
ה.  ֲאֻדּמָ ָרה  ּפָ ִמְצַות  ּבְ ּפֹוַתַחת  ֵתנוּ  ָרׁשָ ּפָ
ֻטְמַאת ֵמת,  ִלי ִנְטָמִאים ּבְ ר ָאָדם אֹו ּכְ ֲאׁשֶ ּכַ
ִאים  ַחּטְ ּמְ את' )ַמִים ׁשֶ ים ֲעֵליֶהם 'ֵמי ַחּטָ ִּ ַמז
ֲהרוּת.  ַהִהּטָ ֲהִליְך  ִמּתַ ֵחֶלק  ּכְ ְמַטֲהִרים(   -
ה  ֲאֻדּמָ ָרה  ִמּפָ ֵאֶפר  יֵׁש  ה  ֵאּלֶ את  ַחּטָ ֵמי  ּבְ

ר לֹא ָעָלה ָעֶליָה עֹל.  ִמיָמה ֲאׁשֶ ּתְ
לֹא  ֲאַנְחנוּ  ׁשֶ ְצוֹות  ֵמַהּמִ ִהיא  זֹו  ִמְצָוה 
יֵׁש  ְיָקִרים!  ְיָלִדים  ֵלב  ימוּ  ׂשִ ְמִביִנים. 
לֹא  ֶזה  ַטַעם".  ִלי  ּבְ ִמְצָוה  "זֹו  ִאים  ּטְ ְתּבַ ּמִ ׁשֶ
ַטַעם  יֵׁש  הוּא  רוְּך  ּבָ דֹוׁש  ַלַהּקָ ֲהֵרי  ָנכֹון! 
ַעם.  ּלוּ ֶאת ַהּטַ ָבר, ַרק ָלנוּ לֹא ּגִ ָכל ּדָ ה ּבְ ְוִסּבָ
"ֶהָחָכם  ָהיָה  ׁשֶ ֶנֱאַמר  ָעָליו  ֶלְך,  ַהּמֶ לֹמֹה  ׁשְ
ל ַהָחְכמֹות  יג ֶאת ָכּ ל ָהָאָדם", הוּא ִהּשִׂ ִמּכָ
ַהַחּיִים  ֲעֵלי  ּבַ ְלׁשֹון  ֶאת  ֵהִבין  עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ
ִמְצַות  י  ְלַגּבֵ ְוִהּנֵה  ַבע.  ַהּטֶ ִעְנְיֵני  ל  ָכּ ְוֶאת 
י  "ָאַמְרּתִ ֶלְך  ַהּמֶ לֹמֹה  ׁשְ אֹוֵמר  ה  ֲאֻדּמָ ָרה  ּפָ
ְרׁשוּ ֲחַז"ל  י". ּדָ ּנִ ָמה – ְוִהיא ְרחֹוָקה ִמּמֶ ֶאְחּכָ
ָרה  ּפָ ִמְצַות  ַטַעם  ֶאת  ְלָהִבין  ָרָצה  הוּא  ׁשֶ

ָרה  ּפָ ה  ָלּמָ ֵמִבין.  ֵאיֶנּנוּ  ׁשֶ ְוָרָאה  ה,  ֲאֻדּמָ
וָּבֵאֶפר  ֵאׁש,  ּבָ ׂשֹוְרִפים  ְמַטֶהֶרת?  ה  ֲאֻדּמָ
ָהְיָתה  ָרה  ַהּפָ ִאם  ַמְבִחיִנים  לֹא  ְכָלל  ּבִ
יֵׁש ְמַעט  ּנֶה ִאם  ְמׁשַ ְלָבָנה. וָּמה  ה אֹו  ֲאֻדּמָ
ִאם  ִנְפֶסֶלת  ִהיא  ה  ְוָלּמָ חֹורֹות?  ׁשְ ָערֹות  ׂשְ

