
נוּ וְּמַסּכֵם ִלְבֵני  ה ַרּבֵ ת ֵעֶקב חֹוֵזר מֹׁשֶ ָפָרׁשַ ּבְ
ֵני  ַרְך ִעם ּבְ ָרֵאל ֶאת טֹובֹות ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ִיׂשְ
הֹוֶוה וֶּבָעִתיד. הוּא ְמָתֵאר  ָעָבר ּבַ ָרֵאל, ּבֶ ִיׂשְ
ֱאלֶֹקיָך  ה'  י  "ִכּ ָרֵאל.  ִיׂשְ ֶאֶרץ  טֹובֹות  ֶאת 
ָמִים,  ַנֲחֵלי  ֶאֶרץ  טֹוָבה,  ֶאֶרץ  ֶאל  ְמִביֲאָך 
ֶאֶרץ  וָּבָהר,  ְקָעה  ּבִ ּבַ יְֹצִאים  וְּתהֹמֹת  ֲעיָנֹת 
ֵזית  ְוִרּמֹון, ֶאֶרץ  וְּתֵאָנה  ְוֶגֶפן  עָֹרה  וּׂשְ ה  ִחּטָ
נֻת ּתֹאַכל  ר לֹא ְבִמְסּכֵ ֶמן וְּדָבׁש. ֶאֶרץ ֲאׁשֶ ׁשֶ
ְוָאַכְלּתָ  ּה...  ּבָ ּכֹל  ֶתְחַסר  לֹא  ֶלֶחם,  ּה  ּבָ

ָהָאֶרץ  ַעל  ֱאלֶֹקיָך  ה'  ֶאת  וֵּבַרְכּתָ  ָבְעּתָ  ְוׂשָ
ר נַָתן ָלְך".  ַהּטָֹבה ֲאׁשֶ

זֹון  ַהּמָ ת  ְרּכַ ּבִ ְלָבֵרְך  אֹוַרְיָתא  ִמּדְ ִמְצָוה 
ָרָכה ַאֲחרֹוָנה ַאַחר  ת, ְוֵכן ּבְ ת ּפַ ְלַאַחר ְסֻעּדַ

ֶקה.  ל ַמֲאָכל וַּמׁשְ ָכּ
זֹון ִהיא  ת ַהּמָ ְרּכַ י ּבִ ֵסֶפר 'ַהִחּנוְּך' ֶנֱאַמר ִכּ ּבְ
זֹון  ת ַהּמָ ִבְרּכַ ל ִהְזִהיר ּבְ ירוּת! "ָכּ ה ַלֲעׁשִ ְסֻגּלָ

ל ְיֵמי ַחּיָיו"! ָכבֹוד ָכּ ְמזֹונֹוָתיו ְמצוִּיים לֹו ּבְ

ָהִעיר  ַרב   – ְמִהירוּת  ּבִ ֲעיָָרה  ּבָ ָעַבר  ַהּקֹול 
ְלִמיָדיו  ה ִאיַוויֶיער ַזַצ"ל, ִמּתַ י מֹׁשֶ יק ַרּבִ ּדִ ַהּצַ
ָבר  יְלָנא זי"ע, ַהחֹוֶלה ּכְ נוּ ַהּגָאֹון ִמוִּ ל ַרּבֵ ׁשֶ

ֵני  ִמּבְ ֵרָדה  ּפְ ְבֵרי  ּדִ את  ָלׂשֵ הֹוֵלְך  ַרב,  ְזַמן 
יָבֹואוּ.  ם  ּלָ ּכֻ י  ִכּ ׁש  ְמַבּקֵ הוּא  ְוִכי  תֹו,  ְקִהּלָ
ְלַהְפִסיד  ָרָצה  לֹא  ִאיׁש  י  ִכּ ְלַצּיֵן  ְלמֹוָתר 

ה ָרׁשָ ֶדֶרְך ַהּפָ ּבְ

ּפּור ֶדֶרְך ַהּסִ ּבְ

ָעלֹון מס' 12 
ת ֵעֶקב ָרׁשַ ּפָ

לזכות החתן דוד פינטוך נ""י והכלה שושנה 
רות תחי' הנישאים למזל טוב השבוע!



ָהָאהוּב,  ם  ֵמַרּבָ ֵרָדה  ַהּפְ ל  ׁשֶ ַההֹוד  ִרְגֵעי  ֶאת 
ְרּכָם.  ּדַ מֹוֵרה  י  ִמּפִ רוָּחִנית  ַהְדָרָכה  ל  וְּלַקּבֵ
ֱאמוָּנה  ִעְנְיֵני  ּבְ ים  ֲאֻרּכִ ָבִרים  ּדְ א  ָנׂשָ ָהַרב 
ָאָדם  ין  ּבֵ ׁשֶ ִמְצוֹות  וְּבִעְנְיֵני  ַהְיָלִדים,  ְוִחּנוְּך 

