
ּיֵׁש  ל ִמי ׁשֶ ִפְרֵקי ָאבֹות אֹוֶמֶרת: "ּכָ ָנה ּבְ ׁשְ ַהּמִ
ְלִמיָדיו  לוּ – הוּא ִמּתַ ה ְדָבִרים ַהּלָ לׁשָ יָדֹו ׁשְ ּבְ
ה ְדָבִרים ֲאֵחִרים  לׁשָ ל ַאְבָרָהם ָאִבינוּ. וּׁשְ ׁשֶ

ע. ְלָעם ָהָרׁשָ ל ּבִ ְלִמיָדיו ׁשֶ – הוּא ִמּתַ
ל ַאְבָרָהם ָאִבינוּ ֵהם: 'ַעִין טֹוָבה'  ִמּדֹוָתיו ׁשֶ
ִרּסוּן   – ָפָלה'  ׁשְ 'ֶנֶפׁש  ֻמָעט.  ּבְ קוּת  ּפְ ִהְסּתַ  –
ְפלוּת. )ְלִפי  ַעְצִמי. 'רוַּח ְנמוָּכה' – ֲעָנָוה ְוׁשִ
ַוֲהִליכֹות  ִמּדֹות  טַֹהר  "ם(.  ָהַרְמּבַ רוּׁש  ּפֵ

ר. יֹׁשֶ
ע ֵהם ַהֵהֶפְך ַהּגָמוּר:  ְלָעם ָהָרׁשָ ל ּבִ ִמּדֹוָתיו ׁשֶ
ְרָחָבה'  'ֶנֶפׁש  מֹון,  ַהּמָ ְרִדיַפת   – ָרָעה'  'ַעִין 
ֲאָוה  ּגַ בֹוָהה'  ּגְ 'רוַּח  ְלַתֲאוֹות,  רוּת  ִהְתַמּכְ  -

רוּת מוָּסִרית ֻמְחֶלֶטת. ְרּדְ אוּת. ִהּדַ ְוִהְתַנּשְׂ
ּנְָקָטה  ׁשֶ ּטוּי  ַהּבִ ַעל  ְמִעיִרים  ים  ַהְמָפְרׁשִ
לוּ",  ה ְדָבִרים ַהּלָ לֹׁשָ יָדֹו ׁשְ ּיֵׁש ּבְ ָנה "ׁשֶ ׁשְ ַהּמִ
ּבֹו,  ֵהם  ְוָהָרעֹות  ַהּטֹובֹות  ּדֹות  ַהּמִ ֲהֵרי 
"ּבֹו"  ׁשֶ ִהיא   ׁשוָּבה  ַהּתְ יָדֹו?  ּבְ ֶנֱאַמר  ה  ְוָלּמָ
ִלי  ְך הוּא ִנְבָרא, ֶזה ָטבוַּע ּבֹו, ּבְ ּכָ ַמע ׁשֶ ַמׁשְ

ד אֹוָתנוּ  יָדֹו" ְמַלּמֵ ּנוּי. ֲאָבל "ּבְ רוּת ְלׁשִ ֶאְפׁשָ
ֶטַבע  ִעם  ִנְבָרא  ָאָדם  ּנֹות!  ְלׁשַ יָדֹו  ּבְ ֶזה  י  ִכּ
ִהיר" ְוֵהם  ֶהה אֹו ּבָ ל "ּגָבֹוּהַ אֹו ָנמֹוְך" "ּכֵ ׁשֶ
ּדֹות ַהּטֹובֹות  ּבֹו. ַאְך ַהּמִ בוִּעים  ּטְ ׁשֶ ָבִרים  ּדְ
ָהַעְצִמי  ִחּנוְּך  ֲעבֹוַדת  ּבַ לוִּיים  ּתְ ְוָהָרעֹות 
ֵמִטיב  הוּא  ְך  ּכָ ִקיַע  ַמׁשְ ָאָדם  ׁשֶ ָכל  ּכְ ּלֹו.  ׁשֶ