ַעם ַאַחת?  ה, ּפַ ּה ֲעבֹוָדה, ֲאִפּלוּ ַקּלָ ָעׂשוּ ּבָ
ִמְצַות  ּבְ ָהִעּיוּן  ִמּתֹוְך  ים!  ֶהְחּכִ ן  ּכֵ לֹמֹה  ׁשְ
ָבִרים  ּדְ ּיֵׁש  ׁשֶ ְלָהִבין  ָלַמד  ה הוּא  ֲאֻדּמָ ָרה  ּפָ
ֵהם  ׁשֶ ָבִרים  ּדְ ּיֵׁש  ׁשֶ ְמִביִנים!!  לֹא  ֲאַנְחנוּ  ׁשֶ
הוּא  ב ׁשֶ ׁש חֹוׁשֵ ָגֵתנוּ. ַרק ִטּפֵ ְלַמְעָלה ֵמַהּשָׂ

יֹוֵדַע וֵּמִבין ֶאת ַהּכֹל! 
ת  ֻחּקַ 'זֹאת  ים  ּלִ ּמִ ּבַ ּפֹוַתַחת  ֵאיָנּה  ה  ָרׁשָ ַהּפָ
י ֶאת  ִכּ ַהּתֹוָרה' –  ת  ֻחּקַ 'זֹאת  א  ֶאּלָ ָרה'  ַהּפָ
ִמְצַות  ּכְ ְלַקּיֵם  ְצִריִכים  ֲאַנְחנוּ  ַהּתֹוָרה  ל  ָכּ
ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִרים.  ֶהְסּבֵ ְללֹא  ה  ֻקּדָ ּפְ ָעֵלינוּ,  ֶמֶלְך 
ל.  ׁשֵ ְלִהּכָ ָעׂשוּי  הוּא  'ַלֲחׁשֹב'  ַמְתִחיל  ָאָדם 
ְיַקּיֵם  ְואֹוָתם  ֵמִבין,  הוּא  ׁשֶ ִמְצוֹות  יֵׁש 
ְך ְמִביִנים  ל ּכָ ּלֹא ָכּ ַדְיָקנוּת, ֲאָבל ִמְצוֹות ׁשֶ ּבְ

ה ָרׁשָ ֶדֶרְך ַהּפָ ּבְ

ָעלֹון מס' 6 
ת ת ֻחּקַ ָרׁשַ ּפָ



ִמְצַות  מֹו  ּכְ ֶהם.  ּבָ ְלָהֵקל  ָחִליָלה  ְיכֹוִלים 
ָחָלב, ַוֲאִפּלוּ ל"ט ְמָלאכֹות  ר ּבְ ׂשָ ַעְטֵנז, ּבָ ׁשַ

ת. ּבָ ׁשַ
ן ְנִתיָנא, ּגֹוי  ָמא ּבֶ ָמָרא ַעל ּדָ ּגְ ּפוּר ּבַ יָדוַּע ַהּסִ
ּבוּד  ִביל ּכִ ׁשְ ר ַעל הֹון ָעֵתק ּבִ ּתֵ וִּ ְקלֹון, ׁשֶ ַאׁשְ ּבְ
ּנוּ ֶאֶבן ְיָקָרה,  ׁשוּ ַהּכֲֹהִנים ִלְרּכֹׁש ִמּמֶ ּקְ ָאב. ּבִ
לֹא  הוּא  ַאְך  ַהּגָדֹול,  ַהּכֵֹהן  ן  ְלחֹׁשֶ ֵפה,  יָׁשְ
ם'  ּלֵ 'ׁשִ ה'  נָתֹו.  ְ ִמׁשּ ָאִביו  ֶאת  ְלָהִעיר  ָרָצה 
ה,  ָרה ֲאֻדּמָ ְצָוה וָּפָרתֹו יְָלָדה ּפָ לֹו ֲעבוּר ַהּמִ

