
ַתּמוּז ֵאְרעוּ  יֹום י"ז ּבְ ּבְ דוּ אֹוָתנוּ ׁשֶ ֲחַז"ל ִלּמְ
רוּ  ּבְ ּתַ ָרֵאל: ִנׁשְ ים ְלִיׂשְ ה ְמאָֹרעֹות ָקׁשִ ָ ֲחִמּשׁ
ִמיד, ֻהְבְקעוּ חֹומֹות  ן ַהּתָ ל ָקְרּבַ ּטַ ַהּלוּחֹות, ּבֻ
ַהּתֹוָרה,  ֶאת  ַאּפֹוְסְטמוּס  ַרף  ׂשָ ַלִים,  ְירוּׁשָ

ֵהיָכל.  ְוֶהֱעִמיד ֶצֶלם ּבַ
ע ְליֹום צֹום ְלדֹורֹות.  ּיֹום ֶזה ִנְקּבַ ה ׁשֶ ּבָ זֹו ַהּסִ
ְלִהְתּבֹונֵן:  ָעֵלינוּ  ָלצוּם,  ָלנוּ  י  ּדַ לֹא  אוָּלם 
ָבִרים  ּדְ ה  ָ ִתּקוּן ֲחִמּשׁ ּבְ ִקיִעים  ַמׁשְ ַהִאם ָאנוּ 

לוּ? ַהּלָ
יַָרד  נוּ  ַרּבֵ ה  ר מֹׁשֶ ֲאׁשֶ ּכַ ַהּלּוחֹות:  רּו  ּבְ ּתַ ִנׁשְ
ְרחוּ ָהאֹוִתּיֹות  ֵמַהר ִסיַני ְוָרָאה ֶאת ָהֵעֶגל, ּפָ
ַמִים,  ָ ַלּשׁ ֲחָזָרה  ּבַ רֹות  ּבְ ַהּדִ ֶרת  ֲעׂשֶ ל  ׁשֶ
ֵמַעל  ִליָכן  ִהׁשְ ְוהוּא  ֵבדֹות  ּכְ ַנֲעׂשוּ  ַהּלוּחֹות 
ים  ּלִ ָהאֹוִתּיֹות ְוַהּמִ ּקוּן ְלָכְך הוּא ׁשֶ יָָדיו. וַהּתִ
ַעל  ֲחרוּתֹות  ִיְהיוּ  רֹות  ּבְ ַהּדִ ֶרת  ֲעׂשֶ ל  ׁשֶ
נוּ  ַנְפׁשֵ יֹום ֶזה הוּא ַלֲחרֹט ּבְ ּקוּן ּבְ נוּ! ַהּתִ ִלּבֵ
ּבוּד  ת, ּכִ ּבָ ַ ה', ֶאת ְזִכיַרת ַהּשׁ ֶאת ָהֱאמוָּנה ּבַ

ְצוֹות! הֹוִרים, ְויֶֶתר ַהּמִ
ׁש  ִמְקּדָ ית  ּבֵ ָלנוּ  ֵאין  ָאְמָנם  ִמיד:  ַהּתָ ל  ּטַ ּבֻ
ַאְך  ִמיד,  ּתָ ן  ָקְרּבַ ַמְקִריִבים  ַהּכֲֹהִנים  ְוֵאין 
ִמיד  ּתָ ֶנֶגד  ּכְ ֲחִרית  ׁשַ ִפּלֹות!  ַהּתְ ָלנוּ  נֹוְתרוּ 

ין  ּבֵ ל  ׁשֶ ִמיד  ּתָ ֶנֶגד  ּכְ וִּמְנָחה  ַחר,  ׁשַ ל  ׁשֶ
ִחזּוּק  ַעְצֵמנוּ  ַעל  ל  ְנַקּבֵ ֶזה  יֹום  ּבְ ִים.  ָהַעְרּבַ

