
ָנה לֹא נוַּכל ַלֲעלֹות ְלֵמרֹון. ּגַם ְמדוּרֹות  ָ ַהּשׁ
נוַּכל  לֹא  ּיֹות  ְחּתִ ּפַ וִּמׁשְ כוּנִָתּיֹות  ׁשְ ֵאׁש 

ְך רֹוֶצה ה'.  ָנה. ּכָ ָ ִלְבנֹות ַהּשׁ
יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ל  ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ַאְך 
ְצִריִכים  ְואֹוָתּה  ִמיד,  ּתָ ְויֹוֶקֶדת  ְמִאיָרה 
ְלַתְלִמיָדיו  ָאַמר  ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ִלְלמֹד.  ִמיד  ּתָ
"י  ַרׁשִ ס"ז(.  )גיטין  ִמּדֹוַתי!"   נוּ  ׁשְ ַני,  "ּבָ
ִלְלמֹד  ָלֶהם  אֹוֵמר  הוּא  ׁשֶ וָָּנה  ַהּכַ ׁשֶ ְמָפֵרׁש 
ר ּגַם ְלָפֵרׁש "ִמּדֹוַתי"  ֶאת ּתֹוָרתֹו. ַאְך ֶאְפׁשָ
ְולֹא  ֲהִליכֹוַתי.  ְוֶאת  י  ּלִ ׁשֶ ַהַהְנָהגֹות  ֶאת 
אֹוֵמר  ַעְצמֹו  הוּא  ׁשֶ מֹו  ּכְ א  ֶאּלָ ר'  'ְלַסּפֵ ַרק 
ּפוִּרים,  ּסִ דוּ! ִהְתּבֹוְננוּ ּבַ לֹוַמר - ִלּמְ נוּ", ּכְ "ׁשְ
"י הוּא  ּבִ ַרׁשְ ְפָרט ׁשֶ ֶרְך ַחּיִים! ּבִ ְקחוּ ֵמֶהם ּדֶ
אֹוְמִרים  ׁשֶ ָחָכם  ְלִמיד  ּתַ ל  "ּכָ ֵדנוּ  ַלּמְ ּמְ ׁשֶ

יו  מוָּעה ִמּפִ ַבר ׁשְ ּדְ
ֶבר" -  ּקֶ ּבַ ּדֹוְבבֹות  ְפתֹוָתיו  ׂשִ ֶּה -  ַהז עֹוָלם  ּבָ

תֹוָרתֹו ְוהוּא ַמְמִליץ ָעֵלינוּ  ֲאַנְחנוּ עֹוְסִקים ּבְ
ִלְדַבר ְיׁשוָּעה ְוַרֲחִמים. 

ַעל  דֹוׁש  ַהּקָ זַֹּהר  ּבַ יֵׁש  יֹוֵתר  ּבְ ְמיָֻחד  ִסּפוּר 
ִיְצָחק,  י  ַרּבִ "י,  ּבִ ַרׁשְ ל  ׁשֶ ֶהָחׁשוּב  ְלִמידֹו  ּתַ
יט  הֹוׁשִ ן.  ִמְסּכֵ ָעִני  ּבְ ָהִעיר  ְרחֹוב  ּבִ ַגׁש  ּפָ ׁשֶ
"אוַּלי  ׁש  ּקֵ ּבִ ָעצוּב  וְּבקֹול  יָדֹו  ֶאת  ֶהָעִני 
ֲעבוִּרי  ְלָך  יֵׁש  אוַּלי  ִלי,  ַלֲעזֹר  יָכֹול  בֹודֹו  ּכְ
י  ֵדי ְלַהֲחיֹות ֶאת ַנְפׁשִ ַע ָקָטן( ּכְ 'ָמָעה' )ַמְטּבֵ
י  ַרּבִ ֶלֶחם?".  ר  ִכּכַ ּבְ י  ְחּתִ ּפַ ִמׁשְ ֶנֶפׁש  ְוֶאת 
ׁש  ּפֵ ֵהֵחל ְלַפׁשְ ִנים ּתֹוְך ׁשֶ ִיְצָחק ֵהִאיר לֹו ּפָ
ל  ִהְתַנּצֵ ְלַבד.  ּבִ ָמָעה'  'ֲחִצי  ָמָצא  ִכיָסיו.  ּבְ
יֹוֵתר.  ַלֲעזֹר  יָכֹול  ֵאינֹו  ׁשֶ ַעל  ִיְצָחק  י  ַרּבִ
ִעיָמה, ַוֲאִפּלוּ  ַמח ַעל ַהִהְתַיֲחסוּת ַהּנְ ֶהָעִני ׂשָ
ָאַמר "לֹא נֹוָרא, ִלי יֵׁש ֵחִצי, ְוָהַרב ֵהִביא ִלי 
ֶלֶחם  ר  ּכַ ּכִ ֶאְקֶנה  ֵלם  ׁשָ 'ָמָעה'  ּבְ ַיַחד,  ֵחִצי. 