ים. ָדִמים ְמֻרּבִ אֹוָתּה ָרְכׁשוּ ַהּכֲֹהִנים ּבְ
ּגֹוי  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָהִרי"ם',  י  ַה'ִחּדוּׁשֵ נוּ  ַרּבֵ ַרׁש  ּדָ
ִביל ִמְצַות  ׁשְ ֶסף ּבִ ָהיָה מוָּכן ְלַהְפִסיד ָהמֹון ּכֶ
ֵני  ַמִים ִקְטרוּג ּגָדֹול ַעל ּבְ ָ ּשׁ ּבוּד ָאב, ָהיָה ּבַ ּכִ
ְך  ּכָ ל  ָכּ ְלַהְפִסיד  מוָּכן  ּגֹוי  ִהּנֵה,  ָרֵאל.  ִיׂשְ
ן ֶהֱעִניקוּ לֹו  ֶסף ֲעבוּר ִמְצָוה! ַעל ּכֵ ה ּכֶ ַהְרּבֵ
ָכרֹו, אֹוָתּה ָרְכׁשוּ ַהּיְהוִּדים  ׂשְ ה ּבִ ָרה ֲאֻדּמָ ּפָ
ְלָאִכים  ַהּמַ ּגְָברוּ  ָכְך  ּבְ ֶסף.  ּכֶ ָהמֹון  ָהמֹון  ּבְ
ְלָאִכים ַהְמַקְטְרִגים: ְראוּ!  ֵנגֹוִרים ַעל ַהּמַ ַהּסָ
ֶסף – ֲעבוּר ִמְצָוה  ּגֹוי ָאְמָנם ִהְפִסיד ָהמֹון ּכֶ
א ֵהִביא  רוּר! ַאּבָ ַעם ּבָ ַהּטַ ְכִלית, ִמְצָוה ׁשֶ ׂשִ
ד  ךָ, יֵׁש ְלַכּבֵ ִקיַע ּבְ ל ְוִהׁשְ ּדֵ אֹוְתָך ָלעֹוָלם, ּגִ
ֶסף  אֹותֹו! ַהּיְהוִּדים מוָּכִנים ְלהֹוִציא ָהמֹון ּכֶ
ה!  ָרה ֲאֻדּמָ ֲאִפּלוּ ֲעבוּר ִמְצָוה לֹא-מוֶּבנֶת! ּפָ

ַרְך  ִיְתּבָ ֵמִאּתֹו  הוּא  ֶסף  ַהּכֶ ׁשֶ ֲאִמיִנים  ּמַ ׁשֶ ּכְ
לֹא  ִמְצוֹות  ּבְ ּגַם  אֹותֹו  ִדים  ְמַכּבְ מֹו,  ׁשְ
ה  ְמֻעּלֶ ר  ֶהְכׁשֵ ּבְ אֶֹכל  קֹוִנים  מוָּבנֹות. 
וְּמזוּזֹות  ין  ִפּלִ ּתְ יֹוֵתר,  ְיָקָרה  ֲעלוּת  ּבַ ּגַם 

ת ְוַתְלמוּד ּתֹוָרה. ּבָ ַ בֹוד ַהּשׁ ִרים, ּכְ ְמֻהּדָ
יעוּ ַלהֹוִרים ִלְרׁשֹם  עֹות' ִהּצִ ִעיֵלי 'ֶקֶרן ַהּסָ ּפְ
ּלֹא  ׁשֶ ׁשוּ  ָחׁשְ ּתֹוָרה. ֵהם  ְלַתְלמוּד  ָנם  ּבְ ֶאת 
יר  ִהְסּבִ ִמְקצֹוַע.  ְוִלְלמֹד  ים  ְלַהְחּכִ יוַּכל 
ֶלְך ָהיָה ֶהָחָכם  לֹמֹה ַהּמֶ י ׁשְ ָלֶהם ָהַאְבֵרְך ִכּ
ָלל  ּכְ ה  ׁשָ ִנְרּכְ לֹא  ְוָחְכָמתֹו   – ָאָדם  ל  ִמּכָ
מהקב"ה!  ירֹות  ְיׁשִ א  ֶאּלָ אוִּניֶבְרִסיָטה  ּבְ
ָחְכָמה  ל  ָכּ יְֶחַסר  לֹא  וְּבתֹוָרתֹו  ה'  ּבַ ֵבק  ַהּדָ
ַהָחְכָמה ִהיא  ַפְרנָָסתֹו בס"ד.  ּבְ ַיְצִליַח  ְוַאף 
ַרְך  י', ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ּנִ ָלַדַעת 'ְוִהיא ְרחֹוָקה ִמּמֶ
י  ֵאיֶנּנִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ּגַם  ְוִיְהיֶה,  הֹוֶוה  ָהיָה  מֹו,  ׁשְ