ה. ִפּלָ ֲעבֹוַדת ַהּתְ ּבַ
חֹומֹות  יֵׁש  ְיהוִּדי  ְלָכל  ַהחֹומֹות:  ֻהְבְקעּו 
ָהאֹויֵב  ְוהֹוֵדף ֶאת  ֶהם הוּא עֹוֵצר  ּבָ ְסִביבֹו, 
וְּפִריָצה.  ֵמֲחִדיָרה  ָהָרע,  יֵֶצר  הוּא  ַהּגָדֹול, 
ִית',  ּבַ ֶדק  'ּבֶ ַלֲערְֹך  ֶזה הוּא  יֹום  ּבְ יָמה  ׂשִ ַהּמְ
צוּרֹות? ַהִאם ָאנוּ נֹוֲהִגים  ַהִאם חֹומֹוֵתינוּ ּבְ
ִמיַרת  ׁשְ ַעל  יִדים  ַמְקּפִ ַמִים?  ׁשָ ִיְרַאת  ּבְ

ָראוּי? ֵעיַנִים ּכָ
ִהְצִליחוּ  ּתֹוָרה  ֵסֶפר  ּתֹוָרה:  ֵסֶפר  ְרפּו  ׂשָ
רֹף  - ַאְך לֹא ֶאת ַהּתֹוָרה ַעְצָמּה! ָעֵלינוּ  ִלׂשְ
ר  ֲאׁשֶ ִלּמוּד ַהּתֹוָרה וַּבֲהָפָצָתּה! ּכַ ֵּק ּבְ ְלִהְתַחז
ִנים  ְמַתּקְ ֲאַנְחנוּ  ּתֹוָרה  עוֵּרי  ׁשִ ּבְ ים  ַמְרּבִ
ֵרַפת  ׂשְ ל  ׁשֶ ַמר  יֹום  אֹותֹו  ּבְ ָהיָה  ׁשֶ ָמה  ֶאת 
ּדֹוֶמה  ק  וְּבֵחׁשֶ ִהְתַלֲהבוּת  ּבְ ִלּמוּד  ַהּתֹוָרה. 

ֵרָפה!  ר ַעל ַלֲהבֹות ַהּשְׂ ְלֵאׁש וְּמַכּפֵ
ל ַהּיְהוִּדי הוּא  ֵהיָכל: ַהּמַֹח ׁשֶ ָהֳעַמד ֶצֶלם ּבַ
ֶצֶלם  ְלַהֲעִמיד  לֹא  יד  נְַקּפִ ַהּקֶֹדׁש!  ֵהיַכל 
ְקִריָאה  ְולֹא  ְצִפּיָה  לֹא  נוּ.  ַנְפׁשֵ ֵהיַכל  ּבְ
ִאים ֶאת ַהּנֶֶפׁש. לֹא ַנְכִניס  ַטּמְ ֳחָמִרים ַהּמְ ּבָ

ְרֵכי ִצּיֹון ּדַ
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רוָּתם  ַכׁשְ ּבְ ִקים  ְמֻפְקּפָ ַמֲאָכלֹות  ה  ַלּפֶ
ָמה.  ׁשָ טַֹהר ַהּנְ ּפֹוְגִמים ּבְ ׁשֶ

ָרה  ּקָ ׁשֶ ָמה  ֶאת  ן  ְנַתּקֵ ֶזה  יֹום  ּבְ ׁשֶ ָרצֹון  ְיִהי 

נוּ  ת ַנְפׁשֵ ֻאּלַ ַתּמוּז, וְּבָכְך ְנָקֵרב ֶאת ּגְ י"ז ּבְ ּבְ
יֵָמינוּ! ְמֵהָרה ּבְ ָרֵאל ּבִ ת ַעם ִיׂשְ ֻאּלַ ְוֶאת ּגְ

'ֵסֶפר  ַרק  לֹא  ִהיא  ַהּתֹוָרה  ׁשֶ יֹוְדִעים  נוּ  ּלָ ּכֻ
ַלֲעׂשֹות.  לֹא  וָּמה  ַלֲעׂשֹות  ָמה  הֹוָראֹות' 
ֶאת  הקב"ה.  ְלֵבין  יֵנינוּ  ּבֵ ֶרת  ְמַחּבֶ ַהּתֹוָרה 
יל ָצִעיר ְוַעד  ַהּתֹוָרה לֹוְמִדים יֹוָמם ָוַלְיָלה, ִמּגִ
ַהּתֹוָרה  ל  ָכּ ֶאת  ּיֹוֵדַע  ׁשֶ ִמי  ּגַם  יָבה.  ְוׂשֵ ִזְקָנה 
ׁשוּב  ְוִלְלמֹד  יְך  ְלַהְמׁשִ ְמֻצוֶּה  ֲעַדִין  הוּא  ּה  ּלָ ּכֻ