י... ְחּתִ ּפַ ְלִמׁשְ

ְיָלִדים ְיָקִרים!
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נֹוָרא  ֲחלֹום  ִיְצָחק  י  ַרּבִ ָחַלם  ְיָלה  ּלַ ּבַ
יָם  ּבְ טֹוֵבַע  ַעְצמֹו  ֶאת  רֹוֶאה  הוּא  וַּמְפִחיד. 
ים ְוֵאינֹו ַמְצִליַח  ּלִ ין ַהּגַ הוּא ִנְזַרק ּבֵ ׁשֶ סֹוֵער ּכְ
יל ֶאת ַנְפׁשֹו! ְוִהּנֵה, הוּא רֹוֶאה ֶאת ַרּבֹו  ְלַהּצִ
ַפת ַהּיָם,  ׂשְ דֹוׁש, עֹוֵמד ּבִ "י ַהּקָ ּבִ ַהּנֱֶעָרץ, ַרׁשְ
ַאְך  ָלה!  ְלַהּצָ יָד  לֹו  יט  וּמֹוׁשִ ְלֶעְברֹו  קֹוֵרא 
ַמְצִליַח  ֵאינֹו  ִיְצָחק  י  ַרּבִ י.  ִמּדַ ַרב  ְרָחק  ַהּמֶ
ָכל ּכֹחֹו ַאְך  ַיד ַרּבֹו... ִנְלַחם הוּא ּבְ ִלְתּפֹס ּבְ
ֶבת מוּלֹו  ּנוּ... ְוָאז, ְלֶפַתע, ִנּצֶ ַהּיָם ָחָזק ִמּמֶ
ֶאת  ְרחֹוב, ׁשֶ ַגׁש ּבָ ל ָהָעִני, אֹותֹו ּפָ מוּת ׁשֶ ַהּדְ
ֶהָעִני  ֶהְחיָה.  ְחּתֹו  ּפַ ִמׁשְ ֶנֶפׁש  ְוֶאת  ַנְפׁשֹו 
וְּביָדֹו  ִיְצָחק,  י  ַרּבִ ֶאת  ָהַאַחת  יָדֹו  ּבְ ּתֹוֵפס 
יֵניֶהם,  ר ּבֵ "י, ְמָקֵרב וְּמַחּבֵ ּבִ ִנּיָה ֶאת ַרׁשְ ְ ַהּשׁ
י ִיְצָחק  "י ַמְצִליַח ִלְמׁשֹות ֶאת ַרּבִ ּבִ ַרׁשְ ַעד ׁשֶ
ִיְצָחק  י  ַרּבִ ִהְתעֹוֵרר  ה!  ׁשָ ַלּיַּבָ וְּלַהֲעלֹותֹו 
ֵרי  "ַאׁשְ סוּק  ַהּפָ ֶאת  ְוָקָרא  ֶזה,  ֵמֲחלֹום 