ֵמִבין אֹותֹו. 
א  ּטֵ ִהְתּבַ יְסָחא  ׁשִ ִמּפְ ּבוָּנם  י  ַרּבִ יק  ּדִ ַהּצַ
ָמה  ל  ָכּ ֶאת  ֵמִבין  ָהִייִתי  "ִאּלוּ  ָחְכָמתֹו  ּבְ
ב ֵלאלִֹקים  ָבר לֹא יֵָחׁשֵ ה – ֲהֵרי ּכְ ה' עֹוׂשֶ ׁשֶ
ָכְך  ה! ּבְ ַרּבָ י... ַאּדְ ּלִ מֹו ָחֵבר ׁשֶ א ּכְ י, ֶאּלָ ּלִ ׁשֶ
ינִָתי – ֲהֵרי ה' הוּא  ּגִָבים ִמּבִ ָבִרים ִנׂשְ ּיֵׁש ּדְ ׁשֶ
"ְלַהֲאִמין  הוּא  ָהֱאמוָּנה  ְיסֹוד  ָהֱאלִֹקים! 

ִלי ְלָהִבין"!  ִמּבְ

ן  ּבֶ ם',  ּתָ נוּ  'ַרּבֵ ִהּנֹו  ָהִראׁשֹוִנים  דֹוֵלי  ִמּגְ ֶאָחד 
ֲעֵלי ַהּתֹוָספֹות  ּבַ דֹול  ּגְ ָהיָה  ׁשֶ "י,  ִ ַרּשׁ ל  ּתֹו ׁשֶ ּבִ
נוּ  "ַרּבֵ ֵלא  ַהּמָ מֹו  ׁשְ דֹורֹו.  ּבְ ִנים  ָהַרּבָ ְורֹאׁש 
ם" ע"ש  נוּ ּתָ ּנוּי "ַרּבֵ ּכִ ַיֲעקֹב בן ֵמִאיר" ְוָקרוּי ּבַ
יָָמיו  ב אָֹהִלים". ּבְ ם יֹׁשֵ סוּק "ְוַיֲעקֹב ִאיׁש ּתָ ַהּפָ
ָאֵחינוּ  ּבְ ן  ְוָאְבּדָ ֶהֶרג  ַמְסֵעי  ַהּנֹוְצִרים  ְרעוּ  ּפָ
ם  ׁשֵ ַנז, ַהְידוִּעים ּבְ ּכְ ְמִדינֹות ַאׁשְ ָרֵאל ּבִ ֵני ִיׂשְ ּבְ
ם ַעְצמֹו ִנְפַצע ְוָחָלה  נוּ ּתָ ָלב', ְוַרּבֵ עֹות ַהּצְ 'ַמּסְ
ע ְלדֹורֹות  ְקּבַ ּנִ ִסיָון )ׁשֶ יֹום כ' ּבְ ֵמַאְכָזִרּיוָּתם. ּבְ
נוּ  ָחְזרוּ ְוִנׁשְ ֵזרֹות ׁשֶ ד ַעל ּגְ ִכי וִּמְסּפֵ ְליֹום צֹום, ּבְ