ְוׁשוּב.
ַהּתֹוָרה  ְדָרׁש:  ּמִ ּבַ ׁשֹוֲאִלים  ְמַעְניֶנֶת  ֵאָלה  ׁשְ
סוּק  ַהּפָ וָּמה  יֹוֵתר,  ּבְ ֶהָחׁשוּב  ֶפר  ַהּסֵ ִהיא 
עֹות.  ּדֵ לֹׁש  ׁשָ יֵׁש  ּתֹוָרה?  ּבַ יֹוֵתר  ּבְ ֶהָחׁשוּב 
יֹוֵתר  סוּק ֶהָחׁשוּב ּבְ ַהּפָ ן זֹוָמא אֹוֵמר ׁשֶ ּנָא ּבֶ ַהּתַ
ָרֵאל ה' ֱאלֵֹקינוּ ה'  ַמע ִיׂשְ ָכל ַהּתֹוָרה הוּא 'ׁשְ ּבְ
ִלים ַעל ַעְצֵמנוּ  ָפסוּק ֶזה ֲאַנְחנוּ ְמַקּבְ ֶאָחד'. ּבְ
ַרְך  ִיְתּבָ ּבֹוֵרא  ּבַ ֱאמוָּנה  ַמִים,  ׁשָ ַמְלכוּת  עֹל 
ָכל ֵעת  ִמיד, ּבְ סוּק ֶזה ִנְנַהג ּתָ מֹו , וְּבִקּיוּם ּפָ ׁשְ
ּנָא  ַהּתַ ְותֹוָרתֹו.   ה'  ְרצֹון  עפ"י  ָעה,  ׁשָ וְּבָכל 
ָמעוִּתי  ׁשְ סוּק ֶהָחׁשוּב ְוַהּמַ י ַהּפָ ן ַנּנָס אֹוֵמר ִכּ ּבֶ
ר  ֲאׁשֶ ּכַ מֹוָך".  ּכָ ְלֵרֲעָך  "ְוָאַהְבּתָ  הוּא  יֹוֵתר  ּבְ
יד ִלְנהֹג  יָלא ַיְקּפִ ָאָדם אֹוֵהב ֶאת ַהזּוַּלת, ִמּמֵ
ִמּתֹוְך  ה'  קֹול  ּבְ ַמע  ִיׁשְ ְוַאף  ָראוּי,  ּכָ יו  ַלּפָ ּכְ
ל ִקּיוּם ַהּתֹוָרה  ּכָ ַרת ַהּטֹוב. ֲהֵרי ׁשֶ ַאֲהָבה ְוַהּכָ
ֶּה  ז ׁשֶ ֲעִקיָבא  י  ַרּבִ ִדְבֵרי  ּכְ ֶזה,  ָפסוּק  ּבְ לוּי  ּתָ

ּתֹוָרה'. ָלל ּגָדֹול ּבַ 'ּכְ
סוּק  ַהּפָ י  ִכּ טֹוֵען  ִזי  ּפָ ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ּנָא  ַהּתַ
סוּק  ּפָ ְוָקא  ּדַ הוּא  ּתֹוָרה  ּבַ יֹוֵתר  ּבְ ִזי  ְרּכָ ַהּמֶ
יְנָחס, הוּא ְמַצּיֵן  ת ּפִ ָרׁשַ ֵתנוּ, ּפָ ָפָרׁשָ ַהּמֹוִפיַע ּבְ
ַבּבֶֹקר  ה  ֲעׂשֶ ּתַ ֶאָחד  ֶבׂש  ַהּכֶ "ֶאת  סוּק  ַהּפָ ֶאת 
ִים",  ָהַעְרּבָ ין  ּבֵ ה  ֲעׂשֶ ּתַ ִני  ֵ ַהּשׁ ֶבׂש  ַהּכֶ ְוֵאת 
ָמעוִּתי  ׁשְ ַהּמַ סוּק  ּפָ ּכַ ִמיד',  ּתָ ן  'ָקְרּבַ ִמְצַות  ּבְ

