
ֵני  ּבְ ֶאת  נוּ  ַרּבֵ ה  ְמַצוֶּה מֹׁשֶ ֵתנוּ  ָרׁשָ ּפָ ֶפַתח  ּבְ
ְלַהר  יְֵלכוּ  ָלָאֶרץ  ִניָסָתם  ּכְ ִעם  י  ִכּ ָרֵאל,  ִיׂשְ
ָבִטים  ה ׁשְ ָ ּשׁ ׁשִ ם ַיֲעלוּ  ִריִזים ְוַהר ֵעיָבל. ׁשָ ּגְ
ָבִטים ַעל ָהָהר ָהַאֵחר,  ה ׁשְ ָ ּשׁ ַעל ַהר ֶאָחד ְוׁשִ
ֶאת  לוּ  ִויַקּלְ ם  ֵ ַהּשׁ ֶרְך  ּדֶ ׁשֹוְמֵרי  ֶאת  ְיָבְרכוּ 

ָברֹו.  ָהעֹוְבִרים ַעל ּדְ
ָהָאֶרץ  ֶאל  ֱאלֹקיָך  ה'  ְיִביֲאָך  י  ִכּ "ְוָהיָה 
ה ֶאת  ּה ְוָנַתָתּ ָתּ ה ְלִרְשׁ ָמּ ה ָבא ָשׁ ר ַאָתּ ֲאֶשׁ
ַעל  ָלָלה  ַהְקּ ְוֶאת  ְגִּרִזים  ַהר  ַעל  ָרָכה  ַהְבּ
ן ַאֲחֵרי  ַהיְַּרֵדּ ֵעֶבר  ְבּ ה  ֵהָמּ ַהר ֵעיָבל: ֲהלֹא 
ב  ֵֹּשׁ ַהי ַנֲעִני  ַהְכּ ֶאֶרץ  ְבּ ֶמׁש  ַהֶשּׁ ְמבֹוא  ֶרְך  ֶדּ

ְלָגּל ֵאֶצל ֵאלֹוֵני מֶֹרה". ֲעָרָבה מּול ַהִגּ ָבּ
ַמֲאִריָכה  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  ָבר!  ַהּדָ ְמַעְניֵן 
יַע ְלָהִרים  ׁש ֵאיְך ְלַהּגִ ל ַמּמָ ה ׁשֶ וְּמַצּיֶֶרת ַמּפָ
ַעל  ֲאִפּלוּ  ֵעיָבל.  ְוַהר  ִריִזים  ּגְ ַהר  ה,  ֵאּלֶ
ְמַצּיֶנֶת  ַהּתֹוָרה  ֵאין  ַהּקֶֹדׁש,  ִעיר  ַלִים  ְירוּׁשָ
ּקוּם  ּמִ ֶמת. ָמה ְמיָֻחד ּבַ ִדּיוּק ִהיא ְמֻמּקֶ ֵהיָכן ּבְ
ְוַהר  ָרָכה  ַהּבְ ַהר  ֶהָהִרים,  ֵני  ׁשְ ל  ׁשֶ ַהְמֻדּיָק 

ָלָלה? ַהּקְ
ְרָפֵאל  ְמׁשֹון  ׁשִ י  ַרּבִ יק  ּדִ ַהּצַ ַהּגָאֹון  ַתב  ּכָ
ְוָקא ֶלָהִרים  ע ּדַ ִנּּסַ י ַהּתֹוָרה רֹוָצה ׁשֶ ִהיְרׁש ִכּ

ֵני ֶאְפַרִים, וְּנַקּיֵם ֶאת  יַע ְלַנֲחַלת ּבְ לוּ, ַנּגִ ַהּלָ
ם  ְוׁשָ "ְרֵאה!"  ה:  ָרׁשָ ּפָ ּבַ ָהִראׁשֹוָנה  ה  ּלָ ַהּמִ
ָלָלה!  ָרָכה ְוַהּקְ ֵעיֵנינוּ ֶאת ִקּיוּם ַהּבְ ִנְרֶאה ּבְ

