
ַמן ְּ ֶדֶרְך ַהז ּבְ

ָעלֹון מס' 21 
ית ֵראׁשִ ת ּבְ ָרׁשַ ּפָ

יִרים  ֵרי ֲעׁשִ ׁשְ י ּתִ ם ֲאַנְחנּו יֹוְצִאים ֵמַחּגֵ ֵ רּוְך ַהּשׁ ּבָ
ִמְצוֹות  ל  ׁשֶ יר  ָעׁשִ ִמְטָען  נּו  ִאּתָ ׁשֶ ּכְ רּוָחִנּיוּת,  ּבְ
ְוַהְתָחלֹות  טֹובֹות  לֹות  ַקּבָ טֹוִבים,  ים  ּוַמֲעׂשִ

ֲחָדׁשֹות. 
ה'  יֵאנוּ  ִ "ְוַהׂשּ ים  ׁשִ ְמַבּקְ ָאנוּ  ֶהָחג  ת  ְתִפּלַ ּבִ
ה  ּלָ רוּׁש ַהּמִ ת מֹוֲעֶדיךָ...", ַמה ּפֵ ְרּכַ ֱאלֵֹקינוּ ֶאת ּבִ
ֵבאוּרֹו:  ּבְ ָה'ַאּבוְּדַרַהם'  נוּ  ַרּבֵ ַתב  ּכָ יֵאנוּ"?  ִ "ְוַהׂשּ
אֹת מאת  ַמׂשְ א  ּשָׂ 'ַוּיִ ׁשֹון  ִמּלְ הוּא  ׁשֶ ְלָפֵרׁש  "ַהּנָכֹון 
ּדֹורֹון  ָלנוּ  ַלח  ׁשְ לֹוַמר,  ּכְ ּדֹורֹון,  ִעְניָנֹו  ׁשֶ כולם', 
ׁשֹון  ִמּלְ הוּא  ׁשֶ ְלָפֵרׁש  ֵכן  ִיּתָ ְוַגם  מֹוֲעֶדיךָ.  ת  ְרּכַ ּבִ
ת  ְרּכַ ּבִ ֶאת  "ַהְטִעיֵננוּ  לֹוַמר  ּכְ ְקָהת,  ֵני  ּבְ א  ַמּשָׂ
ַהּמֹוֲעִדים,  ת  ְרּכַ ּבִ ֶאת  ָנה  ַמּתָ ּבְ ָלנוּ  ן  ּתֵ מֹוֲעֶדיָך". 

ּה. ְוַתְטִעין אֹוָתנוּ ּבָ
ל  ְלַקּבֵ ְוִנְזּכֶה  ָלנוּ  ּיֲַעזֹר  ׁשֶ מהקב"ה  ים  ׁשִ ְמַבּקְ ָאנוּ 
ַהּמֹוֲעִדים".  ת  ְרּכַ "ּבִ ֶאת  נוּ  ִעּמָ את  ָלׂשֵ יְך  וְּלַהְמׁשִ
ָבר: ׁשוּבֹות ַלּדָ ה ּתְ ּמָ ּמֹוֵעד? ּכַ ּבַ ָרָכה ׁשֶ ַמִהי אֹוָתּה ּבְ

ב בקב"ה -  ֵבקוּת ַהּלֵ • ִקּיּום ִמְצוֹות ֶהָחג ִמּתֹוְך ּדְ
ְצוֹות  ה ח"ו ֶאת ַהּמִ ּלֹא ַנֲעׂשֶ ִמְצוֹוֶתיָך", ׁשֶ ֵקנוּ ּבְ ּבְ "ּדַ

ָדה",  ְמֻלּמָ ים  ֲאָנׁשִ "ִמְצַות  ּכְ ֶטְכִנית,  ּיָה  ֲעׂשִ ּבַ ַרק 
ב. וַָּנת ַהּלֵ ְצָוה ִמּתֹוְך ּכַ ה ֶאת ַהּמִ ּנֲַעׂשָ א ׁשֶ ֶאּלָ

ָרא  ּבָ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵנַצח  ּבְ  - ֱאמּוָנה בקב"ה  ּבֶ ִחזּּוק   •
ָרִטית,  ּפְ ּגָָחה  ַהׁשְ ּבְ ָעֵלינוּ  יַח  ּגִ וַּמׁשְ ָהעֹוָלם  ֶאת 

ל ָצָרה ְוצוָּקה. יל ִמּכָ ּפֹוֶדה וַּמּצִ
ת  ַ ְזּכֶה ִלְגּדֹל ִמּתֹוְך ְקֻדּשׁ ּנִ • ִהְתרֹוְממוּת ַהּנֶֶפׁש - ׁשֶ

ֶהָחג, ִמְצוֹוָתיו וְּתִפּלֹוָתיו.
ְמַחת  ׂשִ ַחּגֶָך"!  ּבְ ַמְחּתָ  "ְוׂשָ  - ִמְצָוה  ל  ׁשֶ ְמָחה  ׂשִ  •
ְוַגם  תֹו,  וְּגֻאּלָ בקב"ה  ִניִמית  ּפְ ְמָחה  ׂשִ  - ב  ַהּלֵ
ָמה  ּבְ ֶאָחד  ל  ָכּ ִמית,  ׁשְ ּגַ ְוַאף  רוָּחִנית  ְמָחה  ׂשִ
ּנוִּסים  ּכִ ִמְצָוה,  ְסֻעּדֹות  ּתֹוָרה,  עוֵּרי  ׁשִ חֹו:  ּמְ ׂשַ ּמְ ׁשֶ

ּיִים ְועֹוד. ְחּתִ ּפַ ִמׁשְ
ִמיִנים  ד'  ָנַטְלנוּ  ֻסּכֹות  ּבְ  - ָרֵאל  ִיׂשְ ַאְחדוּת   •
ָעֵלינוּ  ָהָעם.  ְכבֹות  ׁשִ ל  ָכּ ַאְחדוּת  ִלים  ַהְמַסּמְ
נוּ  ּלָ "ּכֻ ַאְחדוֵּתנוּ  ּבְ הקב"ה  ֶאת  ד  ְלַכּבֵ יְך  ְלַהְמׁשִ
ת  ׁשַ ּקָ ּבַ ֶאת  ְרׁשוּ  ּדָ ְך  ּכָ ֶניָך"!  ּפָ אֹור  ּבְ ַיַחד  ֶאָחד  ּכְ

ּכֹות;  נוּ ִלְקַראת סֹוף ְיֵמי ַחג ַהּסֻ הקב"ה ֵמִאּתָ

הנהלת 'קרן ההסעות' מברכת את ידידנו העומד לימין קרן ההסעות בכל עת 
ומוסר נפשו למען חינוכם של ילדי ישראל
הרב יחיאל מיכל מונדרוביץ שליט"א

מפקח החינוך העצמאי
לרגל הכנס בנו מרדכי צבי נ"י לנועם עול תורה ומצוות

עלון זה מודפס ומופץ לזכותו
שיגדל ויצמח לתפארת בית ישראל והמשפחה החשובה, 

מתוך בריאות, אורך ימים, נחת ושמחה



ה ָרׁשָ ֶדֶרְך ַהּפָ ּבְ

ִלְראֹוְתֶכם  ִלי  ה  ָקׁשֶ  – ֵרַדְתֶכם"  ּפְ ָעַלי  ה  "ָקׁשָ
ֲארוּ ַיַחד! ָ ּשׁ ְמפָֹרִדים! ּתִ

ה  ִפּלָ ּתְ ָצִריְך  ַהּמֹוֲעִדים,  ת  ִבְרּכַ ּבְ לוּל  ַהּכָ וְּבָכל 
לוִּיים  ָבִרים ֵאּלוּ ֵאיָנם ּתְ ּדְ יָון ׁשֶ ַמּיָא, ּכֵ ׁשְ א ּדִ ְלִסּיְַעּתָ
ְלִהְתרֹוֵמם  רֹוִצים  ֲאַנְחנוּ  ִלְפָעִמים  ֲהֵרי  ׁשֶ יֵָדינוּ,  ּבְ
רוָּחִנּיֹות  "ְמִניעֹות"  יֵׁש  ַמְצִליִחים,  ׁש  ַמּמָ ְולֹא 
א  ׁש ַעל ֶזה, ְו"ַהּבָ ִמּיֹות. ָלֵכן ָצִריְך ִלְרצֹות וְּלַבּקֵ ׁשְ ְוּגַ