ּתֹוָרה!  יֹוֵתר ּבַ ּבְ
ְכָלל  ּבִ ְוֵאיְך  ֶזה,  ָפסוּק  ּבְ ְך  ּכָ ל  ָכּ ְמיָֻחד  ָמה 
ַהּקֹוְדִמים,  סוִּקים  ַהּפְ ֵני  ׁשְ ּבִ "ִמְתָחֶרה"  הוּא 

ְך? ל ּכָ ַהֲחׁשוִּבים ָכּ
ְיסֹוד  ָראג,  ִמּפְ ֲהַר"ל  ַהּמַ יר  ַמְסּבִ א,  ֶאּלָ
ִקּיוּם  ְוִעְקִבּיוּת".  "ַהְתָמָדה  הוּא  ַהּיֲַהדוּת 
ָעה,  ׁשָ ָעה  ׁשָ ַהּתֹוָרה  ִלּמוּד  יֹום,  יֹום  ִמְצוֹות 
ָאָדם  ָאְמָנם  ְוֶרַגע.  ֶרַגע  ָכל  ּבְ ה'  ּבַ ֱאמוָּנה 
ִביאֹו ְלֶהְרּגִֵלים ָרִעים,  ּמְ ִנְבָרא ִעם יֵֶצר ָהָרע ׁשֶ
ֶרְך  ְוַהּדֶ ְועֹוד,  ָרעֹות  ִמּדֹות  ִליִלּיִים,  ׁשְ ְטָבִעים 
ֲעבֹוַדת  ִהיא  ה  ֵאּלֶ ל  ָכּ ַעל  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ַהְיִחיָדה 
ק  ְמֻסּפָ ָהיָה  ֲעִקיָבא  י  ַרּבִ ִעְקִבּיוּת.   ּבְ ם  ֵ ַהּשׁ
ִאם ַיְצִליַח ִלְלמֹד ּתֹוָרה, ֲהֵרי ָהיָה רֹוֵעה צֹאן 
ַדְרּכֹו  ּבְ ָהאֹות!  צוַּרת  יַָדע  ְוֶטֶרם  ִעים  ַאְרּבָ ן  ּבֶ
ָבה ַעל  ְונֻּקְ ֲחָקה  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ֶאֶבן  ִלְלמֹד ּתֹוָרה ָרָאה 
"וָּמה  ָאַמר  ָעֶליָה.  ּיֹוְרדֹות  ׁשֶ ַמִים  ִטּפֹות  ְיֵדי 
ּתֹוָרה  ׁשֶ אי  ַוּדַ ּבְ ה,  ָקׁשָ ֶאֶבן  ֲחקוּ  ׁשָ ים  ַרּכִ ַמִים 
ִליֶטר  ֵמָאה  ּפְֹך  ִנׁשְ ִאם  ֲאָבל,  י".  ְלִלּבִ ְחּדֹר  ּתַ
ֵחק!  ָ ׁשּ ּתִ לֹא  ִהיא  ֶאֶבן,  ַעל  ַבת-ַאַחת  ּבְ ַמִים 
ִעְקִבּיוּת  ּפֹות ַהּיֹוְרדֹות זֹו ַאַחר זֹו, ּבְ ְוָקא ַהּטִ ּדַ
ֶאת ָהֶאֶבן. יֵֶצר ָהָרע  ֲחקוּ  ָ ּשׁ ׁשֶ וְּבַהְתָמָדה, ֵהן 
ם  ֵ ָקרוּי ֶאֶבן! ׁשֹוֲחִקים אֹותֹו ַעל ְיֵדי ֲעבֹוַדת ַהּשׁ

ַמְתֶמֶדת וְּקבוָּעה. 
ין  ּבֵ ְוֶכֶבׂש  ּבֶֹקר  ּבַ ֶבׂש  ּכֶ ִמיד.  ּתָ ן  ָקְרּבַ ְיסֹוד  ֶזה 
ַלֲעבֹוַדת  ֶסֶמל  יֹום.  יֹום  ִמיד.  ּתָ ִים.  ָהַעְרּבַ