ָהִרים  ֵני  ׁשְ ֵהם  ֵעיָבל  ְוַהר  ִריִזים  ּגְ ַהר 
ֶמֶזג  אֹותֹו  ָלֶזה.  ֶזה  ֵהם  וְּסמוִּכים  ְצמוִּדים 
ְואֹוָתם  ם  ּגֶׁשֶ ּיֹות  ּמֻ ּכַ אֹוָתם  ֵניֶהם,  ִלׁשְ ֲאִויר 
ָנִאים  ֶמׁש, אֹותֹו ִמין ֲאָדָמה ְואֹוָתם ּתְ ַקְרֵני ׁשֶ
ָהעֹוֵמד  ֶלא,  ּפֶ ֶזה  ְרֵאה  ַאְך  ֶאקֹולֹוִגּיִים. 
ע  ּפָ וְּמׁשֻ ְמבָֹרְך  ִריִזים  ּגְ ַהר  י  ִכּ ִיְרֶאה  מוָּלם 
ֶהם  ּבָ ים,  ַרּבִ וְּבֵעִצים  יָרה  ֲעׁשִ ִצְמִחּיָה  ּבְ
תֹו,  וְּלֻעּמָ ְלִמיֵניֶהם.  ַחּיִים  ֲעֵלי  ּבַ ים  ִמְתַרּבִ

ֵכן ַהר ֵעיָבל ׁשֹוֵמם ְוָצִחיַח, יֵָבׁש ְוֵקֵרַח. ָ ַהּשׁ
ָלָלה!  ַהּקְ ְוֶאת  ָרָכה  ַהּבְ ֶאת  חוּׁש  ּבְ רֹוִאים 
ֵּק  ִמְתַחז ֶזה  ִטְבִעי'  'ַעל  ֶלא  ּפֶ רֹוֶאה  ׁשֶ ִמי 
ָרָכה  ַהּבְ ּנוּ  ִמּמֶ י  ִכּ בֹוֵרא ָהעֹוָלם,  ּבְ ֱאמוָּנה  ּבֶ
קֹול  ּבְ ְמעוּ  ִתׁשְ ר  ֲאׁשֶ  – ָרָכה  "ַהּבְ ָלָלה,  ְוַהּקְ

ְמעוּ...".  ָלָלה – ִאם לֹא ִתׁשְ ה'... ְוַהּקְ
ְסעוּ  ָרִכים,  ּדְ ת  ַמּפַ ּבְ אֹוָתנוּ  ִצּיְָדה  ַהּתֹוָרה 
ַאֲחֵרי  ַהְרִחיקוּ  ן,  ַהּיְַרּדֵ ֲעַבר  ִמּמַ ַמֲעָרָבה 
ְראוּ  ם ּתִ וּב ֵאלֹון מֹוֶרה. ׁשָ ּשׁ ְלּגָל, ְלַיד ַהּיִ ַהּגִ
ת ה'! ְרּכַ ַפע ּבִ ׁשֶ בְֹרכוּ ּבְ ָרָכה. ּתְ ּבְ ְוִתְבֲחרוּ ּבַ