רֹות  ַעׂשְ ֵעיָניו  מוּל  ָרְצחוּ  ֶזה(  ַמר  ַתֲאִריְך  ּבְ
ֲעִליָלה נֹוָרָאה. ֵמרֹב ַצַער וְּכֵאב ֵלב  ְיהוִּדים ּבַ
ּיְָצָאה  ר ַעד ׁשֶ ְרּדֵ בֹו ָהַלְך ְוִהּדַ ב. ַמּצָ ּכָ ָנַפל ְלִמׁשְ
יֹום  ּבְ בוַּע  ָ ַהּשׁ ָחל  )ׁשֶ ַתּמוּז  ּבְ ד'  יֹום  ּבְ ָמתֹו  ִנׁשְ
ַנת ד' ֲאָלִפים תתקל"א )ִלְפֵני 849  עש"ק( ׁשְ

ָנה(. ׁשָ
ב  ִנְכּתַ ְוָכְך  ם'  ּתָ נוּ  'ַרּבֵ ר  ִחּבֵ ׁשֶ ה  ִפּלָ ּתְ ְלָפֵנינוּ 
ָבר  ּדָ ָכל יֹום, ֲאִני ָעֵרב ּבַ ּה: "ָהאֹוְמָרּה ּבְ רֹאׁשָ ּבְ
ָכל אֹותֹו יֹום,  ַגע ַרע ּבְ ּלֹא יֱֶאַרע לֹו ׁשוּם ּפֶ ׁשֶ

ְרּכֹו".  ָכל ּדַ ְוַיְצִליַח ּבְ

ֶדֶרְך ַרּבֹוֵתינּו ּבְ



ַבע'... ֶדֶרְך ַה'ּטֶ ּבְ

ָרם ַרע  ַדּבְ ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ ר ה' ֶהֱעִניׁש ֶאת ּבְ ֲאׁשֶ ּכַ
ים ַאְרִסּיִים  ַלח ְנָחׁשִ נוּ, ׁשָ ה ַרּבֵ ַעל ה' ְוַעל מֹׁשֶ
ים ָנטוּ ָלמוּת. ָאַמר ה'  יׁשוּ ֶאת ָהָעם, ְוַרּבִ ִהּכִ ׁשֶ
ל ַהּנָׁשוְּך  ת' ְוָהיָה ּכָ ה 'ְנַחׁש ְנחֹׁשֶ ּיֲַעׂשֶ ה ׁשֶ ְלמֹׁשֶ
ָנה  ׁשְ ת ָוָחי. אֹוֶמֶרת ַהּמִ חֹׁשֶ יט ֶאל ְנַחׁש ַהּנְ ְוִהּבִ
ְזַמן  א, ּבִ "ְוִכי ָנָחׁש ֵמִמית, אֹו ָנָחׁש ְמַחּיֶה? ֶאּלָ
ִדין  ְעּבְ וְּמׁשַ ַמְעָלה  י  ַלּפֵ ּכְ ִלין  ּכְ ִמְסּתַ ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ׁשֶ
ִאים".  ַמִים, ָהיוּ ִמְתַרּפְ ָ ּשׁ ּבַ ם ַלֲאִביֶהן ׁשֶ ֶאת ִלּבָ
א  ֶאּלָ ַהּנָָחׁש,  ֶאְמָצעוּת  ּבְ ֵאינֹו  ָהִרּפוּי  לֹוַמר,  ּכְ

ְעּבוּד ֵלב להקב"ה. ׁשִ ּבְ
ה ִצוָּה ה' ַלֲעׂשֹות  ן, ֵאפֹוא, ָלּמָ ׁשֹוֲאִלים, ִאם ּכֵ
ה',  וְּתִפּלָ ֲעִנית  ּתַ 'יֹום  ַעל  ַיְכִריז  ה  ָנָחׁש? מֹׁשֶ
ַמְעָלה,  י  ַלּפֵ ּכְ ֵעיֵניֶהם  אוּ  ְוִיּשְׂ ַלה'  נוּ  ִיְתַחּנְ ּבֹו 