ֵטהוּ ה'!". יֹום ָרָעה ְיַמּלְ ל, ּבְ יל ֶאל ּדָ ּכִ ַמׂשְ

ָאנוּ  ֵאין  ׁשֶ ָבר  ּכְ ָאַמְרנוּ  ְיָקִרים,  ְיָלִדים 
'לֹוְמִדים  א  ֶאּלָ ְלַבד,  ּבִ ִסּפוִּרים'  ִרים  'ְמַסּפְ
ְיהוִּדי  ּכָאן?  לֹוְמִדים  ָאנוּ  ָמה  ִסּפוִּרים'. 
ֶאת  ָצָמא  ּבְ ׁשֹוֶתה  ַרּבֹוָתיו,  ֶדֶרְך  ּבְ הֹוֵלְך  ׁשֶ
ית  ַמֲעׂשִ ַהְדָרָכה  ֵמֶהם  ל  וְּמַקּבֵ ְבֵריֶהם  ּדִ
לֹו  ֲעמֹד  ּתַ יק  ּדִ ַהּצַ ְזכוּת  ָקָפִתית,  ְוַהׁשְ
י  ּדַ לֹא  ים  ְלִעּתִ ַאְך  ָצָרה.  ַעת  ׁשְ ּבִ יעֹו  ְלהֹוׁשִ
יָד,  ְלֶעְבֵרנוּ  יט  יק מֹוׁשִ ּדִ ַהּצַ יק.  ּדִ ַהּצַ ְזכוּת  ּבִ
ְוַזּכִָאים  ְראוִּיים  ֲאַנְחנוּ  ֵאין  ַאְך  ְביָכֹול,  ּכִ
דֹוָלה  כוּת ַהּגְ ְּ ֶטת... ַרק ַהז ֶ ּשׁ יָדֹו ַהּמֻ ִלְתּפֹס ּבְ
ְוֶעְזָרה  ַהֲחָסִדים  ִמילוּת  ּגְ ָדָקה,  ַהּצְ ל  ׁשֶ
ֶרַגע ָהֱאֶמת ְלָקֵרב  ּבְ ַסּיַַעת  ּמְ ַלזּוַּלת, ִהיא ׁשֶ

יִקים! ּדִ ל ַהּצַ ֻכּיֹות ׁשֶ ְּ אֹוָתנוּ ַלז
ּנָא  י ִיְצָחק ַעְצמֹו ָאָדם ּגָדֹול ָהיָה. ַרּבֹו ַהּתַ ַרּבִ
ְוָקא  ֲענִָקים ָהיָה. ַאְך ּדַ "י ֲענָק ּבָ ּבִ ָהֱאלִֹקי ַרׁשְ
יָלה  ִהּצִ ֶהֱעִניק ָלָעִני - ִהיא ׁשֶ ַה'ֲחִצי ָמָעה' ׁשֶ

ֶאת ַחּיָיו! 

ח יֹוֵתר ִלְכבֹוד  ּבָ • יֵׁש ִעְניָן ְלָהִכין אֶֹכל ְמׁשֻ
ֵעץ  ַרק  ָעָרה  ּמְ ּבַ ָהיָה  "י  ּבִ ְלַרׁשְ ת.  ּבָ ׁשַ

ֲחרוִּבים. יֵׁש ָלֶכם ַרְעיֹון ֵאיְך ִקּיֵם זֹאת? 
ַכר  ׂשְ י  ּכִ ְלִמיָדיו  ּתַ ֶאת  "י  ּבִ ַרׁשְ ד  ִלּמֵ ֵאיְך   •

א? מוּר ָלנוּ ָלעֹוָלם ַהּבָ ִלּמוּד ַהּתֹוָרה ׁשָ

ֵאִלּיָהוּ  ָעַמד  ָעָרה  ּמְ ּבַ ִנים  ׁשָ  12 תֹם  ּבְ  •
י  ְלַרּבִ יֹאַמר  "ִמי  ְוִהְכִריז  חוּץ  ּבַ ַהּנִָביא 
ה  ְטָלה". ָלּמָ ֵזָרה ּבָ יָסר ֵמת ְוַהּגְ ַהּקֵ ְמעֹון ׁשֶ ׁשִ

ַעְצמֹו?  לֹא ָאַמר ָלֶהם ּבְ

ַלע  ּקָ ְלחּו ָלנּו למייל zaida@kerenh.org.il או לפקס. 03-8004455 ְוִמי ׁשֶ ׁשִ
ָעלֹון ַהּבָא. ְתרֹון ּבָ ּלֹו ִעם ַהּפִ ם ׁשֶ ֵ כֹונֹות – ְנַפְרֵסם ֶאת ַהּשׁ ׁשּובֹות ַהּנְ ַלּתְ