ַהּיְהוִּדי!
יֹום ֶזה, אֹוְמִרים  ַתּמוּז. ּבְ בוַּע ָחל צֹום י"ז ּבְ ָ ַהּשׁ
ה  ָעׂשָ ָהאֹויֵב  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִמיד.  ַהּתָ ַטל  ּבָ ֲחַז"ל, 
ָקה  ַאְסּפָ ִהְכִניסוּ  לֹא  ַלִים,  ְירוּׁשָ ַעל  ָמצֹור 
מוּל  ֵאיָתנֹות  ָעְמדוּ  ָהִעיר  חֹומֹות  ָלִעיר. 
ָהיוּ  ִעיר,  ּבָ ים  ָבׂשִ ַהּכְ ִנְגְמרוּ  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָהאֹויֵב. 
ֵני  ׁשְ ָלרֹוָמִאים  ֵמַהחֹוָמה  מֹוִריִדים  ַהּכֲֹהִנים 
ֵני  ׁשְ ַמְחִזיִרים  ָהיוּ  ְוֵהם  ָזָהב,  ּבְ ְמֵלִאים  ים  ַסּלִ
ה ֵהם  ים ֵאּלֶ ָבׂשִ ּכְ ַהּגֹוִים ֵהִבינוּ ׁשֶ ׁשֶ ים. ּכְ ָבׂשִ ּכְ
ַהּמֹוְנִעים  ֵהם  ָלִעיר,  ָהָעְצָמה  ֶאת  ּנֹוְתִנים  ׁשֶ

ֶדֶרְך ַהּתֹוָרה ּבְ



ָעם.  ְגָעה ַמּגֵָפה ּבָ ָרֵאל ָחְטאוּ, ּפָ ֵני ִיׂשְ ר ּבְ ֲאׁשֶ ּכַ
ָעַצר  ל ַוּתֵ יְנָחס ַוְיַפּלֵ ים ֶנֱאַמר 'ַוּיֲַעמֹד ּפִ ְתִהּלִ ּבִ
ַעד  ָודֹר  ְלדֹר  ִלְצָדָקה,  לֹו  ב  ָחׁשֶ ַוּתֵ ּגֵָפה.  ַהּמַ
יְנָחס ָעַצר ַמּגֵפֹות  עֹוָלם'. ׁשֹוֲאִלים, ְוִכי ַרק ּפִ
ה  ַרף מֹׁשֶ ֵחְטא ָהֵעֶגל ׂשָ ּבְ ָרֵאל? ֲהֵרי  ִיׂשְ ַעם  ּבְ
ַאֲהרֹן  ּגַם  ַמּגֵָפה,  ְוָעַצר  ק  ּדַ וְּטָחנֹו  ָהֵעֶגל  ֶאת 
יר  א, ַמְסּבִ ַהּכֵֹהן ָלַקח ְקטֶֹרת ְוָעַצר ַמּגֵָפה. ֶאּלָ

ַעל  ב  ָחׁשַ יְנָחס  ּפִ לֹמֹה',  ׁשְ ְפֶאֶרת  ַה'ּתִ נוּ  ַרּבֵ
ַמּגֵפֹות  ַיַעְצרוּ  ֵאיְך   - ַהְמֻאָחִרים  ַהּדֹורֹות 
ָלַקח  הוּא  ׁש?  ִמְקּדָ ית  ּבֵ ְוֵאין  ְקטֶֹרת  ֵאין  ׁשֶ ּכְ
ָכל ֵעת  ַיד ַהּיְהוִּדי ּבְ ה! ֶזה ָזִמין ּבְ ִפּלָ ֶאת ּכַֹח ַהּתְ
ב  ָחׁשֶ סוּק "ַוּתֵ ְך ַהּפָ וַָּנת ֶהְמׁשֵ ָעה. ְוזֹו ּכַ וְּבָכל ׁשָ
י "ְלדֹר ָודֹר ַעד עֹוָלם"!   ה? ִכּ לֹו ִלְצָדָקה" ָלּמָ