ֶאת ִמּדֹוָתיו.
ר לֹו ִסּפוּר ִלְפֵני  י ָסבֹו ְיַסּפֵ ׁש ִכּ ּקֵ יֶֶלד ָקָטן ּבִ
ה,  ּטָ ַהּמִ ְקֵצה  ַעל  א  ּבָ ַהּסַ ב  ֵ ִהְתַיּשׁ ָנה.  ֵ ַהׁשּ
ּבֹו  יט  וַּמּבִ ִמיָכה  ּשְׂ ּבַ ל  ְרּבֵ ִמְתּכַ ֶנְכּדֹו  עֹוד  ּבְ
ֵני  ׁשְ ּגִָרים  ַהּגָדֹול  ּיַַער  "ּבַ דֹולֹות.  ּגְ ֵעיַנִים  ּבְ
ֶּה.  ִמז ֶזה  ֵאִבים  ְּ ַהז ֵהם  ְמאֹד  ׁשֹוִנים  ְזֵאִבים. 
ֵאב  ְּ ר. ַהז ְזֵאב ֶאָחד ָנִעים ְוָחמוּד, ְמַרֵחם וְּמַוּתֵ
ָכל  ּכְ ְוׂשֹוֵנא.  ְמַקּנֵא  ְותֹוְקָפִני,  ַאְכָזר  ִני  ֵ ַהּשׁ
ֵאב  ְּ ַהז ׁשֶ ּכְ ֵדִלים.  ּגְ ֵהם  ְך  ּכָ אֹוְכִלים  ֵהם  ׁשֶ
ָחׁשוּב  ִנְהיֶה  הוּא  ה  ַהְרּבֵ אֹוֵכל  ַהּטֹוב 
ה  ֵאב ָהָרע אֹוֵכל ַהְרּבֵ ְּ ַהז ׁשֶ ּיַַער. ּכְ יַע ּבַ ּפִ וַּמׁשְ

ה ּגָדֹול וַּמְפִחיד, קֹוֵבַע וְּמַאּיֵם.  הוּא ַנֲעׂשֶ

ה ָרׁשָ ֶדֶרְך ַהּפָ ּבְ

ָעלֹון מס' 7 
ָלק ת ּבָ ָרׁשַ  ּפָ



א!  "ַסּבָ ְוִנְבַהל:  ּפוּר  ַהּסִ ֶאת  ַמע  ׁשָ ַהּיֶֶלד 
ַמֲאִכיִלים  ה  ְוָלּמָ ֶּה?  ַהז ַהּיַַער  ֶזה  ֵאיפֹה 
ֵעיַנִים  ּבְ א  ּבָ יט ּבֹו ַהּסַ ֵאב ָהָרע?" ִהּבִ ְּ ֶאת ַהז
ֵאִבים  ְּ ֵני ַהז י ַהּיָָקר! ׁשְ יר: "ֶנְכּדִ ֲחָכמֹות ְוִהְסּבִ
תֹוֵכנוּ. ֶאָחד הוּא יֵֶצר ַהּטֹוב  ה ּגִָרים ּבְ ָהֵאּלֶ
ֵאב ַהּטֹוב' אֹוֵמר  ְּ ִני הוּא יֵֶצר ָהָרע. ַה'ז ֵ ְוַהּשׁ
ֵאב  ְּ ַה'ז וְּלַרֵחם.  ר  ְלַוּתֵ מַֹח,  ְוִלׂשְ ֶלֱאהֹב  ָלנוּ 
ט  ּלֵ ּתַ ְלִהׁשְ ְוִלְנקֹם,  ָלִריב  ָלנוּ  אֹוֵמר  ָהָרע' 
 – טֹוב  ה  ַמֲעׂשֶ ים  עֹוׂשִ ֲאַנְחנוּ  ׁשֶ ּכְ נֹא.  ְוִלׂשְ
ַהּטֹוב.  יֵֶצר  ֶאת  ֶזה  ּבָ יִלים  וַּמְגּדִ ַמֲאִכיִלים 
יִלים  ה ַרע – ַמֲאִכיִלים וַּמְגּדִ ים ַמֲעׂשֶ עֹוׂשִ ׁשֶ ּכְ

ֶאת יֵֶצר ָהָרע. 