ה ָרׁשָ ֶדֶרְך ַהּפָ ּבְ

ָעלֹון מס' 13 
ת ְרֵאה ָרׁשַ ּפָ

עלון זה מוקדש לרפואת 
יהודה לייב בן אסתר חוה בתושח"י



ם ֵ ֶדֶרְך ַהּשׁ ּבְ

ל  ָכּ רֹוֶאה  "ֲאִני  ִלּבֹו,  ּבְ ְוׁשֹוֵאל  ִמְתּבֹונֵן  יֶֶלד 
ִנים,  יִקים ְוַרּבָ ה 'ְיהוִּדים טֹוִבים', ַצּדִ ְך ַהְרּבֵ ּכָ
ַעל  יִדים  ַמְקּפִ ם  ּלָ ּכֻ ְוַאְבֵרִכים,  יָבה  ְיׁשִ י  ָראׁשֵ
ְך  ּכָ ל  ָכּ ׁשֹוִנים  ַמּדוַּע ֵהם  ַאְך  ֲחמוָּרה,  ּכַ ה  ַקּלָ
עֹות  ה סוֵּגי ִמְגּבָ ה? ֲאִני רֹוֶאה ַהְרּבֵ ה ֵמֵאּלֶ ֵאּלֶ
ים  ְרּבִ ַהּמַ ָנם  יֶׁשְ ַוֲחִליפֹות,  ְמִעיִלים  ּפֹות,  ְוּכִ
ֲעַמל  ּבַ ִקיִעים  ַמׁשְ ֲאֵחִרים  ה,  ִפּלָ ַהּתְ ֲעבֹוַדת  ּבַ
ְמָחה,  ׂשִ ּבְ ה'  ֶאת  ָהעֹוְבִדים  ָנם  יֶׁשְ ַהּתֹוָרה, 
ֵעת.  ָכל  ּבְ ֶחֶסד  ּיַת  ַלֲעׂשִ ִרים  ִמְתַמּסְ ֲאֵחִרים 
ּכֹה  ָרִכים  ּדְ יֵׁש  ֵאיְך  ַאַחת,  ֱאֶמת  יֵׁש  ִאם  ַאְך 

ַרּבֹות ְוׁשֹונֹות?"

ֵמֶאָחיו'  ַהּגָדֹול  'ַהּכֵֹהן  נוּ  ַרּבֵ ַאל  ִנׁשְ זֹו  ֵאָלה  ׁשְ
ְצָבא  ֶאת  "ְראוּ  יב:  ֵהׁשִ הוּא  ַחּיִים.  ֶהָחֵפץ 
ֵחיל  לֹו!  יֵׁש  ַחּיִָלים  סוֵּגי  ה  ַהְרּבֵ יָסר!  ַהּקֵ
ים ַעל סוִּסים, ּתֹוְתָחִנים ְויֹוְרֵדי  ַרְגִלים וָּפָרׁשִ
י  ִכּ ה?  ָלּמָ ְוזֹאת  ַטְנִקים.  ְוַאף  ֲאִוירֹוִנים  ַהּיָם, 
ל  ׁשֶ ִמְכלֹול  ָצִריְך  ָהאֹויֵב  ֶאת  ַח  ְלַנּצֵ ְכֵדי  ּבִ
וּמֹוִעיִלים.  ְנחוִּצים  ם  ְוֻכּלָ ְלִחיָמה,  ְרֵכי  ּדַ
יָכֹול  ֵאינֹו  ַאְך  רֹוב  ִמּקָ ִלירֹות  יָכֹול  ּתֹוָתח 
ַטח ַאְך ֵאינֹו  ִלְכּבֹׁש. ֵחיל ַרְגִלי יָכֹול ִלְכּבֹׁש ׁשֶ
ָצצֹות  יַע ֵמֵעֶבר ַלּיָם, ֲאִוירֹון ֵמִטיל ּפְ יָכֹול ְלַהּגִ
ַמְעָלה ַאְך הוּא ָחׂשוּף ִלְפִגיַעת ַהּתֹוָתִחים.  ִמּלְ

י  ְלַחְמּתִ ֲאָמץ ַהּמִ ל ֶאָחד ּתֹוֵרם ֶאת ֶחְלקֹו ַלּמַ ָכּ
ם  ּלָ ַדְרּכֹו ַהֲחׁשוָּבה, ְוֵלב ּכֻ ל ֶאָחד ּבְ ַהּכֹוֵלל, ָכּ
ַהּגָדֹול  יָסר  ַהּקֵ ֶאת  ֵרת  ְלׁשָ ַאַחת!  ָרה  ְלַמּטָ