קֹום וֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו.   ַלּמָ
ם,  ְלֻכּלָ ּיָדוַּע  "ּכַ ְוָאַמר:  ָבָריו  ּדְ ֶאת  ִסּיֵם  ָהַרב 
ַנת  ֲעיָָרה זֹוִהי ַסּכָ דֹולֹות ּבָ נֹות ָהִכי ּגְ ּכָ ַאַחת ַהּסַ
ִית  ּבַ ים ֲעׂשוִּיים ֵמֵעץ, ִאם  ּתִ ְוַהּבָ ָהֵאׁש. ֱהיֹות 
לֹא  ִמּיִָדית.  ָנה  ַסּכָ ּבְ ָהְרחֹוב  ל  ָכּ ָרף  ִנׂשְ ֶאָחד 
ֵרפֹות,  ל ְסֻגּלֹות ֶנֶגד ׂשְ אֶתם ֵאַלי ְלַקּבֵ ַעם ּבָ ּפַ
נוּת זֹו  ּמְ ִהְזּדַ ַרף. ּבְ יָתם ִנׂשְ ּבֵ ה ׁשֶ ֶאֱעזֹר ְלֵאּלֶ ְוׁשֶ
ֵני ָהֲעיָָרה  י ִמי ִמּבְ ֲאִני רֹוֶצה לֹוַמר וְּלַהְבִטיַח, ִכּ
זֹון ַרק ִמּתֹוְך ִסּדוּר  ת ַהּמָ ְרּכַ ְתַחּיֵב ְלָבֵרְך ּבִ ּיִ ׁשֶ
ֵביתֹו!"  ּבְ ֵרָפה  ׂשְ ְהיֶה  ּתִ לֹא   – ה  ּפֶ ַעל  ּבְ ְולֹא 
ֵני  ּבְ ַעל  ַעז  ם  רֹׁשֶ ָתה  ָעׂשְ ָהַרב  ל  ׁשֶ ַהְבָטָחתֹו 
אֹותֹו  לוּ ַעל ַעְצָמם ּבְ ים ֵמֶהם ִקּבְ ָהֲעיָָרה, ְוַרּבִ
ָתב.  זֹון ִמּתֹוְך ַהּכְ ת ַהּמָ ְרּכַ ִמיד ּבִ ֶרַגע ְלָבֵרְך ּתָ
ֶבָהָלה  ּבְ ִהְתעֹוְררוּ  ֶאָחד  ַלְיָלה  ִנים.  ׁשָ ָעְברוּ 
ָעקֹות  ִמּצְ ָהֲעיָָרה,  ֵני  ִמּבְ  - ּתֹו  ְוִאׁשְ ַאֲהרֹן  י  ַרּבִ
ְמִהירוּת,  ּבִ ׁשוּ  ִהְתַלּבְ ֵמָהְרחֹוב. ֵהם  ְמעוּ  ׁשְ ּנִ ׁשֶ
ים  ּתִ ַהּבָ י  ִכּ ִלְראֹות  ְוֶנְחְרדוּ  ַהחוָּצה,  ָרצוּ 
ֶהם ִמְתּגֹוְרִרים ּגֹוִים, עֹוִלים  ְקֵצה ָהְרחֹוב, ּבָ ּבִ

ֶלָהבֹות. ּבְ
ָבר  ָמעוּת ַהּדָ ֵכִנים ֶאת ַמׁשְ ְ ל ַהּשׁ מֹו ָכּ ֵהם יְָדעוּ ּכְ
ְלקוּ  ִיּדָ י ָהֵעץ  ּתֵ ּבָ ׁשֶ ְזַמן ַעד  ל  ׁשֶ ִעְניָן  ֶזה ַרק   -
ְיכֶֹלת  ִאים  ּבָ ַלּכַ ְהיֶה  ּתִ ׁשֶ ִלי  ִמּבְ ֶזה  ַאַחר  ֶזה  ּבָ
ּתֹו  ְוִאׁשְ ַאֲהרֹן  י  ַרּבִ ֵלָקה.  ַהּדְ ַעל  ט  ּלֵ ּתַ ְלִהׁשְ

ֶאָחד  ל  ּכָ ׁשֶ ּכְ ְמבָֹהִלים,  זֹו  ַעל  ֶזה  לוּ  ּכְ ִהְסּתַ
ִני.  ֵ ל ַהּשׁ רֹאׁשֹו ׁשֶ ִדּיוּק ָמה עֹוֵבר ּבְ ֵמֶהם יֹוֵדַע ּבְ
ְדָמעֹות,  ּבִ ַאֲהרֹן  ָלַחׁש  נֹוַח"  ַהּמָ ה  מֹׁשֶ "ָהַרב 
ל ָהַרב?!" ְלַאַחר  ַמְענוּ ַלֲעָצתֹו ׁשֶ "ֵאיְך לֹא ׁשָ
ְוָאְמָרה  ה  ָ ָהִאּשׁ ָתה  ְ ִהְתַעׁשּ ִנּיֹות  ׁשְ ר  ִמְסּפַ
י? רוּץ ִמּיָד  ְלַבְעָלּה : "אוַּלי ֶזה לֹא ְמֻאָחר ִמּדַ
ם  ל ָהַרב, ְוִתְתַחּיֵב ׁשָ ְלֵבית ָהָעְלִמין ְלִקְברֹו ׁשֶ
זֹון ַרק ִמּתֹוְך  ת ַהּמָ ְרּכַ ָבֵרְך ּבִ ה ְוֵאיָלְך ּתְ ַעּתָ ּמֵ ׁשֶ
י  ֵגן ָעֵלינוּ". ַרּבִ יק ּתָ ּדִ ּדוּר, ְואוַּלי ְזכוּת ַהּצַ ַהּסִ
ֲעָצָתּה.  ֶאת  ְלַקּיֵם  ְוָרץ  קֹוָלּה  ּבְ ַמע  ׁשָ ַאֲהרֹן 
ַעל  ַהְבָטָחתֹו  ֶאת  לֹוַמר  ּגַָמר  ּבֹו  ֶרַגע  אֹותֹו 
יָעה  ִהּגִ ָהֵאׁש  ּבֹו  ָהֶרַגע  ָהיָה  יק,  ּדִ ַהּצַ ֶקֶבר 
ְרפוּ  ִנׂשְ ְלֵביָתם  ַעד  ַהּגֹוִיים  י  ּתֵ ּבָ ל  ָכּ ְלֵביָתם. 
ְלֶפַתע  ְבָתה  ּכָ ָהֵאׁש  יָתם  ּבֵ ְלַיד  אוָּלם  ִליל,  ּכָ