ֶאת  ְוַגם  ָאִבינוּ'  'ַאְבָרָהם  ֶאת  יֵׁש  תֹוֵכנוּ  ּבְ
קֹול ַאְבָרָהם  ֹוְמִעים ּבְ ּשׁ ׁשֶ ע'. ּכְ ְלָעם ָהָרׁשָ 'ּבִ
לֹא  ְלִמיָדיו".  "ִמּתַ ים  ַנֲעׂשִ ֲאַנְחנוּ  ָאִבינוּ 
ע'.  ְלָעם ָהָרׁשָ ְלִמיֵדי ּבִ ַדאי ָלנוּ ִלְהיֹות 'ִמּתַ ּכְ
ַאְך  ְוָחׁשוּב,  ּגָדֹול  יר  ָעׁשִ ָאְמָנם  ָהיָה  ְלָעם  ּבִ

ָחת, ֶנֱהַרג ְויַָרד ַלּגֵיִהּנֹם! ָהיָה ָאָדם ֻמׁשְ
וַּמְצִליִחים  יֹון  ִנּסָ ּבְ עֹוְמִדים  ׁשֶ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ
יִלים  ַמְגּדִ ֲאַנְחנוּ  ַהּטֹוב,  יֵֶצר  קֹול  ּבְ מַֹע  ִלׁשְ
נוּ, וַּמְקִטיִנים ֶאת ָהרַֹע.  ּבָ ד ַהּטֹוב ׁשֶ ֶאת ַהּצַ
יל ֶאת ַהּטֹוב עֹוד ְועֹוד, ְוָאז  יד ְלַהְגּדִ ָלֵכן נְַקּפִ
י  ִכּ יֵֶצר ָהָרע,  ר ַעל  ּבֵ ְלִהְתּגַ יֹוֵתר ַקל  ִנְהיֶה 
יֵָדינוּ! ה ָקָטן, ְוָקָטן, ְוָקָטן.... ֶזה ּבְ הוּא ַנֲעׂשֶ

ֶרְך ַל'ֲעֵקַדת  ַאְבָרָהם ָאִבינוּ יֹוֵצא ַלּדֶ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ
ִאּתֹו'.  ְנָעָריו  ֵני  ׁשְ ֶאת  ח  ּקַ 'ַוּיִ ֶנֱאַמר  ִיְצָחק' 
ל  ְלַקּלֵ ְלַדְרּכֹו,  יֹוֵצא  ע  ָהָרׁשָ ְלָעם  ּבִ ׁשֶ ָעה  וְּבׁשָ
ֲאתֹנֹו  ַעל  'ְוהוּא רֵֹכב  ֶנֱאַמר  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ֶאת 
'ְמֻצּיִָדים'  יְָצאוּ  ֵניֶהם  ׁשְ ִעּמֹו'.  ְנָעָריו  ֵני  וּׁשְ
בֹות:  י-ּתֵ ָראׁשֵ ּבְ ִזים  ַהְמֻרּמָ  – ִמּדֹוֵתיֶהם  ּבְ
ַנַע"ר, ֶנֶפׁש ַעִין רוַּח. ַאְבָרָהם ָלַקח ֶאת ַנְפׁשֹו 
מוָּכה. ְוִאּלוּ  ָפָלה, ֵעינֹו ַהּטֹוָבה, ְורוּחֹו ַהּנְ ְ ַהּשׁ
ַנְפׁשֹו ָהְרָחָבה, ֵעינֹו ָהָרָעה,  ְלָעם ָלַקח ֶאת  ּבִ