ֲהָגָנה ְוַהֲאָדַרת ַמְמַלְכּתֹו". ּבַ
ֶה'ָחֵפץ  יְך  ִהְמׁשִ ַהּיֵֶצר!",  ִמְלֶחֶמת  ּבְ ּגַם  ְך  "ּכָ
ׁשֹוִנים,  ִמְנָהִגים  ים,  ַרּבִ "ְיהוִּדים  ַחּיִים', 
ם  ּלָ ּכֻ ַאְך  ְמֻגוָּנֹות,  יטֹות  ְוׁשִ ֲאֵחרֹות  דֹות  ַהְקּפָ
ל  ָכּ ַעל  ַמִים.  ׁשָ בֹוד  ּכְ ְלִרּבוּי  ִנים  ְמַכוְּ ַיַחד 
דוִּדים  ּגְ ּבַ ַהַחּיִָלים  ֶאת  וְּלהֹוִקיר  ד  ְלַכּבֵ ַחּיָל 
ּיָס  ַהּטַ ּלֹו.  ֶ ִמּשׁ ֹונֹות  ַהּשׁ ְחָלקֹות  וַּבּמַ ָהֲאֵחִרים 
ְריֹוַנאי, ִאיׁש ֵחיל  ִ ׁשּ ֵחיל ָהֲאִויר ֵאינֹו ְמַזְלֵזל ּבַ ּבְ
ם  ּלָ ּכֻ ַלּתֹוְתָחן.  אֹו  ָלן  ַלַחּבְ לֹוֵעג  ֵאינֹו   - ַהּיָם 

ְנחוִּצים!
ִנים  "ּבָ ֵתנוּ  ָפָרׁשָ ּבְ סוּק  ַהּפָ ֶאת  יִרים  ַמְסּבִ ְך  ּכָ
ם  ּלָ ּכֻ ִתְתּגְֹדדוּ".  לֹא   – ֱאלֵֹקיֶכם  ַלה'  ם  ַאּתֶ
ַאל  ַמִים.  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ְלָאִבינוּ  ֶאָחד,  א  ְלַאּבָ ִנים  ּבָ
ַעְצְמֶכם  ֲעׂשוּ  ּתַ 'ַאל  ֲחַז"ל  ָאְמרוּ  ְתּגֹוְדדוּ,  ּתִ
רֹאׁש  ים  וְּמִקּלִ ִלים  ַהְמַבּטְ ֲאֻגּדֹות'  ֲאֻגּדֹות 
ַלֲעדֹות  ֲחלוִּקים  ֲאַנְחנוּ  ָאְמָנם  ֵמֲאֵחִרים. 
ֲאַנְחנוּ  ַאְך  ָרֵאל,  ִיׂשְ ְבֵטי  ׁשִ י"ב  וְּלנְֻסָחאֹות, 
ַדְרּכֹו עֹוֵבד ֶאת  א ֶאָחד, ְוָכל ֶאָחד ּבְ ִנים ְלַאּבָ ּבָ

נוּ ַאִחים! ּלָ י ּכֻ ּבוּד ָהֲאֵחִרים, ִכּ ם ּתֹוְך ּכִ ֵ ַהּשׁ

ה  ָרׁשָ ּפָ ּבַ נוִּיים  ַהּמְ ֵמִאים  ַהּטְ ָהעֹופֹות  ין  ּבֵ
ה  "ָלּמָ ָאְמרוּ  ֲחַז"ל  'ַהֲחִסיָדה'.  ֶאת  מֹוְצִאים 
ה  עֹוׂשָ ִהיא  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ  – ֲחִסיָדה  ָמּה  ׁשְ ִנְקְרָאה 
ר ַהֲחִסיָדה  ֲאׁשֶ ְמזֹונֹות". ּכַ ֶחֶסד ִעם ַחְברֹוֶתיָה ּבִ
ָלבֹוא  ְלַחְברֹוֶתיָה  קֹוֵראת  ִהיא  ָמזֹון  מֹוֵצאת 