יָדֹו". ִעין ּבְ ֵהר ְמַסּיְ ִלּטָ
וִּטים וֵּפַרְקנוּ ְוָאַרְזנוּ  ּשׁ ָכְך ְוַהּקִ ָאְמָנם הֹוַרְדנוּ ֶאת ַהּסְ
ָנה  ָ ה ַעד ַלּשׁ ָכל ֵאּלֶ י ֵאין ָלנוּ צֶֹרְך ּבְ ָפנֹות, ִכּ ֶאת ַהּדְ
ָאנוּ  ַהּטֹובֹות  לֹות  ּבָ ְוַהּקַ ׁשוָּבה  ַהּתְ ֶאת  ַאְך  ָאה.  ַהּבָ
ִמים  וְּמַקּיְ ׁשֹוְמִרים  א  ֶאּלָ וַּמְטִמיִנים,  אֹוְרִזים  לֹא 
את ָעֵלינוּ  ְוָלׂשֵ ל  ְלַקּבֵ ֵּק!  ְוִנְתַחז ְוֵאיָלְך! ֲחַזק  ה  ֵמַעּתָ

ְמָחה ְוטוּב ֵלָבב!!  ת ַהּמֹוֲעִדים, ִמּתֹוְך ׂשִ ְרּכַ ֶאת ּבִ

ֲהִליְך  ּתַ ֶאת  ְקָצָרה  ּבִ ְמָתֶאֶרת  ית  ֵראׁשִ ּבְ ת  ָרׁשַ ּפָ
ֶאת  ה,  ֲעׂשֶ ַהּמַ ְיֵמי  ת  ׁשֶ ׁשֵ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ָהעֹוָלם  ִריַאת  ּבְ
ַעת, קֹורֹוֵתיֶהם  ִריַאת ָאָדם ְוַחוָּה, ֶאת ֵחְטא ֵעץ ַהּדַ ּבְ
נַֹח.  ֵלַדת  ּבְ ּיֶֶמת  ִמְסּתַ ה  ָרׁשָ ַהּפָ ְועֹוד.  ְוֶהֶבל  ַקִין  ל  ׁשֶ
ֶאֶלף  ּה ּכְ ִקְרּבָ ֶלת ּבְ ית ְמַקּפֶ ֵראׁשִ ת ּבְ ָרׁשַ ה, ּפָ וְּלַמֲעׂשֶ

ָנה!  ׁשָ
ה  וְּמֻכּסָ ֲעלוָּמה  זֹו  ה  ָרׁשָ ּפָ י  ִכּ ּכֹוֵתב  "ן  ָהַרְמּבַ נוּ  ַרּבֵ
ֲחַז"ל  ְדָרׁשֹות  ּבִ ַמֲעִמיק  ִעּיוּן  ְללֹא  מוֶּבנֶת  י  ְלּתִ ּבִ  -
ה. ֲאַנְחנוּ לֹא ְמִביִנים ֶאת  ַעל-ּפֶ ּבְ וְּבָמסֶֹרת ּתֹוָרה ׁשֶ
ֵהם  ָבִרים ׁשֶ ּכָתוּב, ְוָחִליָלה ָלנוּ ַלֲחׁשֹב ַעל ַהּדְ ָמה ׁשֶ
ׁשוָּטה  ֱאמוָּנה ּפְ ְפׁשוָּטם. ָעֵלינוּ ְלִהְתַיֵחס ַלּתֹוָרה ּבֶ ּכִ
ָאנוּ רֹוִאים ֶזהוּ  ה ׁשֶ ּמָ ָבה, ְוָלַדַעת ׁשֶ וִּבְתִמימוּת ַמֲחׁשָ

הוּ ּגָדֹול ְוֵאיְנסֹוִפי.  ֶ ל ַמּשׁ ַרק ְקֵצה ָקֵצהוּ ׁשֶ
יל, ַלֲעצֹר ֶאת  ּכִ ּגֵר וַּמׂשְ ְפָרט ְלִמְתּבַ לֹא ַקל ְלָאָדם, ּבִ
הוּא  ָרִגיל  ֲהֵרי  ֵמִבין".  לֹא  "ֲאִני  ְולֹוַמר  ְבּתֹו  ַמֲחׁשַ
ת  ָפָרׁשַ ּבְ ִלְקרֹא  בֹואֹו  ּבְ ֶזה,  ִאיׁש  ַהּכֹל!  ֶאת  ְלָהִבין 
ַאֲחֵרי  ִלְטעֹות  ָעלוּל  הוּא  ֲהָבָנה  ֵמחֶֹסר  ית,  ֵראׁשִ ּבְ

ַחּיֵי  ּבְ נוּ  ַרּבֵ ֻמְטעֹות.  ְוַהּנָחֹות  גוּיֹות  ׁשְ ִפיסֹות  ּתְ
'חֹובֹות  דֹוׁש  ַהּקָ ִסְפרֹו  ּבְ אֹוָתנוּ  ְמעֹוֵרר  ה  ֻקּדָ ּפְ ן  ִאּבְ
ָלִמים?  ֱאֶמת ֲאַנְחנוּ ּכֹה ֻמׁשְ ָבבֹות' ִלְבּדֹק: ַהִאם ּבֶ ַהּלְ
ֲעֵלי  ּבַ ָנם  יֶׁשְ ֲהֵרי  טֹוָבה?  ּכֹה  נוּ  ּלָ ׁשֶ ָהְרִאּיָה  ַהִאם 
ָכל  ּבְ ּגַם  ְך  ּכָ טֹוב!  יֹוֵתר  ה  ַהְרּבֵ רֹוִאים  ׁשֶ ַחּיִים 
ת  ְלֻעּמַ ָהֵריַח  חוּׁש  ּבְ ִלים  ֻמְגּבָ י  ּדֵ ֲאַנְחנוּ  ים,  ַהחוּׁשִ
ּגַם  מֹו  ּכְ ַהּקֹורֹוָנה(,  ִלְנִגיף  ר  ֶקׁשֶ ַחּיִים )ְללֹא  ֲעֵלי  ּבַ
ֶלת, ְוזֹאת לֹא  נוּ ֻמְגּבֶ ּלָ נוּ. ּגַם ַהֲהָבָנה ׁשֶ ּלָ ִמיָעה ׁשֶ ְ ַהּשׁ

ה!  ּבוּׁשָ
ֵדה  וִּבׂשְ ֵאׁש  ּבוּי  ּכִ ַתֲחַנת  ּבְ ל'  'ִמְגּדָ יִבים  ַמּצִ ַמּדוַּע 
עֹוִלים ּגָבֹוּהַ  ָכל ׁשֶ י ּכְ רוָּרה: ִכּ ׁשוָּבה ּבְ עוָּפה? ַהּתְ ַהּתְ
וַּבֲהָבַנת  רוָּחִנּיוּת  ּבְ ּגַם  יֹוֵתר.  טֹוב  רֹוִאים  יֹוֵתר, 
ַחְכֵמי ַהּתֹוָרה ְולֹוְמֶדיָה  ָכל ׁשֶ ָבר ּדֹוֶמה. ּכְ ַהּתֹוָרה ַהּדָ
וְּלָהִבין  ִלְראֹות  זֹוִכים  ֵהם  ים,  ׁשִ וִּמְתַקּדְ ים  ִמְתַעּלִ
טֹוב יֹוֵתר! ַהּתֹוָרה ְמרֹוֶמֶמת ֶאת ָהָאָדם ְונֹוֶתנֶת לֹו 