ר! ְללֹא ֶהְסּבֵ
ֶאת  ר  ּפֵ ּסִ ׁשֶ ִליָט"א  ׁשְ ַהּדֹור  דֹוֵלי  ִמּגְ ֶאָחד 
ַנת ָהֵאׁש'  יֵָמינוּ 'ַסּכָ י ּבְ ֶּה, הֹוִסיף ִכּ ה ַהז ֲעׂשֶ ַהּמַ
ה  נֶת וְּמַכּלָ ַסּכֶ ּמְ יֵָמינוּ ָהֵאׁש ׁשֶ ֲחָתה בס"ד. ּבְ ּפָ
ר  ֲאׁשֶ ֲחלֶֹקת. ּכַ ינוּ ִהיא ֵאׁש ַהּמַ ּתֵ ֵלמוּת ּבָ ֶאת ׁשְ
ר ֵאין  ֲאׁשֶ ּתֹו, ּכַ ין ִאיׁש ְלִאׁשְ ית' ּבֵ לֹום ּבֵ ֵאין 'ׁשְ
זֹו  ֵאׁש  ְלַיְלֵדיֶהם,  ַההֹוִרים  ין  ּבֵ ָנִעים  יַח  ׂשִ
ַכוָָּנה,  זֹון ּבְ ת ַהּמָ ְרּכַ ִית! ּבִ רוּק ַהּבַ ְמַאּיֶֶמת ַעל ּפֵ
ה  ְסֻגּלָ ִהיא  ַהּטֹוב,  ַרת  ְוַהּכָ הֹוָדיָה  ִמּתֹוְך 
ָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִנים!  ַהּבָ וְּלִחּנוְּך  ִית  ּבַ לֹום  ִלׁשְ
ד ֶאת  ַרת ַהּטֹוב, הוּא ְמַכּבֵ ַמְפִנים ֶאת ֵעֶרְך ַהּכָ
ים ְסִביבֹוָתיו. ל ָהֲאָנׁשִ טֹוַבת ָכּ ּתֹו ְורֹוֶאה ּבְ ִאׁשְ

ל  ׁשֶ ִנּיָה  ְ ַהּשׁ ה  ָרׁשָ ַהּפָ ֶאת  קֹוְרִאים  ֵתנוּ  ָפָרׁשָ ּבְ
ִאם  'ְוָהיָה  ת  ָרׁשַ ּפָ  - ַמע  ׁשְ ְקִריַאת  ּיֹות  ָרׁשִ ּפָ
ְצָוה  ַהּמִ ַעל  לֹוְמִדים  ָאנוּ  זֹו  ה  ָפָרׁשָ ּבְ מַֹע'.  ׁשָ
אָֹתם  ם  ְדּתֶ "ְוִלּמַ ִנים:  ַהּבָ ִחּנוְּך  ל  ׁשֶ ְצִחית  ַהּנִ
ֵביֶתָך  ּבְ ָך  ְבּתְ ׁשִ ּבְ ם,  ּבָ ר  ְלַדּבֵ ֵניֶכם  ּבְ ֶאת 
ְלַמַען  וְּבקוֶּמךָ...  ָך  ְכּבְ וְּבׁשָ ֶרְך  ַבּדֶ ָך  וְּבֶלְכּתְ
ִנים הוּא  ִיְרּבוּ ְיֵמיֶכם ִויֵמי ְבֵניֶכם...". ִחּנוְּך ַהּבָ
ֶאְמָצעוּתֹו  ּבְ נוּ.  ַעּמֵ ת  מֹוֶרׁשֶ ּבְ ִזי  ֶמְרּכָ מֹוִטיב 
ָרֵאל,  ְך ָמסֶֹרת ַעם ִיׂשְ ָאנוּ ַמְבִטיִחים ֶאת ֶהְמׁשֵ
ַלּדֹורֹות  ָהרוָּחִנית  ית  ּתִ ׁשְ ַהּתַ ֶאת  וְּמִכיִנים 