בֹוָהה...  ְורוּחֹו ַהּגְ
ֶרְך  ּדֶ ּבַ ְלָעם  ּבִ ֶאת  ַלֲעצֹר  ְכֵדי  ּבִ יַָרד  ַמְלָאְך 
ה'  ַמְלַאְך  ב  ְתַיּצֵ 'ַוּיִ ֶנֱאַמר  סוּק  ּפָ ּבַ בֹו.  וְּלַעּכְ
"י ּכֹוֵתב,  ִ ָטן לֹו' )ְלַהְפִריַע לֹו(. ַרּשׁ ֶרְך ְלׂשָ ּדֶ ּבַ
ל ַרֲחִמים  א ַמְלָאְך ׁשֶ ָטן, ֶאּלָ ֶּה לֹא ָהיָה ַהּשָׂ ז ׁשֶ
ְלעֹוֵרר  א  ּבָ הוּא  ֵמֵחְטא.  אֹותֹו  ִלְמנַֹע  ָרָצה  ׁשֶ
ָהָרעֹות  ִמּדֹוָתיו  ֶאת  ְלַהְזִניַח  ְלָעם  ּבִ ֶאת 
י  ָט"ן ָראׁשֵ ל ַאְבָרָהם! ׂשָ ּדֹות ׁשֶ ְוָלַקַחת ֶאת ַהּמִ

ָפָלה, ַעִין טֹוָבה, רוַּח ְנמוָּכה! בֹות: ֶנֶפׁש ׁשְ ּתֵ

ָלִכים  ֵני ַהּמְ חוּ ֶאת ׁשְ ָרֵאל ִנּצְ ֵני ִיׂשְ ּבְ ְלַאַחר ׁשֶ
ֶמֶלְך  ְועֹוג  ָהֱאמֹוִרי  ֶמֶלְך  ִסיחֹון  יִרים,  ָהַאּדִ
ָרֵאל ִיְפֶנה  י ַעם-ִיׂשְ ֵני מֹוָאב ִכּ ּבְ ֲחדוּ  ן, ּפָ ׁשָ ַהּבָ
ֵתנוּ ֶנֱאַמר "ַוּיָָגר מֹוָאב  ָפָרׁשָ ֶהם. ּבְ ֵחם ַאף ּבָ ְוִיּלָ
ֶאת  ְוִהְזִמין  ָלק  ּבָ ַלח  ׁשָ  ." ְמאֹד  ָהָעם  ֵני  ִמּפְ
ּיָבֹוא  עֹור, ׁשֶ ן ּבְ ְלָעם ּבֶ ְנִביא ֻאּמֹות-ָהעֹוָלם, ּבִ
ים,  ָרֵאל. ׁשֹוֲאִלים ַהְמָפְרׁשִ ל ֶאת ַעם-ִיׂשְ ְלַקּלֵ
ֱאֶמת  ָלק ֶמֶלְך מֹוָאב? הוּא ּבֶ ֲעָנה ַעל ּבָ ָמה ַהּטַ
ה  ַהְרּבֵ ׁש ּבְ ֲהֵרי הוּא ַחּלָ ָרֵאל, ׁשֶ ַחד ֵמַעם ִיׂשְ ּפָ

יחֹון ְועֹוג.  ִמּסִ
ּגַם ְלָבֵרְך  ְלָעם  ּבִ ל  כֹחֹו ׁשֶ ּבְ וְּמָתְרִצים – ֲהֵרי 
י  יַָדְעּתִ י  "ּכִ ָלק  ּבָ לֹו  אֹוֵמר  ׁשֶ ִפי  ּכְ ל,  ְלַקּלֵ ְוַגם 
יוָּאר",  אֹר  ּתָ ר  ַוֲאׁשֶ ְמבָֹרְך  ָבֵרְך  ּתְ ר  ֲאׁשֶ ֵאת 
ֶאת  ל  ְלַקּלֵ ְלָעם  ּבִ ֶאת  ָלק  ּבָ ִהְזִמין  ה  ְוָלּמָ
ָלָעם  ָרָכה  ּבְ ְלַהְזִמין  ָהיָה  יָכֹול  ָרֵאל?  ַעם-ִיׂשְ
ּלֹא  ֵני מֹוָאב ׁשֶ ֲעִצים ֶאת ּבְ ּתַ ָרָכה ׁשֶ ַהּמֹוָאִבי! ּבְ
ַח אֹוָתם, ְוָכְך ֵאין ָלֶהם ָמה ַלְחׁשֹׁש  יוְּכלוּ ְלַנּצֵ