ִפּלָה ֶדֶרְך ַהּתְ ּבְ

ל  ׁשֶ ִהּלוָּלא  ּדְ יֹוָמא  ָחל  ַתּמוּז,  ּבְ בוַּע, ט"ו  ָ ַהּשׁ
דֹוׁש,  ַהּקָ ַהַחּיִים'  ָה'אֹור  ָעָטר,  ן  ּבֶ ַחּיִים  נוּ  ַרּבֵ
יַח.  ׁשִ ַמת ֶמֶלְך ַהּמָ ל ִנׁשְ ּיָדוַּע ִניצֹוץ ׁשֶ ָהיָה ּכַ ׁשֶ
ַהַחּיִים'  ָה'אֹור  י  ִכּ ּכֹוֵתב  ָפָלאִג'י  ַחּיִים  נוּ  ַרּבֵ
ּמוּד  ַהּלִ ֲחלֹום ְוָאַמר לֹו ׁשֶ דֹוׁש  ִנְגָלה לֹו ּבַ ַהּקָ
ל  ִמּכָ ְלִהּנֵָצל  ְמֻסּגָל  ַהַחּיִים'  'אֹור  ֶפר  ּסֵ ּבַ
ִפּלֹות ַרּבֹות  ר ּתְ ן ָעָטר ִחּבֵ נוּ ַחּיִים ּבֶ ָצָרה! ַרּבֵ
ן ָאְבדוּ ָלנוּ,  ּלָ ָלה, ַאְך ּכֻ ה, ִליׁשוָּעה וְּלַהּצָ ִלְסֻגּלָ
ְלִמידֹו  ַיד ּתַ ָרה ּבְ ּמְ ּתַ ׁשְ ּנִ ה ַאַחת ׁשֶ ָרט ִלְתִפּלָ ּפְ
ה  ִפּלָ ַהּתְ נַֹסח  ְוֶזה  ַהִחיָד"א.  נוּ  ַרּבֵ ַהּגָדֹול 
ָרצֹון  "ְיִהי  ְוַרֲחִמים  ְיׁשוָּעה  ִלְדַבר  ֻסּגֶֶלת  ַהּמְ
ְיִדידוּת אֹור  נוּ, ֱאלֵֹקינוּ,  ַמְלּכֵ ָפֶניָך ָאִבינוּ  ִמּלְ

ר  ֲאׁשֶ ִריְתָך  ּבְ ְלַמַען  ָמֵתנוּ,  ְוִנׁשְ נוּ, רוֵּחנוּ  ַנְפׁשֵ
ֵאינָן חֹוְזרֹות ֵריָקן  ֵרה ִמּדֹות ׁשֶ לֹׁש ֶעׂשְ ַרָתּ ִלׁשְ ָכּ
ב  ֵתנוּ ְוָהׁשֵ ָפֶניךָ, ְזכֹר ַאֲהָבֵתנוּ ְוִחּבָ ְלעֹוָלם ִמּלְ
ַע  ֲעׁשֵ ּתַ ְלִהׁשְ ְוַתְחזֹר  נוּ  ָקְדׁשֵ ְלֵבית  ִכינְָתָך  ׁשְ
ּנוּ  ִמּמֶ ֵרָדֵתְך  ּפְ ה  ָקׁשָ י  ִכּ ֶקֶדם,  יֵמי  ּכִ נוּ  ּבָ
ְוָכְלָתה  ֵמֵעינוּ,  ָהמוּ  ִמּגוֵּפנוּ,  נוּ  ַנְפׁשֵ ְפֵרַדת  ּכִ
ךָ,  ָקְדׁשְ ְוֶאל ְמעֹון  ִכינְָתָך  ׁשְ ת  ֻאּלַ ּגְ ֶאל  נוּ  ַנְפׁשֵ
ִנים וּבֹוִכים  ִמְתַחּנְ ְוִלְרצֹוְנָך ה' ִנְכַסְפנוּ, ִהְננוּ 
ִכיָנה,  ְ ַהּשׁ ּגָלוּת  ַעל  ָהַרֲחָמן,  ָאב  ה'  ְלָפֶניךָ, 
ַאֲהָבְתָך  ּבְ נוּ  ק ַנְפׁשֵ ִכינְָתךָ, ְוַדּבֵ יָעה ה' ׁשְ הֹוׁשִ
נוּ  ַמְלּכֵ ְויֵיעֹול  נוּ,  ַנְפׁשֵ ַעל  ְוָהֲעֵרָבה  ִעיָמה  ַהּנְ