ִאים. ַהּבָ
ַה“ֲחזֹון  ָמָרן  נוּ  ַרּבֵ ל  ׁשֶ ֵביתֹו  ּבְ ּנְסוּ  ִהְתּכַ ַעם  ּפַ
ֵדי  ִנים ְוַעְסָקִנים, ּכְ ר ַרּבָ ַרק ִמְסּפַ ְבֵני ּבְ ִאיׁש“ ּבִ
ַה“ֲחזֹון  ְדחוִּפים.  ִחּנוְּך  ִעְנְיֵני  ּבְ ִעּמֹו  ְלִהְתַיֵעץ 
ִנְלָהב  א  ַמּשָׂ ַהּנֱֶאָסִפים  ָאְזֵני  ּבְ ִמיַע  ִהׁשְ ִאיׁש“ 
ַלת ַיְלֵדי  ה ְלַמַען ַהּצָ רוּׁשָ ַעל ְמִסירוּת ַהּנֶֶפׁש ַהּדְ
ָאר  ְ ַהּשׁ וֵּבין  ַמִים,  ׁשָ וְּלִיְרַאת  ְלתֹוָרה  ָרֵאל  ִיׂשְ
א ֶאל 'ַהּכֵֹהן  א: ְיהוִּדי  ּבָ ה ַהּבָ ֲעׂשֶ ר ֶאת ַהּמַ ִסּפֵ
ַזַצ“ל,  ַחּיִים“  ֶה“ָחֵפץ  נוּ  ַרּבֵ ֵמֶאָחיו'  ַהּגָדֹול 
ּיְַצִליַח  ׁשֶ ָרָכה  ּבְ יק,  ְוַצּדִ ּגָאֹון  ֵמאֹותֹו  ׁש  וִּבּקֵ

ֶדֶרְך ַהִחּנּוְך ּבְ



זוָּזה  ינוּ ַעל ִמְצַות ְמזוָּזה. ֶאת ַהּמְ בוַּע ִנְצַטוִּ ָ ַהּשׁ
ְכנָס.  ַהּנִ ִליִמין  ַתח  ַהּפֶ קֹוף  ַמׁשְ ַעל  קֹוְבִעים 
ַדַעת רֹב ָהִראׁשֹוִנים,  ית יֹוֵסף ּפֹוֵסק ּכְ ָמָרן ַהּבֵ
ְמֻאּנֶֶכת,  צוָּרה  ּבְ קֹוְבִעים  זוָּזה  ַהּמְ ֶאת  י  ִכּ
ְעּתֹו  ּדַ ֶאת  ֵמִביא  "א  ָהַרּמָ נוּ  ַרּבֵ ְוִאּלוּ  ָזקוּף, 

צוָּרה  זוָּזה ּבְ ּיֵׁש ִלְקּבַֹע ֶאת ַהּמְ ם ׁשֶ נוּ-ּתָ ל ַרּבֵ ׁשֶ
ן  ּכֵ ַעל  קֹוף,  ׁשְ ַהּמַ ְלרַֹחב  'ׁשֹוֶכֶבת'  ֶּנֶת,  ְמֻאז
ֵניֶהם: ִלְקּבַֹע  ַעת ׁשְ "א ְלַקּיֵם ֶאת ּדַ ּפֹוֵסק ָהַרּמָ
ַחְכֵמי  עֹות.  ַהּדֵ ין  ּבֵ ר  ֵ ְמַפּשׁ וָּבֶזה  ֲאַלְכסֹון,  ּבַ

בֹוא ָאָדם ְלֵביתֹו,  ֶכף ּבְ י ּתֵ ְרׁשוּ ִכּ ַהּמוָּסר ּדָ

יב לֹו ֶה“ָחֵפץ ַחּיִים“:  ָניו וְּבנֹוָתיו. ֵהׁשִ ִחּנוְּך ּבָ ּבְ
ָראוּי  ְצִליַח ְלַחּנְֵך ּכָ ּתַ ךָ, ׁשֶ ְעּתְ ַהִאם עֹוֶלה ַעל ּדַ
ל  ָכּ ִלְמּכֹר  ָעֶליָך  ָרָכה?!  ּבְ ְיָלֶדיָך ַעל-ְיֵדי  ֶאת 
ַעל  ֲאִפּלוּ  חוּס  ּתָ ְוַאל  ִית,  ּבַ ּבַ ְלָך  ּיֵׁש  ֶ ּשׁ ַמה 
כֹר  יג ׂשְ ּשִׂ ּתַ ֶסף ׁשֶ ךָ. וַּבּכֶ ַחת ְלרֹאׁשְ ּתַ ּמִ ר ׁשֶ ַהּכַ
ִהיא  זֹו  ִליָלֶדיךָ.  ַמִים  ִויֵרא-ׁשָ ֻמְמֶחה  ד  ְמַלּמֵ
ַהְיָלִדים,  ִחּנוְּך  ּבְ ְלַהְצִליַח  ַהְיִחיָדה  ה  ָהֲעֻרּבָ