ּה.  ֶלֱאכֹל ִאּתָ
 – ִהיא  ֶחֶסד  ֲעַלת  ּבַ ִאם  ֵאָלה,  ְ ַהּשׁ ֶאֶלת  ִנׁשְ

ְטֵמָאה?  ִהיא  ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ָקְבָעה  ֵאפֹוא,  ַמּדוַּע, 
ַהֲחִסיָדה  י  ִכּ ָהִרי"ם,  י  ַהִחּדוּׁשֵ נוּ  ַרּבֵ יר  ִהְסּבִ
ַחְברֹוֶתיָה  ִעם  ֶחֶסד  ה  עֹוׂשָ ִהיא  י  ִכּ ְטֵמָאה 
ּה,  ְזִמין עֹוד ֲחִסידֹות ֶלֱאכֹל ִאּתָ ְלַבד! ִהיא ּתַ ּבִ
יִנים ֲאֵחִרים. ָלזֹאת  ָנף ִמּמִ ֲעֵלי ּכָ ְדֶחה ּבַ ַאְך ּתִ
ִהיא  ְטֵמָאה  ֱאנֹוִכּיוּת!  זֹאת  ֶחֶסד!  ֵרא  ִיּקָ לֹא 

ָלֶכם!

ֶדֶרְך ַהֶחֶסד ּבְ



ָדָקה.  ׁש ְלִמְצַות ַהּצְ ֵתנוּ ֻמְקּדָ ָפָרׁשָ ד ּבְ ֵחֶלק ִנְכּבָ
י  "ִכּ ִתיָנה  ַהּנְ ֵפרוּט צוַּרת  ּבְ ַמְרִחיָבה  ַהּתֹוָרה 
ץ  ְתַאֵמּ ַאֶחיךָ... לֹא  ֵמַאַחד  ֶאְביֹון  ְבָך  ִיְהיֶה 
ֵמָאִחיָך  יְָדָך  ֶאת  ץ  ִתְקפֹּ ְולֹא  ְלָבְבָך  ֶאת 
י  ח ֶאת יְָדָך לֹו... ֵדּ ְפַתּ י ָפתַֹח ִתּ ָהֶאְביֹון... ִכּ
ן לֹו ְולֹא  ֵתּ ר יְֶחַסר לֹו... ָנתֹון ִתּ ַמְחסֹרֹו ֲאֶשׁ
ַהֶזּה  ָבר  ַהָדּ ְגַלל  ִבּ י  ִכּ לֹו  ָך  ִתְתּ ְבּ ְלָבְבָך  יֵַרע 

ָכל ַמֲעֶשׂךָ... ְיָבֶרְכָך ה' ֱאלֶֹקיָך ְבּ
ע,  ָהָרׁשָ טֹוְרנוְּסרֹופוּס  י  ִכּ ר  ְמֻסּפָ ְדָרׁש  ּמִ ּבַ
ָרֵאל,  ֶאֶרץ ִיׂשְ לֹט ּבְ ל ֵקיַסר רֹוִמי ִלׁשְ ִליחֹו ׁשֶ ׁשְ
אֹוֵהב  ֱאלֵֹקיֶכם  "ִאם  ֲעִקיָבא:  י  ַרּבִ ֶאת  ַאל  ׁשָ
אֹוָתם  ְמַפְרנֵס  הוּא  ֵאין  ַמּדוַּע  הוּא,  ֲעִנּיִים 
ּנֵָצל  ּנִ ֵדי ׁשֶ י ֲעִקיָבא: "ּכְ יב לֹו ַרּבִ ַעְצמֹו"? ֵהׁשִ ּבְ
ָדָקה  ְזכוּת ַהּצְ ּגֵיִהּנֹם" )ּבִ ל  יָנּה ׁשֶ ֶהן ִמּדִ ּבָ ָאנוּ 