ֶדֶרְך ַהִחיָדה ּבְ

נֹו  ּבְ ֶאְלָעָזר  ְור'  "י  ּבִ ַרׁשְ אוּ  ִהְתַחּבְ ה  ְתִחּלָ ּבִ
ֵזָרה  ַהּגְ ּגְָבָרה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַאְך  ְדָרׁש,  ַהּמִ ֵבית  ּבְ
ְרחוּ  ְדָרׁש ּבָ ֵבית ַהּמִ ְולֹא יְָכלוּ עֹוד ִלְהיֹות ּבְ
ִדים  ְמֻבּדָ ָנה,  ׁשָ  13 ָלְמדוּ  ם  ׁשָ ָעָרה,  ַלּמְ

ֵמָהעֹוָלם ַהִחיצֹוִני.
קוָּפה  ַהּתְ ֶאת  ְקָצת  ָלנוּ  יר  ַמְזּכִ ֶזה  ָבר  ּדָ
ְיכֹוִלים  ֵאיֶנּנוּ  ַה'ּקֹורֹוָנה'!  קוַּפת  ּתְ נוּ,  ּלָ ׁשֶ
ְדָרׁש,  ַהּמִ י  וְּבָבּתֵ נֶֶסת  ַהּכְ י  ָבּתֵ ּבְ הֹות  ִלׁשְ

ֶדֶרְך ַהִחּנּוְך ּבְ



ה ִאיֶסְרִליׁש י מֹׁשֶ ָהַרָמ"א ַרּבִ
ִכּנוּיֹו ָהַרָמ"א  ה ִאיֶסְרִליׁש, ַהּיָדוַּע ּבְ י מֹׁשֶ ַרּבִ

ַנז.  ּכְ דֹול ּפֹוְסֵקי ַאׁשְ ָהיָה ּגְ
לֹׁש  ׁשְ ִגיל  ּבְ ָבר  ּכְ נוּת  ְלַרּבָ ֻהְסַמְך  ָהַרָמ"א 
ֵהִקים  ׁשֶ יָבה  ְיׁשִ ְורֹאׁש  ַרב  ּכְ ְוִכֵהן  ֵרה,  ֶעׂשְ
ּה ִנְמָצא ַעד ַהּיֹום  ִעיר ְקָרקֹוב )ְקָראָקא(, ּבָ ּבָ

נֶֶסת ָהַרָמ"א.  ית ַהּכְ ּבֵ
ְמִציִתי  ּתַ ִחּבוּר  ְכִתיַבת  ּבִ ֵהֵחל  ָהַרָמ"א 
ֵמַהּטוּר  ַהּיֹוְצאֹות  ַהֲהָלכֹות  ֶאת  ַסּכֵם  ּיְ ׁשֶ
ְזַמּנֹו. אוָּלם  ּבִ ַהּנָפֹוץ  ַהֲהָלכֹות  ֵסֶפר  ָהיָה  ׁשֶ
י  ַרּבִ ל  ׁשֶ ְלָחן-ָערוְּך  ֻ ַהּשׁ ה  ְלֵאירֹוּפָ יַע  ִהּגִ ֶ ִמּשׁ
יְך  ִהְמׁשִ ְולֹא  ְכִניתֹו  ּתָ ֶאת  ַנז  ּגָ ָקארֹו,  יֹוֵסף 
ִלְכּתֹב  ֶהְחִליט  זֹאת  ַחת  ּתַ ִסְפרֹו.  ְכִתיַבת  ּבִ
ְלִפְסֵקי  ְתִאימֹות  ַהּמַ ָערוְּך  ְלָחן  ֻ ַלׁשּ ַהּגָהֹות 
ֲעֵלי ַהּתֹוְספֹות,  ּבַ "י,  גֹון ַרׁשִ ּכְ ַנז  ּכְ ַחְכֵמי ַאׁשְ