ֵהיָכֵליּה." ּבְ

ֶדֶרְך ֲאבֹוֵתינּו ּבְ

ֵני  ׁשְ ֶהֱעלוּ  חֹומֹוֶתיָה,  ֶאת  ְלַהְבִקיַע  ֵמָהאֹויֵב 
אֹותֹו יֹום, י"ז  ים. ּבְ ָבׂשִ ֵני ּכְ ְמקֹום ׁשְ ֲחִזיִרים ּבִ
ִמיד, ְוָהאֹויֵב  ן ַהּתָ ַתּמוּז, לֹא ִהְקִריבוּ ֶאת ָקְרּבַ ּבְ
ָהרֹוָמִאים  ַלִים.  ְירוּׁשָ חֹומֹות  ֶאת  ִהְבִקיַע 
ֲעבֹור  ּכַ ְוִלְרצַֹח.  ַלֲהרֹג  לֹל,  ְוִלׁשְ ּדֹד  ִלׁשְ ִנְכְנסוּ 
ֶאת  ְרפוּ  ׂשָ ָאב,  ּבְ ָעה  ִתׁשְ ּבְ בוּעֹות,  ׁשָ ה  לֹׁשָ ׁשְ

ׁש. ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ
ף  ּתֵ ּתַ ִמיד': ִמׁשְ ן ּתָ ר ְיהוִּדי 'ַמְקִריב ָקְרּבַ ֲאׁשֶ ּכַ
ִפּלֹות  לֹׁש ּתְ ל ׁשָ ּלֵ עוֵּרי ּתֹוָרה יֹום יֹום, ִמְתּפַ ׁשִ ּבְ
ל אֶֹכל - ְלָפָניו וְּלַאֲחָריו,  יֹום, ְמָבֵרְך ַעל ָכּ ּבְ
ָכל ֵעת,  ה ְצָדָקה ּבְ ִמיד, עֹוׂשֶ ְצִניעוּת ּתָ נֹוֵהג ּבִ
ב  ִנּצָ הוּא  ֲהֵרי  ְוֶרַגע,  ֶרַגע  ָכל  ּבְ ה'  ֶאת  זֹוֵכר 

ָחִליָלה  ׁשֶ ּכְ ָהָרע.  יֵֶצר  מוּל  צוָּרה  ּבְ חֹוָמה  ּכְ
ָהָרע  יֵֶצר  ַמְצִליַח   - ִמיד"  ַה"ּתָ ֶאת  ִלים  ְמַבּטְ

ַלְחּדֹר.
ה,  ַהֻחְפׁשָ יֵמי  ּבִ ְיָקִרים,  ְלִמיִדים  ּתַ ו,  ַעְכׁשָ ּגַם 
נוּ,  ּלָ ׁשֶ ִמיד'  ַהּתָ ן  'ָקְרּבַ ֶאת  ְלַהְקִריב  ל  ּדֵ ּתַ ִנׁשְ
פוּת  ּתְ ּתַ נֶֶסת, ִהׁשְ יד ַעל ֲהִליָכה ְלֵבית ַהּכְ נְַקּפִ
'ֶקֶרן  ִעיֵלי  ּפְ ְצוֹות.  ַהּמִ ְוִקּיוּם  ּתֹוָרה,  עוֵּרי  ׁשִ ּבְ
יֵמי  ּבִ ּגַם  ִקיִעים  ַמׁשְ סוִּרים  ַהּמְ עֹות'  ַהַהּסָ
עוֵּרי ּתֹוָרה  ל ׁשִ ים ׁשֶ ִמים ִמְפּגָׁשִ ה וְּמַקּיְ ַהֻחְפׁשָ
ָהֶרֶצף  ֶאת  ר  ּמֵ ְלׁשַ ֵדי  ּכְ ַיֲהדוּת,  ּבְ יחֹות  ְוׁשִ

ִמיד! י - ּתָ יִתי ה' ְלֶנְגּדִ וִּ ַהִחּנוִּכי. ׁשִ



א ְלַקּלֵל? ְלָעם ּבָ ּבִ ּיִָמים ׁשֶ ָרֵאל ּבַ ֵני ִיׂשְ ה ִעם ּבְ ֵאיֶזה ֶחֶסד הקב"ה ָעׂשָ