ַעת וְּתבוָּנה. ֶכל וִּביָנה, ּדַ ׂשֵ



ִנים,  ַהּקָ ְבַעת  ׁשִ ְמנֹוַרת  ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ל  ׁשֶ נֹוָרה  ַהּמְ
י ַהּתֹוָרה!   ׁשֵ ת ֻחּמְ ל ֶאָחד ֵמֲחֵמׁשֶ ת ָכּ ְתִחּלַ ֶזת ּבִ ְמֻרּמֶ
)פרק  ים  ְתִהּלִ ּבִ ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  ּדָ ִדְבֵרי  ּבְ ז  ֻרּמָ ּמְ ׁשֶ ִפי  ּכְ

ָבֶריָך – יִָאיר" ַתח ּדְ קי"ט  פס' ק"ל(: "ּפֵ
ְבֵרי הקב"ה,  ּדִ ל  ׁשֶ ַתח"  ַה"ּפֶ י  ִכּ ִנְרָמז  ֵאּלוּ  ים  ִמּלִ ּבְ
ְוָאֵכן,  ָה'אֹור'.  ִעְנַין  הוּא   – ַהּתֹוָרה  ל  ׁשֶ ַהַהְתָחָלה 
ִתיָחה  זֹּו ַהּפְ ית – ׁשֶ ֵראׁשִ ָאנוּ ּפֹוְתִחים ֶאת ֵסֶפר ּבְ ׁשֶ ּכְ
עֹוֶסֶקת  ַהַהְתָחָלה  ׁשֶ רֹוִאים   – ּה  ּלָ ּכֻ ַהּתֹוָרה  ל  ׁשֶ
ְבִריַאת ָהאֹור: "ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹקים ְיִהי אֹור, ַוְיִהי אֹור". ּבִ

ים, רֹוְמִזים  ׁשִ ת ַהֻחּמָ ל ֲחֵמׁשֶ סוִּקים ָהִראׁשֹוִנים ׁשֶ ַהּפְ
ָלעֹוָלם  ה  ָ ְקֻדׁשּ אֹור  יָעה  ּפִ ׁשְ ּמַ ׁשֶ הֹוָרה  ַהּטְ נֹוָרה  ַלּמְ

ָהרוָּחִני.
ֵסֶפר  ֶאת  ַהּפֹוֵתַח  ּתֹוָרה,  ּבַ ָהִראׁשֹון  סוּק  ַהּפָ
ַמִים  ָ ָרא ֱאלִֹקים ֵאת ַהּשׁ ית ּבָ ֵראׁשִ ית, הוּא: "ּבְ ֵראׁשִ ּבְ
ילֹות  ְקּבִ ַהּמַ ים,  ִמּלִ ַבע  ׁשֶ ֶזה  ָפסוּק  ּבְ ָהָאֶרץ".  ְוֵאת 

נֹוָרה. ּמְ ּבַ ְבַעת ַהּנֵרֹות ׁשֶ ְלׁשִ

ֵני  ּבְ מֹות  ׁשְ ה  מֹות : "ְוֵאּלֶ ׁשְ ֵסֶפר  ּבְ סוּק ָהִראׁשֹון  ַהּפָ
וֵּביתֹו  ִאיׁש  ַיֲעקֹב  ֵאת  ִמְצָרְיָמה  ִאים  ַהּבָ ָרֵאל  ִיׂשְ
יל  ַמְקּבִ ּבְ ים,  ִמּלִ ֵרה  ֶעׂשְ ַאַחת  ֶזה  ָפסוּק  ּבְ אוּ".  ּבָ
צוַּרת  ִבים ּבְ ּלָ ְמׁשֻ ָהיוּ  ְפּתֹוִרים" ׁשֶ ר ַה"ּכַ ל-ַאַחד ָעׂשָ

נֹוָרה. ַהּמְ
ֶאל  ְקָרא  "ַוּיִ הוּא:  ְקָרא  ַוּיִ ֵסֶפר  ּבְ ָהִראׁשֹון  סוּק  ַהּפָ
ָפסוּק  ר ה' ֵאָליו ֵמאֶֹהל מֹוֵעד ֵלאמֹר". ּבְ ה ַוְיַדּבֵ מֹׁשֶ
ָרִחים"  ַה"ּפְ ַעת  ְלִתׁשְ יל  ַמְקּבִ ּבְ ים,  ִמּלִ ע  ׁשַ ּתֵ ֶזה 

נֹוָרה. רוּ ֶאת ַהּמְ ִעּטְ ׁשֶ
ר ה' ֶאל  ר הוּא: "ַוְיַדּבֵ ְדּבָ ּמִ ֵסֶפר ּבַ סוּק ָהִראׁשֹון ּבְ ַהּפָ

ִני  ֵ ֶאָחד ַלחֶֹדׁש ַהּשׁ אֶֹהל מֹוֵעד ּבְ ר ִסיַני ּבְ ִמְדּבַ ה ּבְ מֹׁשֶ
ֵלאמֹר".  ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ  ְלֵצאָתם  ִנית  ֵ ַהּשׁ ָנה  ָ ּשׁ ּבַ
ְלגַֹבּה  יל  ַמְקּבִ ים,  ִמּלִ ֵרה  ֶעׂשְ ַבע  ׁשְ ֶזה  ָפסוּק  ּבְ
ֵלִמים  ׁשְ "ְטָפִחים"  ר  ָעׂשָ ְבָעה  ׁשִ ָהיָה  ׁשֶ נֹוָרה  ַהּמְ

)ְועֹוד ְמַעט(.
י  ַהֲחִמיׁשִ ֶפר  ַהּסֵ ָבִרים,  ּדְ ֵסֶפר  ּבְ ָהִראׁשֹון  סוּק  ַהּפָ
ה ֶאל  ר מֹׁשֶ ּבֶ ר ּדִ ָבִרים ֲאׁשֶ ה ַהּדְ ְוָהַאֲחרֹון, הוּא: "ֵאּלֶ
ֲעָרָבה מֹול סוּף  ר ּבָ ְדּבָ ּמִ ן ּבַ ֵעֶבר ַהּיְַרּדֵ ָרֵאל ּבְ ל ִיׂשְ ּכָ
ָפסוּק  אָרן וֵּבין ּתֶֹפל ְוָלָבן ַוֲחֵצרֹת ְוִדי ָזָהב". ּבְ ין ּפָ ּבֵ
ַנִים  ִרים וּׁשְ יל ְלֶעׂשְ ַמְקּבִ ים, ּבְ ים ִמּלִ ּתֵ ִרים וּׁשְ ֶזה ֶעׂשְ

נֹוָרה. רוּ ֶאת ַהּמְ ִעּטְ ִביִעים" ׁשֶ ַה"ּגְ
ר  נֹוָרה וְּמַאְפְיֶניָה – ִמְסּפַ ָרֵטי ַהּמְ ּפְ ל  י ֵכן, ָכּ ִכּ ִהּנֵה 
ת ּגְָבָהּה - ְרמוִּזים  וֶּטיָה ַוֲעטוֶּריָה, וִּמּדַ נֵרֹוֶתיָה, ִקּשׁ
ל  ׁשֶ ָהִראׁשֹוִנים  סוִּקים  ּפְ ּבַ ׁשֶ ים  ּלִ ַהּמִ ֵרי  ִמְסּפְ ּבְ ֵהם 

ָבֶריָך – יִָאיר"(. ַתח ּדְ י ַהּתֹוָרה )"ּפֵ ׁשֵ ת ֻחּמְ ֲחֵמׁשֶ
ה  ָרׁשָ ּפָ אֹור. ּבַ א ֶאת ַחּיֵינוּ ּבְ ַרת ַהּתֹוָרה ִהיא ְלַמּלֵ ַמּטְ
ָרא ֶאת ָאָדם ָהִראׁשֹון ְוִהְכִניסֹו  קֹוְרִאים שהקב"ה ּבָ
ִהיא  ָהָאָדם  ַרת  ַמּטְ ְמָרּה".  וְּלׁשָ "ְלָעְבָדּה  ֵעֶדן  ְלַגן 
ַנע  וְּלִהּמָ ִמְצוֹות  ְלַקּיֵם  ֶּה,  ַהז עֹוָלם  ֶאת  ׁש  ְלַקּדֵ
ָאָדם  ֶאת  ה  ּתָ ּפִ ְדמֹוִני  ַהּקַ ּנָָחׁש  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵמֲעֵברֹות. 
נוּ וּפֹוֵעל  ִקְרּבֵ ְך יֵֶצר ָהָרע ָמצוּי ּבְ יָלם, ּכָ ְוַחוָּה ְוִהְכׁשִ