עֹוָלם... ּבָ ָבר ׁשֶ ל ּדָ ַהְיָקִרים ָלנוּ ִמּכָ
ה,  ֵאּלֶ יִָמים  ּבְ ְוָקא  ּדַ ִחּנוְּך.  ּבְ ֶרְך  ּדֶ ִקּצוֵּרי  ֵאין 
ַמן  ְּ ַהז ֶזהוּ  חֶֹפׁש,  ּבְ נֹות  ְוַהּבָ ִנים  ַהּבָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ִנים ְוִליצֹר  ר ִעם ַהּבָ ׁשֶ ק ֶאת ַהּקֶ ַלהֹוִרים ְלַהּדֵ
ֵמַח.  ְוׂשָ ִריא  ּבָ ר  ר ּבֹוֶנה ְואֹוֵהב, ֶקׁשֶ ם ֶקׁשֶ ִאּתָ
ִקּיוּם  ְך  ְלֶהְמׁשֵ יֹוֵתר  ּבְ ַהֲחָזָקה  ה  ָהֲעֻרּבָ זֹו 

ת! ַהּמֹוֶרׁשֶ

ב  ַמּצַ ּבְ ְוָדנוּ  ָרֵאל  ִיׂשְ דֹוֵלי  ּגְ ַעם  ּפַ בוּ  יָׁשְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ּיֵׁש  ׁשֶ ַען  ּטָ ׁשֶ ִמי  ָהיָה  נֹות,  ְוַהּבָ ִנים  ַהּבָ ִחּנוְּך 
ה  ִמּמָ ַהִחּנוְּך  ַרת  ַמּטְ ֶאת  ן  וְּלַעְדּכֵ ׁש  ְלִהְתַחּדֵ
כוּ ְלִלּמוּד ַהּתֹוָרה  ָעָבר ִחּנְ ָעָבר. ִאם ּבֶ ָהיָה ּבֶ ׁשֶ
ְך ָאַמר אֹותֹו ֶאָחד - ָצִריְך  יֵָמינוּ - ּכָ ר, ּבְ ִעּקָ ּבְ
ִמּנוּ  ָעָבר  ּבֶ ִאם  ָלִלית.  ּכְ ָלה  ּכָ ְלַהׂשְ ְלַחּנְֵך 
ָלֵעת  ַמִים,  ׁשָ ִיְרֵאי  ָרם  ִעּקָ ׁשֶ ִכים  וְּמַחּנְ מֹוִרים 
יְך ְוָטַען - ָצִריְך ְלַהֲעִדיף מֹוִרים  ַהזֹּאת - ִהְמׁשִ

פֹות. ה ׂשָ ּמָ ֲעֵלי ֲאִפיִקים ְרָחִבים ְודֹוְבֵרי ּכַ ּבַ
ּדֹב  שָכר  ִיּשָׂ י  ַרּבִ יק  ּדִ ַהּצַ תֹו  ְלֻעּמָ יב  ֵהׁשִ
מֹוִפיָעה  ִנים  ַהּבָ ִחּנוְּך  ְצַות  ּמִ ׁשֶ עְלְזא,  ִמּבֶ
ין וְּמזוָּזה,  ִפּלִ ִתיַבת ּתְ ָצמוּד ְלִמְצַות ּכְ ּתֹוָרה ּבְ ּבַ
ים  ּנִ ְמׁשַ ֵאין  זֹו  ְכִתיָבה  ּבִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ׁשֶ ֵדנוּ,  ְלַלּמְ
ְדיֹו,  ּבִ ְסָת"ם  ַהּסֹוֵפר  ּכֹוֵתב  ֲעַדִין  ְמאוָּמה, 

ַעל ַחּיִים  ֻקְלמֹוס וְּבָקֶנה, ַעל ְקָלף ֶהָעׂשוּי ִמּבַ ּבְ
ּנֶה!  ּתַ ִמׁשְ ֵאינֹו  ָרֵאל  ִיׂשְ ַיְלֵדי  ִחּנוְּך  ְך  ּכָ ָטהֹור, 
ָנִאים ַהִחיצֹוִנּיִים, ַאְך  ִרים ֶאת ַהּתְ ּפְ ָאְמָנם ְמׁשַ
ָהיָה! זֹאת ַהּתֹוָרה  ִפי ׁשֶ ּכְ ִדּיוּק  ּבְ ר נֹוַתר  ָהִעּקָ

ֵהא ֻמְחֶלֶפת!  לֹא ּתְ
בֹוא  ּתָ "ֵמַאִין  ּדֹוֲאִגים  ׁשֶ ַההֹוִרים  ֵהם  ים  ַרּבִ
ן  ּכֵ ְוַעל  ְרָחָבה",  ָלה  ּכָ ַהׂשְ ְללֹא  ְרנָָסה  ּפַ
ֵעת  ּבְ עֹות'  ַהַהּסָ 'ֶקֶרן  וְּפִעיֵלי  ֵני  ַרּבָ יִבים  ְמׁשִ
ם  ֵ ַהּשׁ ּבַ "ַהּבֹוֵטַח  י  ִכּ נֹות,  ְוַהּבָ ִנים  ַהּבָ וּם  ִרּשׁ
"ְולֹא  ָזַקּנוּ  ְוַגם  ָהִיינוּ  ְנָעִרים  ְיסֹוְבֶבּנוּ",  ֶחֶסד 
ׁש ָלֶחם". ַהּלֹוֵמד  יק ֶנֱעָזב ְוַזְרעֹו ְמַבּקֶ ָרִאינוּ ַצּדִ
ְלַפְרנָָסה  ּגַם  זֹוֶכה  וְּבָטֳהָרה  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ּתֹוָרה 
חֹוָרה ַהּטֹוָבה  ָלה! ַהּתֹוָרה ִהיא ַהּסְ טֹוָבה ְוַכְלּכָ

ִמּכֹל!