ֵסֶפר  ֲהִרי"ל,  ַהּמַ ּבֹו,  ַהּכֹל  ֵסֶפר  ַכי,  ְרּדְ ַהּמָ
ָזרוַּע,  אֹור  ן,  ׁשֶ ַהּדֶ רוַּמת  ּתְ ּכֹול,  ָהֶאׁשְ
ַמ"ג  ַמ"ק, ַהּסְ ַמֲהִרי"ק, ַמֲהִרי"ו, ָהרֹוֵקַח, ַהּסְ
ְנָהג ַהּנָהוּג  ים ֵמִביא הוּא ֶאת ַהּמִ ְועֹוד. ְלִעּתִ
לֹא  ָלל  ּכְ ַהּגָהֹוָתיו  ּבְ ִלְפָעִמים  ַנז.  ּכְ ַאׁשְ ּבְ
יר  א ְמָבֵאר, ַמְסּבִ ְלָחן ָערוְּך ֶאּלָ ֻ חֹוֵלק ַעל ַהּשׁ

ָבָריו. אֹו ַמְרִחיב ֶאת ּדְ
ם  ׁשֵ ּבְ ָהַרָמ"א  ַהּגָהֹות  ֶאת  ְלַכּנֹות  ָנהוּג 
ַעל  ה  ַמּפָ ַרׂש  ּפָ ְביָכֹול  ּכִ לֹוַמר  ה",  ּפָ "ַהּמַ
ִדְבֵרי  ּבְ ֶזה הוּא  ם  ׁשֵ ְמקֹור  ֶהָערוְּך,  ְלָחן  ֻ ַהּשׁ

ְלָחן ָערוְּך.  ֻ ָמתֹו ַלׁשּ ַהְקּדָ ָהַרָמ"א ַעְצמֹו ּבְ
י"ח  יֹום  ּבְ ִנים  ׁשָ  448 ִלְפֵני  ִנְפַטר  ָהַרָמ"א 
ְקָראָקא,  ּבִ ה'של"ב  עֶֹמר  ּבָ ַל"ג   - ִאּיָר  ּבְ

ִעיר. ּלֹו ּבָ נֶֶסת ׁשֶ ָצמוּד ְלֵבית ַהּכְ ר ּבְ ְוִנְקּבַ

ֶדֶרְך ַרּבֹוֵתינּו ּבְ

ְוָקא  ּדַ ֲאָבל  ִדים...  ְמֻבּדָ ִלְהיֹות  ְוֶנֱאָלִצים 
ׁש אֹוָתם ְוֶהֱעָלה אֹוָתם ִלְפָסגֹות  ִלּמוּד ֶזה ִקּדֵ

ּתֹוָרִנּיֹות!
ם ָקִניָת הֹוְדָך  ָעַמְדּתָ - ׁשָ ְמָעַרת צוִּרים ׁשֶ "ּבִ
ְוָלַמד!  ב  יָׁשַ ַוֲהלֹא  ָעַמד?  ְוִכי  ַוֲהָדֶרָך!". 
ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה.  ִפּלָ ַהּתְ ּנוּי  ִמּכִ ִהיא  ֲעִמיָדה  א,  ֶאּלָ
ה  ִפּלָ ְוָקא ּתְ ְבִדידוּת, ּדַ ל ְלַבד, ּבִ ּלֵ ְיהוִּדי ִמְתּפַ

בֹוד! א ַהּכָ ּסֵ ַעת ַעד ּכִ זֹו ְמרֹוֶמֶמת אֹותֹו וַּמּגַ
קוָּפה  ַהּתְ ֶאת  ל  ִנּצֵ "י  ּבִ ַרׁשְ ְועֹוד:  זֹאת 

נֹו,  ּבְ ִעם  יָצה  ַאּמִ רוּת  ְוִהְתַחּבְ רוּת  ְ ְלִהְתַקּשׁ
ּלֹא  י ֶאְלָעָזר. אֹותֹו ָלַקח ִעּמֹו, ַלְמרֹות ׁשֶ ַרּבִ
ֶאת  ִלים  ְמַנּצְ ֲאַנְחנוּ  ּגַם  ֵזָרה.  ּגְ ָהְיָתה  ָעָליו 
רח"ל,  ָעֵלינוּ  ָתה  ְכּפְ ּנִ ׁשֶ ַהּנִָגיף  קוַּפת  ּתְ
ים', וְּלִחּבוּר ִלּמוִּדי  ֲעַמּקִ ה 'ִמּמַ ה ַחּמָ ִלְתִפּלָ
ַחּיִים  ִסְגנֹון  ָקִרים!  ַהּיְ הֹוֵרינוּ  ִעם  י  ְוַנְפׁשִ
ּגַם  אי"ה  ַנֲחָלֵתנוּ  ִלְהיֹות  יְך  ּיְַמׁשִ ׁשֶ ׁש  ְמֻקּדָ
ַזֲעָקֵתנוּ  ַמע  ִיׁשְ ה'  ׁשֶ ְמֵהָרה,  ּבִ ֵנֵצא  ר  ֲאׁשֶ ּכַ