ָרֵאל.  ֵמַעם ִיׂשְ

ֶדֶרְך ָהֶרֶמז ּבְ

ֶדֶרְך ַהּמּוָסר ּבְ



ֲחִרית  ׁשַ ת  ִפּלַ ּתְ ֶאת  ְיהוִּדי  ּפֹוֵתַח  ּבֶֹקר  י  ִמּדֵ
נֶֹתיָך  ּכְ ִמׁשְ ַיֲעקֹב  אָֹהֶליָך  ּטֹבוּ  'ַמה  ְקִריַאת  ּבִ
ל  ׁשֶ ְרכֹוָתיו  ִמּבִ ָלקוַּח  ֶזה  סוּק  ּפָ ָרֵאל'.  ִיׂשְ
ְרכֹוָתיו  ל ּבִ י ָכּ ע. ֲחַז"ל אֹוְמִרים ִכּ ְלָעם ָהָרׁשָ ּבִ
חוּץ  ִלְקָללֹות,  ֲחָזָרה  ִנים  ָ ַהּשׁ ְרבֹות  ּבִ ָהְפכוּ 
ֵני  ּבְ ֶאת  ְלָעם  ּבִ ָרָאה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ זֹו.  ָרָכה  ִמּבְ
ְתֵחיֶהם  ּפִ צוָּרה ְמֻאְרּגֶנֶת, ׁשֶ ָרֵאל ׁשֹוְכִנים ּבְ ִיׂשְ
יִטים ְלתֹוְך  ֶנֶגד ֶזה, לֹא ַמּבִ ֵאיָנם ְמֻכוִָּנים ֶזה ּכְ
ֵביתֹו  ּבְ ִקיַע  ַמׁשְ ֶאָחד  ל  ָכּ ָהַאֵחר,  ל  ׁשֶ אֶֹהל 
ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ֶאת  ַמֲעִמיָדה  זֹו  ָרָכה  ּבְ ִניָמה,  ּפְ
ַהְיָלִדים  ּבֹו  ִמְבָצר,  הוּא  ִית  ּבַ ַהּדֹורֹות.  ָכל  ּבְ
ִדים ֶאת הֹוֵריֶהם ְונֹוֲהִגים  י ְמַכּבְ ֵהם ְנִסיִכים, ִכּ
ּיוּת,  ְחּתִ ּפַ ׁשְ ַהּמִ ה.  וַּמְלּכָ ֶמֶלְך  מֹו  ּכְ יֶהם  ַלּפֵ ּכְ
סֶֹרת  ּמָ ּבַ מוָּצק  ְיסֹוד  ים  ְמַהוִּ יִתי,  א-ַהּבֵ ַהּתָ

ַהּיְהוִּדית. 