ֶדֶרְך ַהּמּוָסר ּבְ

לֹום ָ ַדְרֵכי ַהּשׁ   ּבְ



ַמן ְּ ֶדֶרְך ַהז ּבְ

ָאב, ָעָליו ָאְמרוּ ֲחַז"ל:  בוַּע ָחל יֹום ט"ו ּבְ ָ ַהּשׁ
ָאב ְויֹום  ט"ו ּבְ ָרֵאל ּכְ ִיׂשְ "לֹא ָהיוּ יִָמים טֹוִבים ּבְ
ָבִרים  ּדְ ה  ָ ֲחִמּשׁ ִנים  ְמַצּיְ ֲחַז""ל  ּפוִּרים".  ַהּכִ
ַעל  ִדים  ְמַלּמְ ם  ְוֻכּלָ ֶזה,  ַתֲאִריְך  ּבְ ֵאְרעּו  ׁשֶ

ָלִלית: ִמיָחה ַהּכְ ֲהָטָבה רּוָחִנית ְוִחּדּוׁש ַהּצְ
יֹוְצֵאי  ּדֹור  י  ִכּ ִנְגַזר  ִלים  ַהְמַרּגְ ֲעוֹון  ל  ׁשֶ ּבְ  .1
ָכל  ּבְ ָרֵאל.  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ְנסוּ  ִיּכָ לֹא  ִמְצַרִים 
בוּ  יָׁשְ ּבֹו  ֲאִריְך  ַהּתַ  - ָאב  ּבְ ט'  ֵליל  ּבְ ָנה,  ׁשָ
ָהיוּ  ִלים,  ַהְמַרּגְ ת  ּבַ ּדִ ֶאת  ְמעוּ  ָ ּשׁ ׁשֶ ּכְ וָּבכוּ 
ֵמָאִחיו  ִאיׁש  ִנְפָרִדים  ר  ְדּבָ ַהּמִ ּדֹור  ֵני  ּבְ
ַנת  ׁשְ ֶות".  ּבִ ָנה ַלּמָ "ַהְמּתָ ְוִנְכנִָסים ִלְקָבִרים ּבְ
ָנה  ׁשָ י  ִמּדֵ ּכְ ָבִרים,  ַלּקְ ׁשוּב  ִנְכְנסוּ  ִעים  ָהַאְרּבָ
יְָדעוּ  לֹא  ֵהם  ֵמתוּ.  לֹא  ַאְך  ָאב,  ּבְ ט'  ֵליל  ּבְ
ֲאִריְך.  ּתַ ּבַ אוַּלי ָטעוּ  ׁשֶ בוּ  ְוָחׁשְ ה  ּמָ ּתַ ֵזָרה  ַהּגְ ׁשֶ
ְראֹוָתם יֵָרַח  ָאב. ּבִ ְך ִנּסוּ ְוִנּסוּ, ַעד יֹום ט"ו ּבְ ּכָ
ְמָחה  ָבר לֹא יָמוּתוּ ְוָהְיָתה ׂשִ ּכְ ָמֵלא, ֵהִבינוּ ׁשֶ
ה' ֱאלֵֹקיֶכם ַחּיִים  ֵבִקים ּבַ ם ַהּדְ "ַאּתֶ דֹוָלה ׁשֶ ּגְ

ֶכם ַהּיֹום!" ּלְ ּכֻ
ַנֲחָלה  יֹוְרׁשֹות  ְלָבנֹות  ירוּ  ִהּתִ ֶזה  יֹום  ּבְ  .2
ְבָטן,  ְלׁשִ ִמחוּץ  ים  ֲאָנׁשִ ּגַם  ִלְבָעִלים  את  ָלׂשֵ
ְצָלְפָחד,  ִלְבנֹות  ּנֶֶאְמָרה  ׁשֶ ֵמַהֲהָלָכה  ׁשֹוֶנה  ּבְ
ְלַבד. כמו"כ  ֵני ּדֹוֵדיֶהן ּבִ את ֶאת ּבְ ֲעֵליֶהן ָלׂשֵ ׁשֶ
ּנֹוְתרוּ ִלְפֵלָטה  ְניִָמין ׁשֶ ירוּ ִלְבֵני ּבִ יֹום ֶזה ִהּתִ ּבְ

יֶלֶגׁש  'ּפִ בֹות  ִעּקְ ּבְ ַהּגָדֹול  ר  ּבֵ ׁשְ ַהּמַ ְלַאַחר 
ָאז  ַרּבוּ  ׁשֶ ְך  ּכָ ַעל  ה'.  ְקַהל  ּבִ ָלבֹוא  ְבָעה',  ּגִ ּבַ