ַעס! לוּ ה' לֹא ּכָ ּיִָמים ַהּלָ ל. ַאְך ּבַ ְלָעם יַָדע ְלַכוֵּן ֶאת ָהֶרַגע ּבֹו ה' ּכֹוֵעס, ְוָאז ְלַקּלֵ ּבִ

ה זֹאת? יַצד עֹוׂשֶ י ֶעֶרב. ּכֵ יִקים' ִמּדֵ ִּ ּיְהוִּדי הֹוֵרג ְסִביבֹו ַאְלֵפי 'ַמז "י ֵמִביא ׁשֶ ִ ַרּשׁ

ִביֵבנוּ. ּסְ יִקים ׁשֶ ִּ ז ה הֹוְרִגים ֶאת ַהּמַ ּטָ ַמע ַעל ַהּמִ ּקֹוְרִאים ְקִריַאת ׁשְ ׁשֶ ּכְ

ַרח"? ר - ׂשָ ת ָאׁשֵ ם ּבַ ִנים "ְוׁשֵ ָרֵאל. ַמּדּוַע ְמַצּיְ ֵני ִיׂשְ ה מֹוִנים ֶאת ּבְ ָרׁשָ ּפָ ּבַ
ֵתנּו יֵׁש 'אֹות ְקטּוָעה'? ָפָרׁשָ ֵהיָכן ּבְ

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
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ֶדֶרְך ַהִחיָדה: ּבְ

ֶדֶרְך ַהּמּוָסר ּבְ

נוּ  ה ַרּבֵ ֵתנוּ ִנְלַמד שהקב"ה ָמַסר ְלמֹׁשֶ ָפָרׁשָ ּבְ
ן נוּן ִיְזּכֶה ְלַהְנִהיג  ַע ּבִ ְלִמידֹו ַהּנֱֶאָמן ְיהֹוׁשֻ י ּתַ ִכּ
ה  ְוָלּמָ ְוַיְכִניֵסם ָלָאֶרץ.  ֶאת ָהָעם ַאֲחֵרי מֹותֹו 
ָרִגיל  ָהיָה  הוּא  י  ִכּ זֹו?  ה  ִלְגֻדּלָ ַע  ְיהֹוׁשֻ ָזָכה 
ר  ְוִסּדֵ ְדָרׁש  ַהּמִ ֵבית  ּבְ ּמוּד  ַהּלִ ַאֲחֵרי  ֵאר  ָ ְלִהּשׁ
ְפָסִלים  ִטיִחים( ְוֶאת ַהּסַ ְ ְחְצָלאֹות )ַהּשׁ ֶאת ַהּמַ

ֲעבוּר ַהּלֹוְמִדים. 
י  ָצְרַפת ְיהוִּדי יָָקר, ַרּבִ ִנים ַרּבֹות ַחי ּבְ ִלְפֵני ׁשָ
י ְלנַּקֹות ֶאת  ִ ׁשּ ָכל יֹום ׁשִ יַע ּבְ ָהיָה ַמּגִ ִיְצָחק, ׁשֶ

טֹוֵרַח  ָהיָה  ֲארֹון-ַהּקֶֹדׁש  ְוִלְפֵני  נֶֶסת,  ַהּכְ ית  ּבֵ
י ִיְצָחק וְּבנֹו  גוּפֹו ְלנַּקֹות וְּלַהְבִריק. ָזָכה ַרּבִ ּבְ
תֹוָרתֹו – ֲהֵרי הוּא  לֹמֹה ֵהִאיר ֶאת ָהעֹוָלם ּבְ ׁשְ
בוַּע  ָ ּשׁ ּבַ ָחל  ִטיָרתֹו  ּפְ ּיֹום  ׁשֶ דֹוׁש!  ַהּקָ "י  ִ ַרּשׁ
כוּת  ְּ ַהז ּגֶֹדל  ָלנוּ  ֲהֵרי  ַתּמוּז(.  ּבְ )כ"ט  א  ַהּבָ
ים. ִמְצָוה ְמצוּיָה ָלנוּ ִהיא  י ָהַרּבִ ַזּכֵ ִלְהיֹות ִמּמְ
ֶאת  ד  וְּלַכּבֵ ְלַאְרּגֵן  נֶֶסת,  ַהּכְ ית  ּבֵ ֶאת  ר  ְלַסּדֵ

ית ֱאלֵֹקינוּ! ּבֵ