ָלל יָצוּק ֶזה.  ִוית ְמֵפָרה ּכְ ְכנֹולֹוְגיָה ָהַעְכׁשָ ַהּטֶ
ֲחָמָמה,  ּבַ ִית,  ּבַ ּבַ ִבים  יֹוׁשְ ִית  ַהּבַ ֵני  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ
'ּלֹוֵקַח'  ְקׁשֶֹרת ׁשֶ ְכִלי-ּתִ ל ֶאָחד ָעסוּק ּבִ ֲאָבל ָכּ
לֹוֵקל הוּא  ר ַהּנַֹהג ַהּקְ ֲאׁשֶ ִית, ּכַ אֹותֹו ִמחוּץ ַלּבַ
ּיִים,  יו ָהִאיׁשִ ַמֲעׂשָ ף' ָזִרים ּבְ ּתֵ ל ֶאָחד 'ְמׁשַ י ָכּ ִכּ
קוִּפים',  ִית ִל'ׁשְ ֲהֵרי הוּא הֹוֵפְך ֶאת ִקירֹות ַהּבַ
ָהֵאיָתן  י  ְחּתִ ּפַ ׁשְ ַהּמִ ּסוּס  ַהּבִ ֶאת  ְמַעְרֵער  הוּא 
'ָמקֹום'  ֵאינֹו  ִית  ּבַ ִנים.  ׁשָ ַאְלֵפי  ָעֵלינוּ  ֵהֵגן  ׁשֶ
ִליצֹור  חֹוְבִרים  ּבֹו  ׁשֶ ים  ָהֲאָנׁשִ א  ֶאּלָ ִפיִזי, 
א  ֶאּלָ ּיַָדִים,  ּבַ ּבֹוִנים  ֵאיֶנּנוּ  ִית  ַהּבַ ֶאת  ִית'.  'ּבַ
ָטֳהָרתֹו  ַעל  ַהּיְהוִּדי,  ִית  ַהּבַ ַעל  מֹר  ִנׁשְ ב.  ּלֵ ּבַ
ָכל  ּבְ ְתַקּיֵם  ּמִ ׁשֶ ַהּיִָחיד  ָען  ׁשְ ַהּמִ ִיחוּדֹו!  ְוַעל 
ִית  ל ָהרוּחֹות ָהָרעֹות – הוּא ַהּבַ ב וּמוּל ָכּ ַמּצָ

ַהּיְהוִּדי! 

ּיֵׁש ָלֶהם  ים ׁשֶ ָנם ֲאָנׁשִ ֶמֶסר ּגָדֹול יֵׁש ּכָאן! יֶׁשְ
ֲעָסִקים  ֵני  ׁשְ מֹו  ּכְ ַהזּוַּלת,  ִעם  ִהְתמֹוְדדוּת 
ְמקֹום  ּבִ ּדֹומֹות.  ֲחֻנּיֹות  י  ּתֵ ׁשְ אֹו  ִמְתָחִרים 
ַהזּוַּלת  ַלת  ּפָ ַהׁשְ ַעל-ְיֵדי  ַעְצְמָך  ֶאת  יל  ְלַהְגּדִ
ר  ּפֵ וְּתׁשַ יל  ְגּדִ ּתַ ַעְצְמָך!  ּבְ ִקיַע  ׁשְ ּתַ ָמָצתֹו,  ְוַהׁשְ

ֶאת ַעְצְמָך!
עוּר  ׁשִ ִלְמסֹר  ה  ְלִכּתָ ִנְכַנס  מֹוֶרה  י  ִכּ ר  ְמֻסּפָ
ׁש ַלּלוַּח ִצּיֵר ַקו ָארְֹך,  ִנּגַ וֵּרי ַחּיִים'. הוּא  ּשׁ 'ּכִ
ר ֶאת  ַאל: "ִמי יָכֹול ְלַקּצֵ ְוׁשָ ְלִמיִדים  ָנה ַלּתַ ּפָ
ְלִמיִדים  ַהּתַ ּבֹו"?  ָלַגַעת  ִלי  ּבְ  – י  ּיְַרּתִ ּצִ ׁשֶ ו  ַהּקַ