יֵלנוּ.  ְלַפּתֹוֵתנוּ וְּלַהְכׁשִ
ן. ָהאֹוֵחז  ל וְּמֻסּכָ ֶּה הוּא ָארְֹך, ְמֻפּתָ עֹוָלם ַהז ע ּבָ ּסָ ַהּמַ
ִאיָרה  ַהּמְ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  ַהַחּיִים:  ת  ַמּפַ יָדֹו ֶאת  ּבְ
ִלי  ִמּבְ ֶּה  ַהז ָהעֹוָלם  ֶאת  ַלֲעבֹר  ַמְצִליַח  נוּ,  ְרּכֵ ּדַ ֶאת 

ָרה.  ּטָ ד ֶאת ַהּמַ ִלי ְלַאּבֵ ִלּפֹל וִּמּבְ

ְסָפַרד  וְּמׁשֹוְרֵרי  אֹוֵני  ּגְ דֹוֵלי  ִמּגְ ִוי,  ַהּלֵ ְיהוָּדה  י  ְלַרּבִ
ָהיָה ָחָכם  ֵכן ּגֹוי ׁשֶ ּה, ָהיָה ׁשָ ּלָ ָָּהב ׁשֶ ְתקוַּפת ּתֹור ַהז ּבִ
ֶזה  ּגֹוי  ּגָדֹול.  ְמׁשֹוֵרר  ְוַגם הוּא ָהיָה  יֹוֵתר,  ּבְ ד  וְּמֻלּמָ
ה  ַהְרּבֵ ֵמַעְצמֹו.  ִנְבָרא  ָהעֹוָלם  ׁשֶ ְוָטַען  ּכֹוֵפר  ָהיָה 

ֵדי ְלהֹוִכיַח לֹו  ִוי ּכְ י ְיהוָּדה ַהּלֵ ִוּכוִּחים ִנֵהל ִאּתֹו ַרּבִ
י ָהעֹוָלם ִנְבָרא ַעל ְיֵדי ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם, ַאְך ַהּגֹוי לֹא  ִכּ

ָבָריו. ל ֶאת ּדְ ִקּבֵ
לֹא  ְלִסּיוּמֹו  יַע  ִהּגִ ׁשֶ ּכְ יר,  ׁשִ ְוָכַתב  ַהּגֹוי  ב  יָׁשַ ַעם  ּפַ

ֶדֶרְך ָהֱאמּוָנה ּבְ

ֶדֶרְך ָהֶרֶמז ּבְ



ְצוֹות ֶדֶרְך ַהּמִ ּבְ

יר  ִ ַסּיְמוּ ֶאת ַהּשׁ ּיְ ים ׁשֶ ּתִ ַרְעיֹונֹו ּבָ ִהְצִליַח ְלַהֲעלֹות ּבְ
ְיעֹוֵרר  ח  ַהּצַ ָהֲאִויר  י  ִכּ ִתְקָוה  ּבְ ְלִגּנָתֹו  יָָצא  ָראוּי,  ּכָ
ִוי  ַהּלֵ י ְיהוָּדה  ַרּבִ ִנְכַנס  אֹוָתּה ֵעת,  ּבְ ּבֹו ַרְעיֹון טֹוב. 
ָהיָה  יר ׁשֶ ִ ְלָחן ֶאת ַהּשׁ ֻ ֵכנֹו, וָּמָצא ַעל ַהּשׁ ר ֶאת ׁשְ ְלַבּקֵ
י ְיהוָּדה ְוָכַתב לֹו ִסּיוּם  ב ַרּבִ ֵ ִתיָבתֹו, ִהְתַיּשׁ ֶאְמַצע ּכְ ּבְ
יֹון  ּלָ יט ַעל ַהּגִ ּגַָמר ִלְכּתֹב ִנְכַנס ַהּגֹוי ְוִהּבִ ׁשֶ ֻמְצָלח. ּכְ
ּגָמוּר.  יר  ִ ַהּשׁ ׁשֶ ָרָאה  ִליָאה  ַהּפְ ה  וְּלַמְרּבֵ יר,  ִ ַהּשׁ ל  ׁשֶ
י ְיהוָּדה:  ַרּבִ ַתב ֶאת ֶזה? ָאַמר לֹו  ּכָ ַהּגֹוי: ִמי  ַאל  ׁשָ
י  ְכַנְסּתִ ּנִ ׁשֶ ּכְ ָחתוּל,  ְוִנְכַנס  תוָּחה  ּפְ ָהְיָתה  ֶלת  ַהּדֶ
ְך  ִהְתַהּפֵ יֹו  ְוַהּדְ ְלָחן  ֻ ַהּשׁ ַעל  ְוָקַפץ  ֶהָחתוּל  ִנְבַהל 
יר.  ִ יֹון, וְּבִמְקֶרה יָָצא ִסּיוּם ֻמְצָלח ַלּשׁ ּלָ ְך ַעל ַהּגִ ּפַ ְוִנׁשְ
ְוִכי  ר!  ה ְמַדּבֵ ֲהָבִלים ַאּתָ ְוָאַמר: ֵאּלוּ  ַהּגֹוי  ף  ִהְתַקּצֵ
י  ַרּבִ ֶזה? ָאַמר לֹו  ּכָ ָבר  ּדָ ְך יֵֵצא  ּפַ ׁשְ ּנִ ׁשֶ יֹו  ּדְ ּמִ ׁשֶ ֵכן  ִיּתָ
ִאם  ר,  ְמַדּבֵ יָך  ּפִ ׁשֶ ָמה  ָאְזֶניָך  ְמעוּ  ִיׁשְ ִוי:  ַהּלֵ ְיהוָּדה 
ֶדֶרְך  ּבְ ֵתב  ְלִהּכָ ְיכֹולֹות  ֵאינָן  יר  ִ ּשׁ ּבַ ׁשוּרֹות  ה  ּמָ ּכַ
ְך יָכֹול  ל ּכָ ְך, ֵאיְך עֹוָלם ֻמְפָלא ָכּ ּפַ ׁשְ ּנִ יֹו ׁשֶ ִמְקֶרה ִמּדְ

ֵרא ֵמַעְצמֹו?! ְלִהּבָ
ל  י ׁשֶ ְרחֹוב ָראׁשִ ָעַבר ּבִ ַמִים ׁשֶ יהוִּדי ְיֵרא-ׁשָ ה ּבִ ַמֲעׂשֶ
ֶפַתח  ּבְ ָעַמד  ׁשֶ עֹוִנים,  ׁשְ ֲחנוּת  ַעל  ּבַ ֶהָעִרים.  ַאַחת 
ה ִלי  ֲעׂשֶ ה: "ֲאדֹוִני, אוַּלי ּתַ ׁשָ ַבּקָ ָנה ֵאָליו ּבְ ֲחנוּתֹו – ּפָ
ְנק ִמּמוּל. ֲהתוַּכל  ַלּבַ ְדִחיפוּת  ּבִ טֹוָבה? ָעַלי ָלֵצאת 
ּקֹות"?  ר ּדַ מֹר ִלי ַעל ַהֲחנוּת ְלִמְסּפַ ַלֲעמֹד ּכָאן ְוִלׁשְ

ְמָחה. ׂשִ ים ּבְ ִהְסּכִ
עֹוִנים  ְ ּשׁ ּבַ יט  ַמּבִ ֲחנוּת,  ּבַ נוּ'  ּלָ 'ׁשֶ ַהּיְהוִּדי  עֹוֵמד 