ָאנוּ נֹוְתִנים(. ׁשֶ
ל  ׁשֶ ה טֹוְרנוְּסרֹופוּס: " ְלֵהֶפְך, ַרק ּבְ לֹא ִהְרּפָ
נֵס  ְלִהּכָ ֲעֵליֶכם  ִיּגֵָזר  ים  ַלֲעִנּיִ ָדָקה  ַהּצְ ְנִתיַנת 
ָבר ּדֹוֶמה?  ל: ְלָמה ַהּדָ ַלּגֵיִהּנֹם! ֶאְמׁשֹל ְלָך ָמׁשָ
ַוֲחָבׁשֹו  ַעְבּדֹו  ַעל  ַעס  ּכָ ׁשֶ ָוָדם,  ר  ׂשָ ּבָ ְלֶמֶלְך 
ְולֹא  ְלַהֲאִכילֹו  ּלֹא  ׁשֶ ְוִצוָּה  ָהֲאסוִּרים,  ֵבית  ּבְ
ָקהוּ.  ְוִהׁשְ ְוֶהֱאִכיָלהוּ  ָאָדם  ְוָהַלְך  קֹותֹו,  ְלַהׁשְ
ַעל  ָעָליו  ִיְכַעס  לֹא  ַהִאם  ֶלְך,  ַהּמֶ ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ ּכְ

תֹו? ֻקּדָ ִהְמָרה ֶאת ּפְ ׁשֶ
ּנֱֶאַמר  מֹו ׁשֶ ם ַהּיְהוִּדים ֲעָבִדים ַלה', ּכְ ֲהֵרי ַאּתֶ
ַחר  ּבָ ה'  ְוִאם  ֲעָבִדים",  ָרֵאל  ִיׂשְ ְבֵני  ִלי  י  "ּכִ

ַלֲעׂשֹות ֶאת ֲעָבָדיו ַלֲעִנּיִים, ַאל ָלֶכם ְלִהְתָעֵרב 
יו, ְוָאסוּר ָלֵתת ְצָדָקה!" ַמֲעׂשָ ּבְ

ל,  י ֲעִקיָבא: "ֶאְמׁשֹל ֲאִני ְלָך ָמׁשָ יב לֹו ַרּבִ ֵהׁשִ
ַעס  ּכָ ׁשֶ ָוָדם  ר  ׂשָ ּבָ ְלֶמֶלְך  ּדֹוֶמה.  ָבר  ַהּדָ ְלָמה 
ָעָליו  ְוִצוָּה  ֵבית ָהֲאסוִּרים,  ּבְ ַוֲחָבׁשֹו  נֹו,  ּבְ ַעל 
קֹותֹו. ְוָהַלְך ָאָדם  ּלֹא ְלַהׁשְ ּלֹא ְלַהֲאִכילֹו ְוׁשֶ ׁשֶ
ֶלְך,  ַהּמֶ ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ ּכְ ָקהוּ.  ְוִהׁשְ ְוֶהֱאִכילֹו  ֶאָחד, 

ּגֵר לֹו ּדֹורֹון? ַהִאם לֹא ְיׁשַ
ֵתנוּ  ָפָרׁשָ ּבְ ּנֱֶאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ל ה',  ִנים ׁשֶ ּבָ ֲאַנְחנוּ 
ֵמַח  ׂשָ א  ַאּבָ ֱאלֵֹקיֶכם".  ַלה'  ם  ַאּתֶ ִנים  "ּבָ

עֹוְזִרים ְלָבָניו! ׁשֶ
ה  ּלָ ַהּמִ ֶאת  ֹוְמִעים  ּשׁ ׁשֶ ּכְ ְיָקִרים!  קֹוְרִאים 
וַּמְתִחיִלים  ֶסף  ּכֶ ַעל  ִבים  חֹוׁשְ ִמּיָד  'ְצָדָקה' 
ָלֵתת...  ֶסף  ּכֶ ֶרַגע  ּכָ ָלנוּ  יֵׁש  ַהִאם  ַלְחׁשֹב 
ַלֲעׂשֹות  ַרּבֹות  ָרִכים  ּדְ ּיֵׁש  ׁשֶ ִהיא  ָהֱאֶמת 
זֹאת  ה  ָהעֹוׂשֶ ְויֵׁש  ְצָדָקה  ַהּנֹוֵתן  יֵׁש  ְצָדָקה! 
ֶעְזָרה  ֲהגוָּנה,  ֵעָצה  טֹוָבה,  ה  ִמּלָ ֶאְמָצעוּת  ּבְ