נוּ, ְמַנע ַמּגֵָפה ִמּנֲַחָלְתָך!' 'ָאִבינוּ ַמְלּכֵ

ּוָמה  יִָמים   49 סֹוְפִרים  ָהעֶֹמר  ְסִפיַרת  ּבִ
ים יֹום'?  ִ רּו ֲחִמּשׁ ְסּפְ ַנת ַהּתֹוָרה 'ּתִ ּוָ ּכַ

ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֳחַרת  ִמּמָ "ַעד  ֶנֱאַמר  ֱאמֹר  ת  ָפָרׁשַ ּבְ
ם  ְוִהְקַרְבּתֶ יֹום  ים  ִ ֲחִמּשׁ רוּ  ְסּפְ ּתִ ִביִעת  ְ ַהּשׁ
ִלְסּפֹר  ּיֵׁש  ׁשֶ ְרׁשוּ  ּדָ ַוֲחַז"ל  ה"  ֲחָדׁשָ ִמְנָחה 

וִּמּנִַין  ְכָלל'.  ּבִ ַעד  'ְולֹא   - יֹום  ים  ִ ֲחִמּשׁ 'ַעד' 
ָלְמדוּ זֹאת? 

ר  ְסּפָ ֻבעֹת ּתִ ְבָעה ׁשָ ת ְרֵאה ּכָתוּב "ׁשִ ָפָרׁשַ ּבְ
ְבָעה  ֵחל ִלְסּפֹר ׁשִ ָמה ּתָ ּקָ ָלְך ֵמָהֵחל ֶחְרֵמׁש ּבַ
ר  ְסּפָ ַהּמִ ָלל  ּכְ ר  ֻמְזּכָ לֹא  ם  ְוׁשָ ֻבעֹות".  ׁשָ
ַבע  )ׁשֶ בוּעֹות  ׁשָ ְבָעה  ׁשִ ַרק  א  ֶאּלָ ים,  ִ ֲחִמּשׁ

... ֲהיַָדְעּתָ



ַבע = 49(.  פוּל ׁשֶ ּכָ
ַהּתֹוָרה  זֹאת  ָכל  ּבְ ׁשֶ ֶנֱאַמר  רוּׁש  ַהּדְ ִסְפֵרי  ּבְ
י  ּכִ ד  ְלַלּמֵ ים,  ִ ַהֲחִמּשׁ יֹום  ֶאת  יָרה  ִהְזּכִ
ּדֹות  ַהּמִ ּקוּן  ּתִ יְך,  ְלַהְמׁשִ ְצִריָכה  ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ
ָהְלָאה  ּגַם  יְך  ַמְמׁשִ ָהעֶֹמר  ְיֵמי   49 ל  ׁשֶ

'ְלָמֳחָרת...'.

י  ַרּבִ ל  ׁשֶ ִהּלּוָלא  ִנים  ְמַצּיְ ִני'  ׁשֵ 'ֶפַסח  ּבְ  •
ֵרא ּכְָך?  ה ָזָכה ְלִהּקָ ַעל ַהּנֵס. ָלּמָ ֵמִאיר ּבַ

ְלטוּ ָהרֹוָמִאים  ׁש ׁשָ ְקּדָ ית ַהּמִ ן ּבֵ ְלַאַחר ֻחְרּבַ
ַלּיְהוִּדים,  ְמאֹד  יקוּ  ְוִהּצִ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּבְ
ל  ׁשֶ ָחה  ּפָ ִמׁשְ ת  ּבַ ַהּתֹוָרה.  ְללֹוְמֵדי  ר  וְּבִעּקָ
ֶלא  ּכֶ ּבַ לוָּאה  ּכְ ָהְיָתה  ְיתֹוָמה,  ֵמִאיר,  י  ַרּבִ
ֹוֵמר  ַהּשׁ ֶאת  ֵחד  ׁשִ ֵמִאיר  י  ַרּבִ ָהרֹוָמִאי. 