ִנְכַנס  ְוִהּנֵה,  ירֹות,  ַהּקִ ל  ָכּ ֶאת  ִאים  ַמּלְ ּמְ ׁשֶ ַהּיִָפים 
י  ָאָדם ִחּלֹוִני. ַהֲחֵרִדי ִזָהה אֹותֹו. ִאיׁש ֶזה הוּא ֵמָראׁשֵ
ְדָרֶכיָה. ָהִאיׁש  ַהּלֹוֲחִמים ֶנֶגד ּתֹוַרת ה' ְוַההֹוְלִכים ּבִ
ר  "ֶאְפׁשָ ַהֲחֵרִדי  ֶאת  ְוׁשֹוֵאל   – ָוֵהּנָה  ֵהּנָה  יט  ַמּבִ
ַהֲחֵרִדי  יבֹו  ֱהׁשִ ַהּמֹוֵכר?"  ִמי  ְמעֹוֵרר?  עֹון  ׁשָ ִלְרּכֹׁש 
ַעְצִמי.  רוּת  ׁשֵ מֹוֵכר.  ְללֹא  ֲחנוּת  "זֹו  ִנינוּת:  ׁשְ ּבִ
יִקים ְלַבד  ה וַּמְנּפִ ּפָ ֶסף ַלּקֻ עֹון, ַמְכִניִסים ּכֶ ּבֹוֲחִרים ׁשָ
"ַמה  ֲהָבָנה:  חֶֹסר  ּבְ ַה'ּכֹוֵפר'  ּבֹו  יט  ִהּבִ ּבֹוִנית".  ֶחׁשְ
ׁשוּט  "ּפָ ְדָבָריו:  ּבִ ַהּיְהוִּדי  יְך  ִהְמׁשִ אֹוֶמֶרת?"  זֹּאת 
ְתַנֶהֶלת ֵמַעְצָמּה.  ּמִ י. זֹו ֲחנוּת ׁשֶ ָאַמְרּתִ מֹו ׁשֶ ְמאֹד. ּכְ
ַעְצִמי". "לֹא  רוּת  ׁשֵ ּבְ ַהּכֹל  ִית.  ַהּבַ ַעל  ּבַ ֵאין ַלֲחנוּת 
ד ַהִחּלֹוִני "ֵאין  ֻלּמָ ֵרץ ְלֶעְברֹו ַהּמְ יָכֹול ִלְהיֹות" ִהְתּפָ
עֹוִנים,  ׁשְ ֵלָאה ּבִ ּמְ זֹו ֲחנוּת, ׁשֶ ּכָ ֵכן ׁשֶ ָבר! לֹא ִיּתָ ֶזה ּדָ ּכָ
ֵענוּ  יר ְמיֻּדָ ִית". ֵהיׁשִ ַעל ּבַ ִלי ּבַ ִהיא "ְלַבד, ֵמַעְצָמּה, ּבְ
ט ַרחוּם ְואֹוֵהב,  ַמּבָ ּכֵל ְלתֹוְך ֵעיָניו ּבְ טֹו ְוִהְסּתַ ֶאת ַמּבָ
ִלְהיֹות  ַחּיָב  צֹוֵדק.  ה  "ַאּתָ וְּבַנַחת:  נַֹעם  ּבְ לֹו  ְוָאַמר 
ְך,  ֶּה. ְוִאם ֲחנוּת ְקַטּנָה ּכָ קֹום ַהז ית ַלּמָ ַעל ּבֵ ּיֵׁש ּבַ ׁשֶ
יל אֹותֹו  ּפִ ה...". ַהׁשְ ה ְוַכּמָ ּמָ ּלֹו ַעל ַאַחת ּכַ ָהעֹוָלם ּכֻ
ָקָצר  ִהְרהוּר  וְּלַאַחר  טֹו,  ַמּבָ ֶאת  ִחּלֹוִני  יל'  ּכִ 'ַמׂשְ
ַהֲחנוּת  ַעל  ּבַ ָחַזר  יְנַתִים,  ּבֵ צֹוֵדק".  ה  "ַאּתָ ִהְפִטיר: 
ַהִאם  ֶעְזָרה?  ָצִריְך  הוּ  "ִמיׁשֶ לוּת  ִהְתַנּצְ ּבְ ַאל  ְוׁשָ
אִתי  "ּבָ ַהִחּלֹוִני:  לֹו  ָעָנה  הוּ?"  ֶ ַמּשׁ ִלְקנֹות  אֶתם  ּבָ
י..."... יְנַתִים, ִהְתעֹוַרְרּתִ עֹון ְמעֹוֵרר. ַאְך ּבֵ ִלְקנֹות ׁשָ

ָרֵאל  ִיׂשְ דֹוֵלי  ָהיָה ִמּגְ ַזְלָמן סֹורֹוְצִקין, ׁשֶ ַהּגָאֹון ָהַרב 

ִסְפרֹו  ר ּבְ ה, ְמַסּפֵ ֹוָאה ָהֲאיֻּמָ רֹד ֶאת ַהּשׁ ר ָזכוּ ִלׂשְ ֲאׁשֶ

ָאנוּ  ָעֶליָה  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ִמיַרת  ׁשְ ל  ׁשֶ ְמרֹוֵמם  ִסּפוּר 

בוַּע. ָ ת ַהּשׁ ָפָרׁשַ קֹוְרִאים ּבְ

ַתְפִקיד ַרב ָהִעיר,  ֵהן ָהַרב סֹורֹוְצִקין ּבְ ּה ּכִ ֲעיָָרה ּבָ ּבָ

ְרנֵס  ְוִהְתּפַ מֹוִנית  ָנה  ּקָ ׁשֶ טֹוִבים  ן  ּבֶ חוּר  ּבָ ָהיָה 

ָהִעיר. ַאט ַאט  ֶבת ֶאל  ַרּכֶ ּבָ אוּ  ּבָ ׁשֶ נֹוְסִעים  ַעת  ֵמַהּסָ

ת,  ּבָ ַ יִציַאת ַהּשׁ ים' ּבִ י וּ'ְלַהְקּדִ ִ ׁשּ יֹום ׁשִ ֵהֵחל 'ְלַאֵחר' ּבְ