ֶאת  ְלהֹוִריד  ַוֲאִפּלוּ  ְלַכּסֹות,  ִלְמחֹק,  יעוּ  ִהּצִ
ן  ּתָ ּנִ ׁשֶ יר  ִהְסּבִ ַהּמֹוֶרה  אוָּלם  יר.  ֵמַהּקִ ַהּלוַּח 
ה. ְלַאַחר  ל ֵאּלֶ ִלי ָכּ ּיֵר ִמּבְ ּצִ ו ׁשֶ ר ֶאת ַהּקַ ְלַקּצֵ
הוּא  ַאף  ׁש  ִנּגַ ְלִמיִדים,  ַהּתַ ַאַחד  ָקם  יָבה  ֲחׁשִ
ו  ו ָהִראׁשֹון. ַהּקַ ַלּלוַּח, ְוִצּיֵר ַקו נֹוָסף ֵמַעל ַהּקַ
ַמח  ל ַהּמֹוֶרה. ׂשָ ו ׁשֶ ּיֵר ָהיָה ָארְֹך יֹוֵתר ֵמַהּקַ ּצִ ׁשֶ
ֶרַגע  ּבָ "ִהּנֵה!  ְלִמיִדים:  ַלּתַ יר  ְוִהְסּבִ ַהּמֹוֶרה 
ִביל  ׁשְ ּבִ 'ָקָטן'.  ִני  ֵ ַהּשׁ יָלא  ִמּמֵ 'ּגָדֹול'  הוּא  ׁשֶ
ִלְפּגַֹע  לֹו,  ְלַקּלְ ָצִריְך  ְלַהְקִטין ֶאת ָהַאֵחר לֹא 

יל ֶאת ַעְצְמָך! ִקיַע ְוַתְגּדִ ׁשְ אֹו ְלַהֲחִרים. ּתַ

ֶדֶרְך ַהִחּנּוְך ּבְ

ָרֵאל, הוּא  ע ְמָבֵרְך ֶאת ַעם-ִיׂשְ ְלָעם ָהָרׁשָ ּבִ ׁשֶ ּכְ
י מֹות  מֹת ַנְפׁשִ ֵעל וַּמְכִריז ַעל ַעְצמֹו: 'ּתָ ִמְתּפַ
ע  ָהָרׁשָ ְלָעם  ּבִ מֹהוּ'.  ּכָ ַאֲחִריִתי  וְּתִהי  ִרים  ְיׁשָ

ים  דֹוׁשִ ל ֲאבֹוֵתינוּ ַהּקְ ַדְרּגָה ׁשֶ ׁש ָלמוּת ּבְ ְמַבּקֵ
נוּ.  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ ל  ׁשֶ סֹופֹו  ּכְ ַנֲעֶלה  ִיְהיֶה  ּסֹופֹו  ְוׁשֶ
י ַזְלָמן  ל ַהּגָאֹון ַרּבִ ִטיָרתֹו ׁשֶ בוַּע ָחל יֹום ּפְ ָ ַהּשׁ

סֹוָרה ֶדֶרְך ַהּמָ ּבְ



לוּ. ים ַהּלָ ּסִ ְסקוּ ַהּנִ ְפִטיָרָתם ּפָ י ּבִ ְזכוּת ַאֲהרֹן, ִכּ בֹוד ּבִ ְזכוּת ִמְריָם ְוַעְנֵני ַהּכָ ֵאר ָהיָה ּבִ  ַהּבְ

ין  ּכִ לֹום וַּמׁשְ י ַאֲהרֹן ָהיָה אֹוֵהב ׁשָ ים, ִכּ ים ְוָנׁשִ ָרֵאל' ֲאָנׁשִ ית ִיׂשְ ל ּבֵ כוּ 'ָכּ ְפִטיַרת ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ּבָ  ּבִ

ּתֹו וֵּבין ָאָדם ְלֵרֵעהוּ. ין ִאיׁש ְלִאׁשְ לֹום ּבֵ ׁשָ

ל? א ְלַקּלֵ ְלָעם ּבָ ּבִ ּיִָמים ׁשֶ ָרֵאל ּבַ ֵני ִיׂשְ ה ִעם ּבְ ֵאיֶזה ֶחֶסד הקב"ה ָעׂשָ
ה זֹאת? יַצד עֹוׂשֶ י ֶעֶרב. ּכֵ יִקים' ִמּדֵ ִּ הּוִדי הֹוֵרג ְסִביבֹו ַאְלֵפי 'ַמז ּיְ "י ֵמִביא ׁשֶ ִ ַרּשׁ

ייל: zaida@kerenh.org.il אֹו לפקס 03-8004455   ְלחּו ָלנּו ַלּמֵ ׁשִ
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ְליֹון קֹוֵדם:  ׁשּובֹות ִמּגִ ּתְ

הפותרים: אלחנן ר. | יהודה ש. | שלמה ה.