ְיָלה... ּלַ ר ָלּה ִלְברַֹח ּבַ ְלַאְפׁשֵ
ֵמִאיר  י  ַרּבִ לֹו  ָאַמר  ְלַחּיָיו.  ׁש  ָחׁשַ ֹוֵמר  ַהּשׁ
ל 'ֱאָלָקא  ּלֵ ְתּפַ ָנה, ּתִ ַלע ְלַסּכָ ּקָ "ִאם ָחִליָלה ּתִ
ָהרֹוָמִאים  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוָאֵכן,  ֲעֵנִני!'".   - ֵמִאיר  ּדְ
ַעל  ֹוֵמר  ַהּשׁ ֶאת  ְוִלְתלֹות  ְלַהֲעִניׁש  ָרצוּ 
ִריָחָתּה, ֶהֱעלוּהוּ ַלּגְַרדֹום,  ֶהֱעִלים-ַעִין ִמּבְ ׁשֶ
קֹול  ּבְ ָקָרא  ַוֲאַזי  ַצוָּארֹו,  ְסִביב  ֶחֶבל  ְרכוּ  ּכָ
ֵמִאיר, ֲעֵנִני!". ַהֶחֶבל ִנְקַרע,  ּגָדֹול "ֱאָלָקא ּדְ

ְרּדֹום ָקַרס, ְוהוּא ִהְצִליַח ִלְברַֹח...  ַהּגַ
ַעל  ּבַ ֵמִאיר  י  ַרּבִ ל  ׁשֶ ֶבר  ּקֶ ּבַ ַעם  ּפַ ֱהִייֶתם 

ַהּנֵס? 

ַל"ג  ּבְ "י  ּבִ ַרׁשְ ִהּלּוַלת  ֶאת  ִנים  ְמַצּיְ ה  ָלּמָ  •
ֵחץ  ְיִרּיַת  ְיֵדי  ְוַעל  ְמדּורֹות  ְיֵדי  ַעל  עֶֹמר  ּבָ

ת? ׁשֶ ּקֶ ּבַ
ּנָא  ַהּתַ ִלְכבֹוד  ְמדוּרֹות  ְלַהְדִליק  נֹוֲהִגים 
ַמְנּגָל  ְמדוּרֹות  ָחִליָלה  לֹא  "י.  ּבִ ַרׁשְ ָהֱאלִֹקי 
ֲענָק'.  ָמה  ְנׁשָ 'נֵר  ִמין  א  ֶאּלָ 'קוְּמִזיץ',  אֹו 

ִלְכבֹוד  ֶזה  י  ּכִ ׂשָכר'  ִיּשָׂ ֵני  ַה'ּבְ ַתב הגה"ק  ּכָ
וַּמְבִהיק  ִאיר  "ַהּמֵ ֵסֶפר  ר,  ִחּבֵ ׁשֶ ַהזַֹּהר  ֵסֶפר 
ָלנוּ  ֵמִאיר  ְוהוּא  סֹופֹו  ְוַעד  ָהעֹוָלם  ִמּסֹוף 
ָהֵאׁש  ְלֵזֶכר  ֶזה  י  ּכִ ְרׁשוּ  ּדָ עֹוד  ָגלוֵּתנוּ".  ּבְ
יֹום  "י ּבְ ּבִ ל ַרׁשְ יתֹו ׁשֶ יָפה ֶאת ּבֵ ּיְָרָדה ְוִהּקִ ׁשֶ