ּבֹו  ָנַזף  ַפְרֶהְסיָה. ָהַרב ָקָרא לֹו,  ּבְ ת  ּבָ ׁשַ ל  ִחּלֵ ׁשֶ ַעד 

ּלֹו! ָאְמָנם  ׁשֶ ִעיר ּבְ ְוא. ַהּצָ ָ ְוִהְתִריַע ּבֹו, ַאְך ַהּכֹל ַלּשׁ

ְיהוִּדי  ָאִביו,  ִקּיֵם.  לֹא  ַאְך  ָרָכיו,  ּדְ ְלֵהִטיב  ִהְבִטיַח 

ָצרֹוָתיו  ּבְ ָעסוּק  ָהיָה  ִיּסוִּרים,  ּבְ וְּמֻדּכָא  חִֹלי  ֻמּכֵה 

יו. ֲעׂשָ ְוֶהֱעִלים ַעִין ִמּמַ

יָרה ִויְלָנא  ִעיר ַהּבִ ָהה ָהַרב סֹורֹוְצִקין ּבְ יֹום ֶאָחד ׁשָ



ּנֱֶעַרְך  ׁשֶ ִחּנוְּך,  ִעְנְיֵני  ּבְ ִליָטא  ֵני  ַרּבָ ל  ׁשֶ ִכּנוּס  ּבְ

נוּ  ַרּבֵ ְוַה"ֲאִחיֶעֶזר"  ַחּיִים"  ֶה"ָחֵפץ  ל  ׁשֶ ָראׁשוָּתם  ּבְ

ֵרר  ִלְנסַֹע ֲחָזָרה ְלֵביָתם, ִהְתּבָ ָעְמדוּ  ׁשֶ ַחּיִים עֹוֵזר. ּכְ

אֹותֹו  ּבְ ִעּמֹו  נֹוֵסַע  ַחּיִים"  ֶה"ָחֵפץ  ׁשֶ סֹורֹוְצִקין  ָלַרב 

יט  ִהּבִ ָהַרב סֹורֹוְצִקין  ְלַראִדין.  ֲחָזָרה  ַדְרּכֹו  ּבְ ָקרֹון, 

ִאיׁש ֲעיָָרתֹו, ֲאִבי ְנַהג  רֹון, ְוִהְבִחין ּבְ ַעד ְלַחּלֹון ַהּקָ ִמּבַ

ְלֵעֶבר  ם  ִמְתַקּדֵ ַמְקלֹו,  ַעל  ה  וְּמַדּדֶ ָחבוּׁש  ַהּמֹוִנית, 

רֹון … ַהּקָ

ָבר  לֹומֹו: ַהִאם ֶהְחִלים ּכְ ַאל ִלׁשְ ָנה ֵאָליו ְוׁשָ ָהַרב ּפָ

ְוִהְרׁשוּהוּ ָהרֹוְפִאים ָלׁשוּב ְלֵביתֹו? לֹא, ָעָנה ָהִאיׁש, 

ב ְלֵביתֹו, ַאְך הוּא ָחֵפץ  הוּא ֶטֶרם ֶהְחִלים, ְוֵאינֹו ׁשָ

ֶבת זֹו ְלַראִדין, ֶאל ֶה"ָחֵפץ ַחּיִים". ַרּכֶ ִלְנסַֹע ּבְ

וַּבֲחלֹומֹו  ְיָלה,  ּלַ ּבַ ֲחלֹום  ָחַלם  י  ִכּ ָלַרב  ר  ְמַסּפֵ הוּא 

ָבר, עֹוֶמֶדת ְוקֹוֵראת:  ְפְטָרה ֶזה ִמּכְ ּנִ ָרָאה ֶאת ָסָבתֹו ׁשֶ

ׂש  ַחּפֵ ּתְ ְוא  ָ ַלּשׁ חֹוִלים,  י  ָבּתֵ ּבְ ְלַבּלֹות  ְלָך  "ֲחָבל 

ֶאל  ְוַסע  קוּם  ָהרֹוְפִאים.  ֵאֶצל  ְתָך  ְלַמּכָ רוָּפה  ּתְ

ֲחָלְתָך".  ִמּמַ ְוֵתָרֵפא  יו  ִמּפִ ֵרְך  ִהְתּבָ ַחּיִים",  ֶה"ָחֵפץ 

ֶבת ְלַראִדין. ַרּכֶ ְוִהּנֵה הוּא ּכָאן, מוָּכן ִלְנסַֹע ּבָ

ר לֹו  ַמע ַהֲחלֹום, וִּבּשֵׂ ּתֹוֵמם ְלׁשֵ ָהַרב סֹורֹוְצִקין ִהׁשְ

ֵאין צֶֹרְך ִלְנסַֹע ְלַראִדין. ֶה"ָחֵפץ ַחּיִים" ִנְמָצא ּכָאן  ׁשֶ

רֹון ִמּמוּל! ּקָ ְלָפָניו, ּבַ

ַמִים  ָ ָכְך אֹות ִמּשׁ ַהחֹוֶלה ִהְתַרּגֵׁש ְמאֹד, הוּא ָרָאה ּבְ

רֹון  – וָּמָצא  ה ֶאל ַהּקָ ּדָ ת ֶאת ֲחלֹומֹו. הוּא ּדִ ַאּמֵ ַהּמְ

ָהל עֹוֵקב  תֹו ְוָכל ַהּקָ ְתִפּלָ ֶאת ֶה"ָחֵפץ ַחּיִים" עֹוֵמד ּבִ

רוּרֹות  ַהּבְ ה  ִפּלָ ַהּתְ ִמּלֹות  ַאַחר  ֲעצוָּרה  יָמה  ְנׁשִ ּבִ

ה, ִנְצנֵץ  ִפּלָ יו. עֹוד הוּא עֹוֵמד וַּמֲאִזין ַלּתְ ַהּיֹוְצאֹות ִמּפִ

ְלֶנְכּדֹו  ָקָרא  הוּא  ַרְעיֹון.  סֹורֹוְצִקין  ָהַרב  ל  ׁשֶ מֹחֹו  ּבְ

ִסיָעה,  ּנְ ׁשֹו ּבַ ּמְ ָעַמד ִליִמינֹו ְוׁשִ ל ֶה"ָחֵפץ ַחּיִים" ׁשֶ ׁשֶ

ׁש  ת. וִּבּקֵ ּבָ ַ ֶלת ַהּשׁ ְרַצת ַהּמֹוִנית ְמַחּלֶ ר לֹו ַעל ּפִ ִסּפֵ

ׁש  ֶטֶרם ִיּגַ ְך ִלְזֵקנֹו ֶה"ָחֵפץ ַחּיִים" ּבְ ר ַעל ּכָ ּנוּ ְלַסּפֵ ִמּמֶ

ֶה"ָחֵפץ ַחּיִים" יוַּכל ְלָהִעיר לֹו  ֵדי ׁשֶ ֵאָליו ַהחֹוֶלה, ּכְ

ְרּכֹו. ּנֹות ֶאת ּדַ נֹו ְלׁשַ ָעָליו ִלְתּבַֹע ִמּבְ ׁשֶ

ְוִגּלוּ  רֹון,  ַהּקָ ֶאל  ֵניֶהם  ׁשְ בוּ  ׁשָ ים.  ִהְסּכִ ַהּנֶֶכד 

ְוַהחֹוֶלה  תֹו  ִפּלָ ּתְ ֶאת  ִסּיֵם  ָבר  ּכְ ַחּיִים"  ֶה"ָחֵפץ  ׁשֶ

ֶאת  ֵאֲחרוּ  ֵהם  ְרָכתֹו.  ּבִ ֶאת  ׁש  וְּמַבּקֵ ְלִצּדֹו  עֹוֵמד 

ל  ׁשֶ ְלִסּפוּרֹו  יבוּ  ְוִהְקׁשִ ָעְמדוּ  ֵרָרה  ּבְ ֵלית  ּבְ ַהּמֹוֵעד! 

א  ְבּתָ ַהּסַ אֹודֹות  ֲחלֹומֹו  ְוַעל  ַמֲחָלתֹו  ַעל  ָהִאיׁש 

ל ֶה"ָחֵפץ ַחּיִים". ְרָכתֹו ׁשֶ ׁש ֶאת ּבִ ֲחָקה ּבֹו ְלַבּקֵ ּדָ ׁשֶ

ְלָך  ן  ִיּתֵ "ִמי  ְעֵזַע:  ְוִהְזּדַ זֹאת  ַמע  ׁשָ ַחּיִים"  ֶה"ָחֵפץ 

ה,  ַאּתָ ָסבוּר  ּכְ וִּבְרָכתֹו,  ֵמִאיר?  ָרֵאל  ִיׂשְ ָרָכה,  ּבְ

ָרכֹות, ְלִמי  ַיד ִמי ַהּבְ ה ּבְ ּתֹוִעיל? ָחִליָלה! יֹוֵדַע ַאּתָ

ְרָכה ֵמ-ה',  ת ִהְתּבָ ּבָ ַ ת קֶֹדׁש. ַהּשׁ ּבָ ֵהן ְמסוּרֹות? ְלׁשַ

ָרָכה?" י ּבְ ּנִ ׁש ִמּמֶ ַבּקֵ ָרָכה, וַּמּדוַּע ּתְ ְוִהיא ְמקֹור ַהּבְ

מֹר  ׁשְ ּתִ "ִאם  ְוהֹוִסיף:  ַחּיִים",  ֶה"ָחֵפץ  ַתק  ׁשָ ְלֶרַגע 

ָתּה, ַיֲאִציל ְלָך ּגַם  ְרּכָ ל ֶאת ּבִ ִהְלָכָתּה וְּתַקּבֵ ת ּכְ ּבָ ׁשַ

מֹר  ִלׁשְ ָחֵפץ  ֵאיְנָך  ִאם  ֲאָבל  ָרָכה.  ּבְ ֵמִאיר  ָרֵאל  ִיׂשְ

ָרֵאל  ל ִיׂשְ תֹו ׁשֶ ִבְרּכָ י ְלָך ּבְ ּדַ ה ׁשֶ בוּר ַאּתָ ת, ְוַכּסָ ּבָ ׁשַ