ִפיִזית ְורוָּחִנית.
ִלי  "ֵאין  ּלֹו:  ׁשֶ ַהְמַחּנְֵך  ֶאת  ַאל  ׁשָ ְלִמיד  ּתַ
ָדָקה?"  יַצד אוַּכל ְלַקּיֵם ֶאת ִמְצַות ַהּצְ ֶסף. ּכֵ ּכֶ
ית ַרק ַעל ְיֵדי  יבֹו ַרּבֹו: " ְצָדָקה ֵאיָנּה ַנֲעׂשֵ ֱהׁשִ
ה -  ה עֹוׂשֶ ַאּתָ ים טֹוִבים ׁשֶ ׁש. ּגַם ַמֲעׂשִ ֶסף ַמּמָ ּכֶ
מֹו ַלֲעזֹר ְלַתְלִמיד  ְצָדָקה! ּכְ ב ּכִ ְיכֹוִלים ְלֵהָחׁשֵ
ל  ּלֵ ִהְתּפַ ׁשֶ ְלָחֵבר  ְלַהְחִמיא  ִמְבָחן,  ִלְקַראת 
ִליְך  הוּ ִהׁשְ יׁשֶ ּמִ ה, ְלָהִרים ֲעִטיָפה ׁשֶ ּתָ ּכִ יֶָפה ּבַ

ֶאָחד  ל  ָכּ ִעם  ֶחֶסד  ַלֲעׂשֹות  ֲאַנְחנוּ  ּגַם  ִנְלַמד 
ֵני וְּפִעיֵלי 'ֶקֶרן  ּנֶה ִמי הוּא. ַרּבָ ְוֶאָחד. לֹא ְמׁשַ
ֶאֶרץ  ֶאת  וְּמַטֲהִרים  ֵהם  ְטהֹוִרים  עֹות'  ַהַהּסָ
יֶֶלד  ל  ָכּ ִעם  ֶחֶסד  ים  עֹוׂשִ ְהיֹוָתם  ּבִ ָרֵאל,  ִיׂשְ
ִחזּוּק  ְכִנּיֹות  ּתָ ַמְפִעיִלים  ֵהם.  ר  ֲאׁשֶ ּבַ ה  ְוַיְלּדָ
י  ּמוִּדים ְלָבּתֵ ְלִמיִדים ַלּלִ יִעים ּתַ ּתֹוָרִנּיִים, ַמּסִ
ֶאֶרץ  ּבְ ִמים  ַהְמֻמּקָ ָהַעְצָמִאי  ִחּנוְּך  ל  ׁשֶ ֵסֶפר 

ּה, ְלָכל ָהֵעדֹות וְּלָכל  ּה וְּלָרְחּבָ ָרֵאל ְלָאְרּכָ ִיׂשְ
ְוַאֲחָריוּת  ָרֵאל  ִיׂשְ ַאֲהַבת  ִמּתֹוְך  ְגָזִרים.  ַהּמִ
ִעם  ֶחֶסד  ּיַת  וַּבֲעׂשִ ַעִין טֹוָבה  ּבְ נֹוֲהִגים  ָלל  ַלּכְ
ַלּכֹל.  תוִּחים  ּפְ ָהַעְצָמִאי'  'ִחּנוְּך  ֲעֵרי  ׁשַ ם!  ּלָ ּכֻ
יָעה וְּמַסּיַַעת  עֹל, ַמּסִ את ּבָ עֹות' נֹוׂשֵ 'ֶקֶרן ַהַהּסָ