ְמָחה.  ִנים ַעד ַהּיֹום - יֹום ׂשִ ּדוִּכים, ְמַצּיְ ִ ַהׁשּ
ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאת  ל  ּצֵ ּפִ ְנָבט  ן  ּבֶ יָָרְבָעם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ  .3
ָסאֹות'  ְרּדֵ 'ּפַ ֶהֱעִמיד  ַמְמָלכֹות,  י  ּתֵ ִלׁשְ
ַיֲעלוּ  לֹא  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ׁשֶ ָרִכים(  ּדְ )ַמְחסֹוֵמי 
א  ַלִים, ֶאּלָ ירוּׁשָ ׁש ּבִ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ַלֲעבֹד ֶאת ה' ּבְ
ִנים  ׁשָ ֵהִקים.  ׁשֶ ָזָרה  ַלֲעבֹוָדה  ַאֲחָריו  יְֵלכוּ 
ַלִים, ַאְך לֹא יְָכלוּ  עוּ בנ"י ִלירוּׁשָ ְעּגְ ַרּבֹות ִהְתּגַ
ן  ּבֶ ַע  הֹוׁשֵ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶמֶלְך  וְּלֵהָראֹות.  ַלֲעלֹות 
ָאב,  יֹום ט"ו ּבְ ְחסֹוִמים ּבְ ֵאָלה, הֹוִריד ֶאת ַהּמַ
ַלְיָמה- ְלֵבית  ָרֵאל ְירוּׁשָ ִיׂשְ ֵני  ּבְ י ָאז ָחְזרוּ  וִּמּנִ

דֹוָלה. ְמָחה ּגְ ׁש ְוָהְיָתה ׂשִ ְקּדָ ַהּמִ
ָרֵאל ִלְכרֹות  ֵני ִיׂשְ ִיץ ָעְמלוּ ּבְ ית ַהּקַ 4. ֵמֵראׁשִ
ִיץ,  ַהּקַ יֵמי  ּבִ ַרק  ְרתוּ  ּכָ ֵהם  ַח.  ְזּבֵ ַלּמִ ֵעִצים 
ָהֵעִצים.  ֶאת  ֵהיֵטב  ׁש  ְמַיּבֵ ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ חֹם  ֶהם  ּבָ
ילֹות  ַהּלֵ י  ִכּ ִלְכרֹות  ִהְפִסיקוּ  ָאב  ּבְ ט"ו  ִמּיֹום 
ֶזה  יֹום  ּבְ ָתיו.  ַהּסְ ּבֹוא  ִלְקַראת  ִמְתָאְרִכים 

ַנאי ָלׁשוּב ְלִלּמוּד ַהּתֹוָרה! ּיֵׁש ּפְ ְמחוּ ַעל ׁשֶ ׂשָ
ָהרֹוָמִאים  ָעלוּ  ִני  ׁשֵ ִית  ּבַ ן  ֻחְרּבַ ְלַאַחר   .5
טֹוְבִחים  ֵהם  ׁשֶ ּכְ יָתר  ּבֵ ָהִעיר  ֶאת  ְוֶהְחִריבוּ 
ִנים ַרּבֹות  ְך ׁשָ ֶמׁשֶ ֶביָה. ּבְ ִרְבבֹות ַאְלֵפי ּתֹוׁשָ ּבְ
ַאְך  ַהֲחָלִלים,  ֶאת  ִלְקּבֹר  ַהּגֹוִים  ִהְרׁשוּ  לֹא 

ָקּה,  ְ ְלַנּשׁ זוָּזה  ַהּמְ ַעל  יָדֹו  ֶאת  יַח  ַמּנִ הוּא 
זוָּזה  ַהּמְ ֶאת  רֹוֶאה  ְוהוּא  ּנָהוּג,  ּכַ
יֹומֹו  ּבְ יֹום  י  ִמּדֵ לֹו  יר  ְלַהְזּכִ ָהֲאַלְכסֹוִנית, 
ַאַחר  ַלְחּתֹר  יֵׁש  ִית  ַהּבַ ִסְדֵרי  ִנהוּל  ּבְ י  ִכּ
ִמּתֹוְך  ְיָתה,  ַהּבַ ִנְכנִָסים  ְך  ּכָ ָרה!  ׁשָ ַהּפְ
ין  ּבֵ ָרה  ׁשָ ַהּפְ יבוּת  ֲחׁשִ ַעל  ִהְתּבֹוְננוּת 

ִית! ָכל ּבַ צוּיֹות ּבְ ֹונֹות ַהּמְ עֹות ַהּשׁ ַהּדֵ



נֵס ָלָאֶרץ?  ְזּכֶה ְלִהּכָ ּיִ נּו להשי""ת ׁשֶ ה ַרּבֵ ִפּלֹות ִהְתַחּנֵן מֹׁשֶ ה ּתְ ּמָ  ּכַ
יַמְטִרּיָה ָוֶאְתַחּנַ"ן. ֵהם ּגִ ִפּלֹות, ׁשֶ ל 515 ּתְ ּלֵ נוּ ִהְתּפַ ה ַרּבֵ מֹׁשֶ