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

ֶדֶרְך ַהִחיָדה: ּבְ

ּנְָטלוּ ֵחֶלק  ְרִניֵטי ַהּדֹור ׁשֶ ּבַ סֹורֹוְצִקין, ֶאָחד ִמּקַ
ֹוָאה  ָרֵאל ַאֲחֵרי ַהּשׁ ֶאֶרץ ִיׂשְ וּב ּבְ ּשׁ ּקוּם ַהּיִ ׁשִ ּבְ
ז  ֶמְרּכַ ל  ׁשֶ ָהִראׁשֹון  יו"ר  ׁש  ּמֵ ְוׁשִ ה,  ָהֲאיֻּמָ
וְּדָאָגה  עֹל  ּבָ יָאה  ְנׂשִ ִמּתֹוְך  ָהַעְצָמִאי,  ַהִחּנוְּך 

ְזּכוּ ְלִחּנוְּך ּתֹוָרִני.  ּיִ ה ׁשֶ ָנה ְלָכל יֶֶלד ְוַיְלּדָ ּכֵ
'ַהּכֵֹהן  ֵאֶצל  ר  ּקֵ ּבִ ׁשֶ ּכְ י  ִכּ ר  ְמַסּפֵ ָהיָה  ָהַרב 
ַמע  נוּ ֶה'ָחֵפץ ַחּיִים', הוּא ׁשָ ַהּגָדֹול ֵמֶאָחיו' ַרּבֵ
ע "הוּא  ֵאיְך ֶה'ָחֵפץ ַחּיִים' לֹוֵעג ְלִבְלָעם ָהָרׁשָ
יהוִּדי!  גֹוי – ְוָלמוּת ּכִ ר ִלְחיֹות ּכְ ֶאְפׁשָ ב ׁשֶ חֹוׁשֵ
ִלְחיֹות  ָצִריְך  ים  ְקדֹוׁשִ מֹות  ָלמוּת  ִביל  ׁשְ ּבִ

ֶדֶרְך ה'!" ּבְ

וּ'ְתִחּיַת  ֵעֶדן'  ן  'ּגַ ְלַעְצמֹו  ְמַאֵחל  ְיהוִּדי  ל  ָכּ
ֱאָצָאיו  ִמּצֶ ַנַחת  ּבְ ָחֵפץ  ְיהוִּדי  ל  ָכּ ִתים'.  ַהּמֵ
ַלֲעמֹל  ָעָליו  ֶזה  ִביל  ׁשְ ּבִ ַאְך  ַאֲחָריו.  יַח  ּנִ ּמַ ׁשֶ
ִעים  עֹות' ְמַסּיְ 'ֶקֶרן ַהּסָ נֹוָתיו. ּבְ ְלאֶֹרְך יָָמיו וּׁשְ
ַחּיָיו  ר  ִעּקַ יהוִּדים!  ּכִ ִלְחיֹות  חֹות  ּפָ ְלִמׁשְ
עֹות'  ַהּסָ 'ֶקֶרן  וְּבנֹוָתיו.  ָניו  ּבָ ה  ֵאּלֶ ָאָדם  ל  ׁשֶ
ִלים ְלָהִביא  ּדְ ּתַ ִעיֶליָה ְוַעְסָקֶניָה ִמׁשְ ֶניָה, ּפְ ַרּבָ
יבֹות  ִליׁשִ וְּנָעִרים  ֵסֶפר,  י  ְלָבּתֵ ָרֵאל  ִיׂשְ ַיְלֵדי 
ַהּתֹוָרה  ְלאֹור  זֹוִכים  ים  ַרּבִ ֲאָלִפים  ְקדֹוׁשֹות. 
ֲאִרי  ּכַ ַעם  ֵהם  ֶרת!  ְגּבֶ ַהּמֻ ִעילוּת  ַהּפְ ִמּכַֹח 

א!  ִיְתַנּשָׂ