ַרֲחֵבי ָהָאֶרץ! ים ּבְ ִליָלִדים ַרּבִ

ָדָקה ֶדֶרְך ַהּצְ ּבְ



'י. )ָהאֹות ק' ַמְחִליָפּה ֶאת ָהאֹות ד'( ֵאּלּו  ַקּ ם ׁשַ ָת"ם ֶאת ַהׁשֵּ זּוָזה ּכֹוֵתב סֹוֵפר ַהּסְ ב ַהְמּ  ַעל ּגַ

ם' ֶזה? ְרׁשּו ַעל 'ׁשֵ בֹות' ּדָ י ֵתּ 'ָראׁשֵ

ָרֵאל ְלתֹות ִיׂשְ ׁשֹוֵמר ּדַ

ֶאת  בּוַע  ַהׁשָּ ת  ָרׁשַ ָפּ ִמּסֹוף  טּו  ַצְטּ ָרֵאל.  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּבְ ְטחֹוִנּיֹות  ַהּבִ נֹות  ָכּ ֵמַהַסּ ים  ׁשִ חֹוׁשְ ים  ַרּבִ  

לּו! ׁשֹות ַהָלּ ׁשּובֹות ְלָכל ַהֲחׁשָ ַהּתְ
ן ה'  ֶכם וּמֹוַרֲאֶכם ִיֵתּ ְחְדּ ְפֵניֶכם ַפּ ב ִאיׁש ִבּ ְצָוה ַהזֹּאת... לֹא ִיְתַיֵצּ ל ַהִמּ ְמרוּן ֶאת ָכּ ְשׁ מֹר ִתּ י ִאם ָשׁ "ִכּ

ֵני ָכל ָהָאֶרץ..." ֱאלֵֹקיֶכם ַעל ְפּ

זי"ע  ַקְניְֵבְסִקי  ָרֵאל  ִיׂשְ יֲַעקֹב  נּו  ַרּבֵ ִנְפַטר  ְמַנֵחם-ָאב תשמ"ה  ּבִ כ"ג  ּבְ ָנה,  ׁשָ  35 ִלְפֵני  בּוַע-  ָ ַהּשׁ
ם ִסְפרֹו ַעל  ּנּויֹו, ּוָמה ׁשֵ ִליָט"א(. ָמה ָהיָה ּכִ ים ַקְניְֵבְסִקי ׁשְ י ַחּיִ ר ַהּתֹוָרה ַרּבִ ל ָמָרן ׂשַ )ָאִביו ׁשֶ

"ס? ַ ְכּתֹות ַהׁשּ ַמּסֶ

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 ֵעֶקב  ָרׁשַ ֵאלֹות ּפָ ׁשּובֹות ִלׁשְ ּתְ

ַהּפֹוְתִרים: יהודה ש. | אלחנן ר. | מתתיהו י. | שלמה ה |  אביגדור ה. | מוישי ה. | דסי ז. | אילה ד.

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

ֶדֶרְך ַהִחיָדה:   ּבְ

ִאְרגוּן  ֶפר, ְלַסּיֵַע ַלֲאחֹוְתָך ּבְ ית ַהּסֵ ְפרֹוְזדֹור ּבֵ ּבִ
ביה"ס,  ְלׁשֹוֵמר  לֹום'  'ׁשָ לֹוַמר  ִלְזּכֹר  ַהֶחֶדר, 
י  ַמֲעׂשֵ ה  ֵאּלֶ ל  ָכּ ָעה,  ַהַהּסָ ְלֶנָהג  'ּתֹוָדה'  אֹו 

ה!"  ְצָדָקה ֵהּמָ

י  ָדָקה, ִכּ י ַהּצְ יר ֶאת ַמֲעׂשֵ יֵמי ַהּקֹורֹוָנה ַנְגּבִ ּבִ
ֶאת  ְמָבְרִכים  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֶות'.  ִמּמָ יל  ּצִ ּתַ 'ְצָדָקה 
ה וְּצָדָקה  ִפּלָ ׁשוָּבה ּתְ י ּתְ חֶֹדׁש ֱאלוּל, ְוִנְזּכֹר ִכּ

ֵזָרה"! ַמֲעִביִרין ֶאת רַֹע ַהּגְ