זַֹּהר. ר ּבַ ֻסּפָ ּמְ ִפי ׁשֶ קוּתֹו, ּכְ ּלְ ִהְסּתַ
ר יֵׁש ָחִליָלה ֲחרֹון  ֲאׁשֶ י ּכַ ֶדת ּכִ ַהּתֹוָרה ְמַלּמֶ
ַמּבוּל,  ְלָהִביא  ב  חֹוׁשֵ ְוהוּא  עֹוָלם  ּבָ ה'  ַאף 
בוָּעתֹו ְלנַֹח  ת, וּׁשְ ׁשֶ הוּא ַמֲעֶלה ֶאת אֹות ַהּקֶ
ָמָרא  ַהּגְ עֹוָלם.  ּבָ ַמּבוּל  עֹוד  יִָביא  לֹא  י  ּכִ
ֲחרֹון  ֵאין  יִקים  ַצּדִ ל  ׁשֶ דֹורֹות  ּבְ י  ּכִ אֹוֶמֶרת 
ל ִחְזִקּיָהוּ ֶמֶלְך  ּדֹור ׁשֶ מֹו ּבַ עֹוָלם, ּכְ ַאף ה' ּבָ
לֹא  וֶּבֱאֶמת  "י,  ּבִ ַרׁשְ ל  ׁשֶ ְוַהּדֹור  ְיהוָּדה 
ָנֲהגוּ  ְך  ּכָ ְלֵזֶכר  ְיֵמיֶהם.  ל  ּכָ ת  ֶקׁשֶ ִנְרֲאָתה 

יֹום ֶזה. ת ּבְ ֵחץ ְוֶקׁשֶ ִלירֹות ּבְ

ְלֵבין  עֹות'  ַהַהּסָ 'ֶקֶרן  ין  ּבֵ ר  ׁשֶ ַהּקֶ ָמה   •
עֶֹמר? יֹום ַל"ג ּבָ ְמָחה ָהעֹוָלִמית ּבְ ַהּשִׂ

ְסקוּ  ּפָ ׁשֶ ַעל  ֵאיָנּה  עֶֹמר  ּבָ ַל"ג  ְמַחת  ׂשִ
א ּגַם  ְלַבד, ֶאּלָ י ֲעִקיָבא ָלמוּת ּבִ ְלִמיֵדי ַרּבִ ּתַ
רֹום  י ֲעִקיָבא ַלּדָ ַאַחר מֹוָתם יַָרד ַרּבִ ּלְ ַעל ׁשֶ
ם  ִאּתָ ְוִהְתִחיל  ים  ֲחָדׁשִ ְלִמיִדים  ּתַ ץ  ְוִקּבֵ
ָחַזר  ַהּתֹוָרִני  ָהעֹוָלם  ׁשֶ ַהּתֹוָרה, ַעד  ִלּמוּד  ּבְ

ה ְוָטֳהָרה. ָ ְקֻדּשׁ ִלְפרַֹח וְּלָהִאיר ּבִ
ֵעת  ָכל  ּבְ ִלים  ּדְ ּתַ ִמׁשְ עֹות  ַהַהּסָ ֶקֶרן  ּבְ ּגַם 
וִּבים נֹוָסִפים,  יַע ִלְנֻקּדֹות ֲחָדׁשֹות, ְלִיׁשּ ְלַהּגִ
י  ְלָבּתֵ ם  ָ ִמּשׁ ְלִמיִדים  ּתַ ֲהָבַאת  ְיֵדי  ַעל  ֵהן 
עֹות  ַהּסָ ּבְ ָהַעְצָמִאי  ַהִחּנוְּך  ל  ׁשֶ ֶפר  ַהּסֵ
ְפִעילוּת  ּבִ ְוֵהן  ְמֻאְרּגָנֹות,  ֵאיכוִּתּיֹות 
י ֲעִקיָבא  מֹו ַרּבִ ׁש ּכְ ַאְבֵרִכים וַּמְדִריִכים, ַמּמָ
וְּלַהְרּבֹות  ְלָהִפיץ  ְלָמקֹום  קֹום  ִמּמָ ָעַבר  ׁשֶ

אֹור ּתֹוָרה!

עֹות.  ׁשּוִרים ְלֶקֶרן ַהַהּסָ ּקְ ֶכם, ַהּקֹוְרִאים, ׁשֶ ּלָ ים ׁשֶ ׁשִ יׁש ָמדֹור ְמיָֻחד ְלִסּפּוִרים ְמַרּגְ ָעלֹון ַהּבָא נְַקּדִ ּבָ
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