ָלל!  אוּ! ְללֹא ָנָחׁש ּכְ ְוִיְתַרּפְ

ְרִאּיַת  ֱאֶמת יֵׁש ּבִ ַפת ֱאֶמת', ּבֶ נוּ ַה'ּשְׂ יר ַרּבֵ ַמְסּבִ
ַתב  ּכָ ׁשֶ ִפי  ּכְ א,  ַמְרּפֵ ְסֻגּלֹות  ת  חֹׁשֶ ַהּנְ ְנַחׁש 
ּגַם  ד אֹוָתנוּ ּכָאן ׁשֶ "ן. והקב"ה ִלּמֵ נוּ ָהַרְמּבַ ַרּבֵ
את  ִמית' יֵׁש ָלׂשֵ ׁשְ ְרפוָּאה 'ּגַ ר עֹוְסִקים ּבִ ֲאׁשֶ ּכַ
ַהחֹונֵן  הוּא  הקב"ה  ַלה'!  ה  ְתִפּלָ ּבִ ֵעיֵניֶהם 
עֹוְסִקים  ׁשֶ ָעה  וְּבׁשָ ָהְרפוָּאה,  ְלַחְכֵמי  ַעת  ּדַ

ַמְעָלה". ַבע ִנְזּכֹר ִמי עֹוֵמד "ִמּלְ ַדְרֵכי ַהּטֶ ּבְ
א ַאַחר  וְּנַמּלֵ יד  ְתקוַּפת ַהּקֹורֹוָנה נְַקּפִ ּבִ ֵעת  ּכָ
א  ִסּיְַעּתָ ּבְ ה  ִנְזּכֶ ָקרֹוב  ּבְ ָהרֹוְפִאים,  הֹוָראֹות 
ַבע,  ַדְרֵכי ַהּטֶ ַמּיָא ִלְמִציַאת ִחּסוּן, ִנְפַעל ּבְ ׁשְ ּדִ
ְרפוָּאה  ַלח  ִיׁשְ שהקב"ה  ל  ּלֵ ִנְתּפַ ַמן  ְּ ז ּבַ וּבֹו 
ֵבל,  ּתֵ ֵבי  יֹוׁשְ וְּלָכל  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלחֹוֵלי  ֵלָמה  ׁשְ

ְוִיְמַנע ַמּגֵָפה ִמּנֲַחָלתֹו.

ּגָב ָלנוּ ֱאלֵֹקי ַיֲעקֹב ֶסָלה )ויאמר ג' פעמים(    נוּ ִמׂשְ ה' ְצָבקֹות ִעּמָ
ְך )ג' פעמים( ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ה' ְצָבקֹות ַאׁשְ

ֶלְך ַיֲעֵננוּ ְביֹום ָקְרֵאנוּ )ג' פעמים( יָעה ַהֶמּ ה' הֹוִשׁ
ם ֲאבַֹתי ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק,  ִמי ְוׁשֵ ֵרא ָבֶהם ׁשְ ָעִרים ְוִיּקָ ל ָרע ְיָבֵרְך ֶאת ַהּנְ ְלָאְך ַהּגֵֹאל אִֹתי ִמּכָ ַהּמַ

ֶקֶרב ָהָאֶרץ. )ג' פעמים(  ְוִיְדגוּ ָלרֹב ְבּ
ִרית ה' )ז' פעמים(  ִליׁשוָּעְתך ִקִוּיִתי ה'. ְלפוְּרָקָנְך ַסָבּ