ִהְתִחיָלה  ִמְלָחָמה  ֵאיזֹו  ָנה?  ׁשָ ִלְפֵני כ-500  ָאב  ּבְ ָעה  ִתׁשְ ּבְ ָעֵלינּו  ִנְגְזָרה  ֵזָרה נֹוָרָאה  ּגְ ֵאיזֹו   

ָנה?  ָאב ִלְפֵני 106 ׁשָ ָעה ּבְ ִתׁשְ ּבְ
ת  ַנת רנ"ב )1492( ָחְתמוּ ֶמֶלְך וַּמְלּכַ ָאב ׁשְ ָעה ּבְ ִתׁשְ ָאב הוּא יֹום מוָּכן ְלֻפְרָענוּת. ּבְ ָעה ּבְ ׁשְ יֹום ּתִ
ְרָצה  ּפָ  )1914( תרע"ד  ַנת  ׁשְ ּבִ ָפַרד.  ִמּסְ ַהּיְהוִּדים  ּגֵרוּׁש  ַעל  ְוָגְזרוּ  ָהִאיְנְקִויִזיְציָה  י  ֻחּקִ ַעל  ְסָפַרד 
ַאף  זֹו  ִמְלָחָמה  ְיהוִּדים,  ַאְלֵפי  ְמאֹות  ֶנֶהְרגוּ  ּה  ּבָ ָאב,  ּבְ ָעה  ׁשְ ּתִ יֹום  ּבְ ָהִראׁשֹוָנה  ָהעֹוָלם  ִמְלֶחֶמת 
ָרֵאל הי"ד. ֵני ִיׂשְ ים ִרּבֹוא ֵמַאֵחינוּ ּבְ ִ ּשׁ ּה ֶנֶהְרגוּ ׁשִ ִנּיָה, ּבָ ְ ית ְלִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ַהּשׁ ּתִ ׁשְ יָחה ֶאת ַהּתַ ִהּנִ

ֵאּלּו  ד'(  ָהאֹות  ֶאת  ַמְחִליָפּה  ק'  )ָהאֹות  "י.  ּקַ ׁשַ ם  ֵ ַהּשׁ ֶאת  ָת""ם  ַהּסְ סֹוֵפר  ּכֹוֵתב  זּוָזה  ַהּמְ ב  ּגַ ַעל 
ם' ֶזה? ְרׁשּו ַעל 'ׁשֵ בֹות' ּדָ י ּתֵ 'ָראׁשֵ

ׁשּובֹות  בּוַע ֶאת ַהּתְ ָ ת ַהּשׁ ָרׁשַ טּו ִמּסֹוף ּפָ ָרֵאל. ַצּטְ ֶאֶרץ ִיׂשְ ְטחֹוִנּיֹות ּבְ נֹות ַהּבִ ּכָ ים ֵמַהּסַ ׁשִ ים חֹוׁשְ ַרּבִ
לּו! ׁשֹות ַהּלָ ְלָכל ַהֲחׁשָ

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

ת ָוֶאְתַחּנַן ָרׁשַ ֵאלֹות ּפָ ׁשּובֹות ִלׁשְ ּתְ

ַהּפֹוְתִרים: יהודה ש | ישראל ע. |  בנימין ז. | אלחנן ר. | אביגדור ה. | מוישי ה. | מירי ל. | מירי ה.

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

ֶדֶרְך ַהִחיָדה:   ּבְ

ֲהרוֵּגי  ְקבוַּרת  ֶאת  ירוּ  ִהּתִ ָאב  ּבְ ט"ו  יֹום  ּבְ
רוּ  ּמְ ּתַ ִנׁשְ ִנים  ָ ַהּשׁ ְך  וְּבֶמׁשֶ נֵס  ה  ַנֲעׂשָ יָתר.  ּבֵ

ֶדת!  צוָּרה ְמֻכּבֶ ַהּגוּפֹות ּבְ
לוַּח  ָאב ְמַהוֶּה יֹום ִמְפֶנה ּבְ ר ּבְ ה ָעׂשָ ָ יֹום ֲחִמּשׁ
י ִמּיֹום  דוּ אֹוָתנוּ ִכּ יִקים ִלּמְ ָנה ַהּיְהוִּדי. ַצּדִ ָ ַהּשׁ
ִליֵמי  ית  ַנְפׁשִ ְלִהְתּכֹונֵן  ַמְתִחיִלים  ְוֵאיָלְך  ֶזה 

ּנֲָהגוּ  ׁשֶ יֵׁש  ִליחֹות.  ְוַהּסְ ָהַרֲחִמים  ְיֵמי  ין,  ַהּדִ
ִתיָבה ַוֲחִתיָמה טֹוָבה'  ָבר ְלַאֵחל 'ּכְ ְלַהְתִחיל ּכְ
י  ִכּ ָמְצאוּ  ים.  ַוֲאֻרּכִ טֹוִבים  ְלַחּיִים  ְזּכֶה  ּנִ ׁשֶ
ָלִאחוּל  ִגַמְטִרּיָה  ּבְ ֶוה  ׁשָ ָאב"  ּבְ ר  ָעׂשָ ה  ָ "ֲחִמּשׁ

ִתיָבה ַוֲחִתיָמה טֹוָבה"! "ּכְ


