ עוּ ּכֻ ְלֶפַתע ֻהְפּתְ
י ְיהוָּדה ָצְדָקה זצוק"ל ִנְכַנס ְלאוַּלם  ַהּגָאֹון ַרּבִ
ְוֵתֶכף  ּגָדֹול  ָכבֹוד  ּבְ ל  ִהְתַקּבֵ ָהַרב  ָמחֹות!  ַהּשְׂ
ֶהָחָתן  ֲאִבי  בֹוד.  ַהּכָ ְלַחן   ׁשֻ ּבְ אֹותֹו  יבוּ  הֹוׁשִ
כוָּנה,  ְ ּשׁ ּבַ ִאּתֹו  ּגָר  ְהיֹותֹו  ּבִ ַהּגָאֹון  ֶאת  יר  ִהּכִ
ֶמְרָחק  ְונַָסע  ָטַרח  ָהַרב  ַמּדוַּע  ֵהִבין  לֹא  ַאְך 
דוּ ֶאת ָהַרב ִלְדרֹׁש,   ּבְ ר ּכִ ֲאׁשֶ ּגָדֹול ַעד ְלָכאן. ּכַ
ָעלוּ  ִנים  ׁשָ ר  ְלֶעׂשֶ ָקרֹוב  "ִלְפֵני  ְוָאַמר:  ַתח  ּפָ
ְלַהְזִמין  ַהּיָָקר  ָהַאְבֵרְך  ְוָאִביו  ַנן  ּדְ ָחָתן  ֵאַלי 
נֶֶסת  ַהּכְ ֵבית  ּבְ ָעְרכוּ  ׁשֶ ִמְצָוה  ר  ַלּבַ אֹוִתי 
ֵעֶקב ְמֻחּיָבוּת  קֹוֶדֶמת  י ׁשֶ ְלּתִ כוּנִָתי. ִהְתַנּצַ ְ ַהּשׁ

ַעל  ַאְכָזָבה  ָרִאיִתי  ף.  ּתֵ ּתַ ְלִהׁשְ אוַּכל  לֹא 
ֶעְזַרת  ְכֵדי ְלעֹוֵדד אֹוָתם "ּבְ י, ּבִ ֵניֶהם, וָּפַלְטּתִ ּפְ
ְכחוּ, ֲאִני  ִנים, ֵהם ׁשָ ֲחֻתּנָה!". ָעְברוּ ׁשָ ם ּבַ ֵ ַהּשׁ
ו ָמְסרוּ ִלי ַהְזָמָנה ַלֲחֻתּנָה וְּכָלל  י. ַעְכׁשָ ָזַכְרּתִ
ַאת  ִמּפְ פוִּתי  ּתְ ּתַ ִהׁשְ ֶאת  ׁש  ְלַבּקֵ בוּ  ָחׁשְ לֹא 
ָכל  ְרָחק ַהּגָדֹול. ַאְך ֲאִני ְמֻחּיָב ְלִמְצַות "ּכְ ַהּמֶ

ה"!  יו ַיֲעׂשֶ ַהּיֵֹצא ִמּפִ
ֹוֵמר  י ָאָדם ַהּשׁ ים ִכּ ים ּדֹוְרׁשִ דֹוׁשִ ָפִרים ַהּקְ ּסְ ּבַ
וִּבְרכֹוָתיו  לֹות  ִמְתַקּבְ ִפּלֹוָתיו  ּתְ  - יו  ּפִ ַעל 
ַיֵחל  'לֹא  ַעל  יד  ְקּפִ ַהּמַ ַמִים!  ָ ּשׁ ּבַ ָמעֹות  ִנׁשְ
הקב"ה   - ה'  ַיֲעׂשֶ יו  ִמּפִ ַהּיֵֹצא  ָכל  'ּכְ  - ָברֹו'  ּדְ
ִפּלֹוָתיו וִּבְרכֹוָתיו ְלטֹוָבה  ֲאלֹוָתיו, ּתְ א ִמׁשְ ְיַמּלֵ

ְוִלְבָרָכה!