ָגּד ְגּדוּד ְיגוֶּדּנוּ ְוהוּא יָֻגד ָעֵקב )ז' פעמים( 
ב  ַנֲעִני ְוָשׁ ְלָחָמה ִעם ַהְכּ ִמּ ן ִעם ִיְשָׂרֵאל ַבּ ָעְברֹו ַהַיְּרֵדּ ַע ְבּ ָעָשׂה ְיהֹוֻשׁ מֹו ֶשׁ ְדָרַכי ְכּ ְך ַאְצִליַח ִבּ ָכּ

לֹום ְלַאְרצֹו. ָשׁ ְבּ

ה:  ִפּלָ ְוֶזה נַֹסח ַהּתְ
ֶמֶלְך  ִלְפֵני  וְּבַתֲחנוִּנים  ה  ָשׁ ַבָקּ ְבּ ה  ְתִפָלּ ִבּ ַעְמדוּ  ַתּ ֶשׁ וְּרָפֵאל,  ְוַגְבִריֵאל  ִמיָכֵאל  ם  ִמֶכּ ה  ָשׁ ַבָקּ ְבּ
יְסִטים  ֲאִני הֹוֵלְך, ֵהן ִמִלּ ָרַכי וְּבָכל ָמקֹום ֶשׁ ָכל ְדּ ַאְצִליַח ְבּ רוּך הוּא ֶשׁ דֹוׁש ָבּ ָלִכים ַהָקּ ַמְלֵכי ַהְמּ
ֵהן  ְוֶדֶבר,  ֵמֶחֶרב  ֵהן  ַרע;  ָבר  ָדּ ל  ִמָכּ ה  ְוִאָשּׁ ֵמִאיׁש  ֵהן  יִלין,  ִמִלּ ֵהן  ִדים,  ִמֵשּׁ ֵהן  יקוִּני;  ִּ יַז א  ֹּ ל ֶשׁ
א  ֹּ ל יֵלִני ֲאדָֹני ֱאלֵֹקי ִיְשָׂרֵאל ֶשׁ ל ַיִצּ ְרָעֻנּיֹות ַההֹוְלִכים וָּבִאים ָלעֹוָלם. ִמן ַהכֹּ ל ֻפּ ֵמָרָעב, ֵהן ִמָכּ

ַזְרִעי. ְמאֹוִדי ְולֹא ְבּ גוִּפי ְולֹא ִבּ י, לֹא ְבּ ְלטוּ ִבּ ִיְשׁ
ַמע ֶאת  ְשׁ ִתּ ָעה ַהזֹּאת ֵעת ָרצֹון ְלָפֶניָך ֶשׁ ֵהא ַהָשּׁ ְתּ ָפֶניָך ה' ֱאלַֹקי ֵואלֵֹקי ֲאבֹוַתי, ֶשׁ ְיִהי ָרצֹון ִמְלּ

ִתי. ָשׁ ִתי וַּבָקּ ִפָלּ ְתּ



ֵרר ָעֵלינוּ". 1500! ּתָ י ִתׂשְ ּתֹוָרה "ּכִ בֹוָהה ּבַ ֲעַלת הגמטרי' ַהּגְ ה ּבַ ּלָ ַהּמִ

ים וּ'ָבִאים! חֶֹדׁש טֹוב! ְמׁשִ 'ׁשוָּבה ְמ'ַמׁשְ בֹות ְז'ַמּנֵי ּתְ י ּתֵ ּמוּ"ז ָראׁשֵ ּתַ

ִין ָלְמדּו זֹאת? ְזכּות ַאֲהרֹן. ִמּנַ בֹוד ּבִ ְזכּות ִמְריָם, ְוַעְנֵני ַהּכָ ֵאר ָהְיָתה ּבִ ַהּבְ ֲחַז""ל אֹוְמִרים ׁשֶ
ָרֵאל".  ית ִיׂשְ ים יֹום ּכֹל ּבֵ לֹׁשִ ְבּכּו ֶאת ַאֲהרֹן ׁשְ ְפִטיַרת ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ֶנֱאַמר "ַוּיִ ּבִ