כִֹחי"  ּבְ ֶזה  ִרי, ֵאין  ֶאְפׁשָ י  ְלּתִ ּבִ ֵכן,  ִיּתָ ֵמִאיר -ֶזה לֹא 

…

ה  ַאּתָ א ּתֹאַמר, ׁשֶ ּמָ ְלַאַחר ַהְפָסָקה נֹוֶסֶפת, ָאַמר: "ׁשֶ

ה ִלְבָרָכה  –  ָרָאה ָמה  ת, ְוָראוּי ַאּתָ ּבָ ַ ׁשֹוֵמר ֶאת ַהּשׁ

ה, וִּבְנךָ,  ה ָכל ְמָלאָכה ַאּתָ ּתֹוָרה: 'לֹא ַתֲעׂשֶ ּנֱֶאַמר ּבַ

ׁשוּם ִמְצָוה  ְגָמָתּה ּבְ ךָ...'  ַאְזָהָרה זֹו לֹא ָמִצינוּ ּדֻ וִּבּתֶ

  – ָחָלב   ּבְ ר  ׂשָ ּבָ ּתֹאַכל  לֹא  ֶנֱאַמר  לֹא  ֵהן  ּתֹוָרה.  ּבַ

ךָ.  ה וִּבְנָך וִּבּתֶ ין  –  ַאּתָ ִפּלִ יַח ּתְ ּנִ ךָ, ּתַ ה וִּבְנָך וִּבּתֶ ַאּתָ



ַחי  ׁשֶ 'ֲחנֹוְך'  יק  ּדִ ַהּצַ ַעל  ְקָצָרה  ּבִ ר  ְמֻסּפָ ֵתנוּ  ָפָרׁשָ ּבְ

ַעל  ֶנֱאַמר  נַֹח.  ְלֵבין  ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ין  ּבֵ ׁשֶ ּדֹורֹות  ּבַ

י ָלַקח  ְך ֲחנֹוְך ֶאת ָהֱאלִֹקים, ְוֵאיֶנּנוּ, ּכִ ְתַהּלֵ ֲחנֹוְך: "ַוּיִ

רוּׁש "ְוֵאיֶנּנוּ"?  ֲחנֹוְך? ָמה ַהּפֵ אֹתֹו ֱאלִֹקים". ִמיהוּ 

מֹו נַֹח, ֶנְכּדֹו? ֵני ּדֹורֹו ּכְ וַּמּדוַּע לֹא ֵהֵגן ַעל ּבְ

יק  ַצּדִ ל  ׁשֶ ְפִקידֹו  ּתַ י  ִכּ ֶנֱאַמר  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים  ּסְ ּבַ

מֹו  ׁש ֶאת ַעְצמֹו ְוֶאת ְסִביבֹוָתיו - ּכְ ָלם הוּא ְלַקּדֵ ֻמׁשְ

קֹום ְלָמקֹום  ּנַָסע ִמּמָ ה, ַאְבָרָהם ָאִבינוּ, ׁשֶ ֲאִבי ָהֻאּמָ

ַלֲעבֹד.  ָעֵלינוּ  אֹותֹו  ׁשֶ ָלעֹוָלם  ּבֹוֵרא  יֵׁש  י  ִכּ ְוִהְכִריז 

ֶמן  'ׁשֶ ל  ׁשֶ ִלְצלֹוִחית  ַאְבָרָהם  ֶאת  ילוּ  ִהְמׁשִ ֲחַז"ל 

יַע ֵמֵריחֹו ַהּטֹוב ַעל  ּפִ ׁשְ ּמַ ׁשֶ ם יָָקר(  ֲאַפְרְסמֹון' )ּבֹׂשֶ

ִביָבה.  ל ַהּסְ ָכּ

ל ֲחנֹוְך ֶנֱאַמר ָעָליו "ְוֵאיֶנּנוּ". הוּא  ִטיָרתֹו ׁשֶ ְלַאַחר ּפְ

ָהיָה,  ּגָב  ִנׂשְ יק  ַצּדִ ּדֹורֹו.  ֵני  ּבְ ַעל  יַע  ּפִ ְלַהׁשְ ָזָכה  לֹא 

ד' ַאּמֹוָתיו. ַאְך ַרק ְלַעְצמֹו. ּבְ

ֵריַח  ְלָהִפיץ ֶאת  ָרה  ְלַמּטָ ָלּה  ָמה  ׂשָ עֹות'  ַהַהּסָ 'ֶקֶרן 

ְלִמיִדים  רֹות-ַאְלֵפי ּתַ ְכבֹות ָהָעם. ַעׂשְ ָכל ׁשִ ַהּתֹוָרה ּבְ

יֹומֹו ְלַתְלמוֵּדי ּתֹוָרה  י יֹום ּבְ ְוַתְלִמידֹות מוָּסִעים ִמּדֵ

עֹוְסִקים  ִעיִלים  ַהּפְ ָהַעְצָמִאי.  ִחּנוְּך  ל  ׁשֶ ֵסֶפר  י  וָּבּתֵ

וִּבים  ָעִרים וִּביׁשּ מֹות ְקדֹוׁשֹות' ּבֶ ִחּפוּׂש ַאֲחֵרי 'ְנׁשָ ּבְ

ֵמֵריחֹו  ם  ּשֵׂ ְלִהְתּבַ ְלהֹוֵריֶהם  יִעים  וַּמּצִ ְמֻרָחִקים 

לַֹח ֶאת ַיְלֵדיֶהם ְלמֹוָסדֹות  ל ַהִחּנוְּך ַהּתֹוָרִני ְוִלׁשְ ׁשֶ

ֲהִליְך  ים ֶאת ּתַ עֹות' ְמַלוִּ ּתֹוָרִנּיִים. ַאְבְרֵכי 'ֶקֶרן ַהַהּסָ

ְוזֹוִכים  ָהִראׁשֹוִנים,  ָעִדים  ּצְ ּבַ ּתֹוְמִכים  וּם,  ָהִרׁשּ

ְיֵדיֶהם.  ה  ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ִלְראֹות  ַמּיָא  ׁשְ ּדִ א  ִסּיְַעּתָ ּבְ

יבֹות  ָנה ַלְיׁשִ י ׁשָ ל ְנָעִרים עֹוִלים ִמּדֵ רֹות ַרּבֹות ׁשֶ ֲעׂשָ

"ִטּפוּל  ַמְחֶלֶקת  ֵני  ַרּבָ לוּת  ּדְ ּתַ ִהׁשְ ּבְ דֹוׁשֹות,  ַהּקְ

יִכים ְלֵהיִטיב ֶאת נֵרֹות ַהּקֶֹדׁש –  ּה ַמְמׁשִ ְך", ּבָ ֶהְמׁשֵ

ַמת ָאָדם.  נֵר ה' ִנׁשְ

ְפָעל  ּמִ ִפים ּבַ ּתָ ְזּכוּ ִלְהיֹות ׁשֻ נוּ! ּתִ נוּ ָנא ְיֵדיֶכם ִעּמָ ּתְ

נוּ  ַרּבֵ ָנַצר  אֹותֹו  עֹות'  ַהַהּסָ 'ֶקֶרן  דֹוׁש,  ְוַהּקָ ַהּגָדֹול 

הוּא עֹוֵמד ֵמַעל  ׁשֶ ּכְ ָבַבת ֵעינֹו  ּכְ ֵטיְנַמן זי"ע  ׁשְ ָהַרב 

לוּ'!  ּדְ 'ּגַ ֵמֶהם  ְודֹוֵרׁש  עֹות'  ַהַהּסָ 'ֶקֶרן  י  ְוָראׁשֵ ֵני  ַרּבָ

מֹו..."  י וְּנרֹוְמָמה ׁשְ לוּ ַלה' ִאּתִ ּדְ "ּגַ

ְיָלִדים  ִרְבבֹות  בוַּע  ָ ַהּשׁ זֹוִכים  ִמיַכְתֶכם  ּתְ כַֹח  ּבְ

ִריַאת  ת ּבְ ָפָרׁשַ ִויָלדֹות ִלְלמֹד ֶאת ְיסֹודֹות ָהֱאמוָּנה ּבְ

ַרד ַהִחּנוְּך ַמְמִליץ  ׂשְ ּמִ ׁשֶ ה  ָרׁשָ ּפָ זֹּו  ׁשֶ עֹוד  ָהעֹוָלם )ּבְ

ת  ַ ְקֻדּשׁ ַעל  ִיְלְמדוּ  ְיָלִדים  ַאְלֵפי  ד!(  ְלַלּמֵ ּלֹא  ׁשֶ

ְיסֹודֹות  ַעל  כוּ  ִיְתַחּנְ ֲאָלִפים  וִּבְרָכָתּה,  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ

ַמע  ְוִיְקְראוּ: 'ׁשְ ָכר ְוָהעֶֹנׁש' ִמיסֹודֹות ָהֱאמוָּנה,  ַה'ּשָׂ

ו! מֹו ַיְחּדָ ָרֵאל'! ְנרֹוְמָמה ׁשְ ִיׂשְ

ֶדֶרְך ַהִחּנּוְך ּבְ

ַאֲחַראי  ָהָאב  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ זֹו,  ָלׁשֹון  ֶנֶאְמָרה  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ַרק 

ְנָך   ת, ֲאָבל ּבִ ּבָ ַ ר ֶאת ַהּשׁ ּמֵ ה ְמׁשַ ָניו, ְוִאם ַאּתָ ַעד ּבָ ּבְ

ָעָרּה  ׂשְ ָך  –  סֹוֶרֶקת ֶאת  וִּבּתְ ת …   ּבָ ׁשַ ּבְ נֹוֵסַע    –

ת, ְוַגם  ּבָ ַ ת ַהּשׁ ְרּכַ ל ֶאת ּבִ ת …  לֹא ּתוַּכל ְלַקּבֵ ּבָ ׁשַ ּבְ

ְרָכתֹו " ָרֵאל ֵמִאיר לֹא יוַּכל ְלַהֲעִניק ְלָך ֶאת ּבִ ִיׂשְ

עֹודֹו  ּבְ ְוָהָאב,  ָבָריו,  ּדְ ֶאת  ִסּיֵם  ַחּיִים"  ֶה"ָחֵפץ   

ת,  ּבָ ׁשַ ע עֹוד ּבְ נֹו לֹא ִיּסַ י ּבְ ֶבִכי - ִהְבִטיַח ִכּ ַח ּבְ ִמְתַיּפֵ

ֶה"ָחֵפץ  ֵנאֹות  ָאז  ְוַרק  ָעָרּה,  ׂשְ ִלְסרֹק  ל  ְחּדַ ּתֶ וִּבּתֹו 

ַחּיִים" ְלָבְרכֹו!

רוַּח  חוּׁש  ּבְ ִלְראֹות  ָזָכה  י  ִכּ סֹורֹוְצִקין  ָהַרב  ְמַסּיֵם 

ִכיָנה  נוּ ֶה'ָחֵפץ ַחּיִים', ְוִכי ׁשְ ַהּקֶֹדׁש ַהחֹוֶפֶפת ַעל ַרּבֵ

רֹונֹו. ֶרת ִמּתֹוְך ּגְ ְמַדּבֶ

ַהּיֲַהדוּת  י  ֵמָראׁשֵ ָהיָה  ׁשֶ סֹורֹוְצִקין,  ַזְלָמן  ָהַרב 

יבֹות'  ַהְיׁשִ 'ַוַעד  י  ֵמָראׁשֵ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּבְ ַהֲחֵרִדית 

ָרָכה,  ּבְ ַאֲחָריו  יַח  ְלַהּנִ ָזָכה  ָהַעְצָמִאי.  ַהִחּנוְּך  ויו"ר 

ְוֶנְכּדֹו,  ְוִיְרָאה.  ּתֹוָרה  דֹוֵלי  ּגְ ים  ַרּבִ ְוֶצֱאָצִאים  ִנים  ּבָ

ל  ׁשֶ ָלִלי  ַהּכְ ַהְמַנֵהל  הוּא  סֹורֹוְצִקין  ֱאִליֶעֶזר  ָהַרב 

ְמַסּיְַעּתֹו  ֲאבֹוָתיו  וְּזכוּת  ָהַעְצָמִאי',  ַהִחּנוְּך  ז  'ֶמְרּכַ

ַמִים. ם ׁשָ ׁש ׁשֵ ְלַקּדֵ



ַסח? ׁשֹונֶה ִמיֵמי ַחג ַהּפֶ ּכֹות, ּבְ ָכל יֹום ָויֹום ִמיֵמי ַחג ַהּסֻ ֵלם( ּבְ ל ׁשָ ל )ַהּלֵ • ַמּדּוַע 'ּגֹוְמִרים' ֶאת ַהַהּלֵ
ֵסֶדר  ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ֵבית  ּבְ ּנָה  ּתַ ְוִהׁשְ ׁש  ִהְתַחּדֵ ּכֹות  ִמּסֻ ָויֹום  יֹום  ָכל  ּבְ ַסח,  ַהּפֶ ַחג  נֹות  ְרּבְ ִמּקָ ׁשֹוֶנה  ּבְ י  ִכּ

נֹות. ְרּבָ ַהּקָ
ל ְיֵמי ֶהָחג? ּוִטים( לֹא ִיְהיּו 'ֻמְקֶצה' ְלאֶֹרְך ָכּ ּשׁ ה )ַהּקִ ּכָ ּנֹוי ַהּסֻ ֵדי ׁשֶ • ָמה ָעֵלינּו ַלֲעׂשֹות ּכְ

נוּ, ְוֶזה מֹוִעיל  ְעּתֵ וִּטים ִמּדַ ּשׁ ּלֹא ַמְקִצים ֶאת ַהּקִ ַנאי ׁשֶ ִים", ָעֵלינוּ ְלַהְתנֹות ּתְ ין ָהַעְרּבַ ְכִניַסת ֶהָחג, "ּבֵ ּבִ
ת ְוַחג(. ּבָ ִליֵמי חֹל ַהּמֹוֵעד. )לֹא ְלׁשַ

ְמַחת ּתֹוָרה'? ִמיִני ֲעֶצֶרת – ׂשִ ל יֹום 'ׁשְ מּוָסף ׁשֶ ה ְמיֶֻחֶדת אֹוְמִרים ּבְ ִפּלָ • ֵאיזֹו ּתְ
ְרָנָסה. ֲעֵרי ַהּפַ ָרָכה וְּנָדָבה וְּפִתיַחת ׁשַ ֵמי ּבְ ׁשְ ם' ַעל ּגִ ׁשֶ ת ּגֶ ִפּלַ ִלים 'ּתְ ּלְ ִמְתּפַ

הפותרים: שלמה זאב ל. | אלחנן ר. | שלמה ה. | אביגדור ה. | שמואל ר. | רבקי א. | רותי א.

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

ב: ַמְפִטיִרין 'ַוּיֹאֶמר לֹו  ָון. ְוַאּגַ ֵרי )ֶעֶרב רֹאׁש חֶֹדׁש ַמְרֶחׁשְ ִתׁשְ יֹום כ"ט ּבְ ָנה ּבְ ָ ית' ָחָלה ַהּשׁ ֵראׁשִ ת ּבְ ּבַ 'ׁשַ
ָבִרים ָהעֹוָלם עֹוֵמד...( ה ּדְ לֹׁשָ יֹום ֶזה? )ֶרֶמז: ַעל ׁשְ ְלִאי ִנְפַטר ּבְ יק ּפִ ְיהֹוָנָתן ָמָחר חֶֹדׁש'(. ֵאיֶזה ַצּדִ

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

ׁשּובֹות ְלִגְליֹון ֻסּכֹות ּתְ

ית ֵראׁשִ ת ּבְ ֵאלֹות ְלָפָרׁשַ ׁשְ
ענו על לפחות אחת מהשאלות הבאות: 

ֶדֶרְך ַהִחיָדה: ּבְ

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