מֹות ַאֲהרֹן? ם ּבְ ּלָ כּו ּכֻ ַמּדּוַע ּבָ

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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ֶדֶרְך ַהִחּנּוְך ּבְ

ֶדֶרְך ַהִחיָדה:  ּבְ

נוּ  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ ֶאת  ְמַצוֶּה  הקב"ה  ֵתנוּ  ָפָרׁשָ ּבְ
ר  בְמקֹום ְלַדּבֵ ּיֹוִציא ַמִים וִּ ַלע ׁשֶ ר ֶאל ַהּסֶ ְלַדּבֵ
ה  ִהּכָ ה  מֹׁשֶ ַמִים,  ְלהֹוִציא  ּיָׁשוּב  ׁשֶ ַלע  ַהּסֶ ֶאל 
י  יַע ְלָטעוּת זֹו? ִכּ הוּ. ְוֵאיְך ִהּגִ ַמּטֵ ַלע ּבְ ֶאת ַהּסֶ
ַים  ְקִריַעת  ְלַאַחר  ָלֵכן,  קֶֹדם  ָנה  ׁשָ ִעים  ַאְרּבָ

ַלע.  ּסֶ ה ּבַ ּיַּכֶ סוּף, ָאֵכן ִצוָּה ה' ׁשֶ
אֹוָתנוּ  ד  ְמַלּמֵ הקב"ה  י  ִכּ ְרׁשוּ  ּדָ ְדמֹוִנים  ַהּקַ
ְרֵכי ִחּנוְּך ׁשֹונֹות.  יל וְּלָכל ָמקֹום יֵׁש ּדַ ָכל ּגִ ּלְ ׁשֶ
ֶאְמָצעוּת  ּבְ ַלע  ֵמַהּסֶ ַמִים  הֹוִציאוּ  'ְצִעירוּתֹו'  ּבִ
ר... ֲחנְֹך ַלּנַַער  'ַבְגרוּתֹו' יֵׁש ְלַדּבֵ ה, ְוִאּלוּ ּבְ ַמּטֶ

י ַדְרּכֹו ַעל ּפִ

ָנִאים  ּתְ ּבַ ְלִהְתּבֹונֵן  ִכים  וְּמַחּנְ הֹוִרים  ַעל 
יָמה,  ְמׂשִ הוּא  ִחּנוְּך  י  ִכּ ְפֵניֶהם,  ּבִ ִבים  ּצָ ַהּנִ
וְּלָכל  יל  ּגִ ְלָכל  ן,  ּבֵ ְלָכל  ית,  ִאיׁשִ ַהְתָאָמה  ּבְ
ִמְתַמִחים  עֹות  ַהַהּסָ ֶקֶרן  וְּפִעיֵלי  ֵני  ַרּבָ ְזַמן. 
ְלִמיד  ּתַ ל  ָכּ ְלַהְתִאים  ֶזה.  ִחּנוִּכי  יסֹוד  ּבִ
ְוָרָמתֹו.  ָאְפיֹו  עפ"י  ֲעבוּרֹו,  ֻמְתָאם  ְלמֹוָסד 
ה ִלְקַראת  יָבה ַרּבָ ִקיִעים ֲחׁשִ ְך ַמׁשְ ֶהְמׁשֵ ּגַם ּבַ
ל  ׁשֶ ַרּבֹות  ֵמאֹות  יבֹות.  ַהְיׁשִ ְלעֹוַלם  ֲעָבר  ַהּמַ
ִלוּוּי ָצמוּד  יבֹות ְקדֹוׁשֹות ּבְ ְנָעִרים עֹוִלים ִליׁשִ
יִכים ְלַקּיֵם  ְמׁשִ עֹות, ַהּמַ ל ַאְבְרֵכי ֶקֶרן ַהַהּסָ ׁשֶ

ֶרְך...  ְך ַהּדֶ ֶהְמׁשֵ ר ְוִעּדוּד ּבְ ֶקׁשֶ


