
ַעל  ָאנוּ  ִלים  ִמְתַאּבְ ָנה  ׁשָ ִים  ְלַאְלּפַ ָקרֹוב 
ית ֱאלֵֹקינוּ. ֲחַז"ל  ֵרַפת ּבֵ ַלִים וּׂשְ ן ְירוּׁשָ ֻחְרּבַ
ה 'ַקְמָצא וַּבר ַקְמָצא' נֹוֵתן  י ַמֲעׂשֵ ִדים ִכּ ְמַלּמְ
ּיִָמים ָהֵהם,  ט ַעל ָאְרחֹות ַהּיְהוִּדים ּבַ ָלנוּ ַמּבָ
ן  ֶהם ְוֵהִביאוּ ְלֻחְרּבַ ּנֲַעׂשוּ ּבָ ים ׁשֶ ֲעׂשִ ְוַעל ַהּמַ

ִית. ַהּבַ
ִנים  ּפָ ת  בֹׁשֶ ּבְ ּגַֹרׁש  ר-ַקְמָצא  ּבַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ִית לֹא ַנֲעָנה ְלַתֲחנוָּניו  ה, וַּבַעל ַהּבַ ֻעּדָ ֵמַהּסְ
ַמֲאָכלֹו  ֲעבוּר  ם  ּלֵ ִויׁשַ קֹום  ּמָ ּבַ ֵאר  ָ ִיּשׁ י  ִכּ
ל  ָכּ ֶאת  ן  ְלַמּמֵ מוָּכן  ָהיָה  ְוַאף  ֵקהוּ,  וַּמׁשְ
ְך  ּכָ ַעל  גוַּע  ּפָ ר-ַקְמָצא  ּבַ ָהיָה  ה,  ֻעּדָ ַהּסְ
ָראוּ  ְמָחָאה.  קֹול  יעוּ  ִהּבִ לֹא  ֲאֵחִרים  ׁשֶ

ְתקוּ. ְוׁשָ
ֶהם ָזְממוּ ָהֲארוִּרים  ה ּבָ ֹוָאה ָהֲאיֻּמָ יֵמי ַהּשׁ ּבִ
ִמְקָצת  ָהעֹוָלם,  ִמן  נוּ  ַעּמֵ ֵזֶכר  ֶאת  ִלְמחֹות 
ים  ָהַרּבִ וַּבֲעוֹונֹוֵתינוּ  יָָדם,  ּבְ ָעְלָתה  ֲאָוָתם  ּתַ
יֹון ֵמַאֵחינוּ  ה ִמּלְ ָ ּשׁ ּנֹות ׁשִ ִמיתֹות ְמׁשֻ ָהְרגוּ ּבְ
חֹות ֲעֵנפֹות ִנְמֲחקוּ ַוֲעיָרֹות  ּפָ ָרֵאל. ִמׁשְ ֵני ִיׂשְ ּבְ
ָהעֹוָלם  ֵמֻאּמֹות  ים  ַרּבִ ֶנֶעְלמוּ.  ֵלמֹות   ׁשְ

ַהֲחָזָקה.  ִמּגְֶרַמְניָה  ׁשוּ  ָחׁשְ י  ִכּ ְתקוּ,  ְוׁשָ ָראוּ 
א  ִלי ְוֶהֱעִדיפוּ ְלִהְתַחּבֵ ְלּכָ ֲחדוּ ִמּנֵֶזק ּכַ ֵהם ּפָ
ַמֲעִדיף  "ֲאִני  ִנית:  ְחּדָ ַהּפַ ָהֲאִמיָרה  ֵמֲאחֹוֵרי 
ַתב  ּכָ ְמֻפְרָסם  ְיהוִּדי  ָחָכם  ְלִהְתָעֵרב".  לֹא 
ְלעֹוֵרר  ָהְיָתה  ְטָרתֹו  ּמַ ׁשֶ ִעּתֹונוּת,  ּבָ ַמֲאָמר 
"ָהעֹוָלם  ַתב:  ּכָ וּבֹו  ה.  ִלְפֻעּלָ ָהעֹוָלם  ֶאת 
ְגַלל  א ּבִ ִעים, ֶאּלָ ְגַלל ָהְרׁשָ ֵאינֹו סֹוֵבל ַרק ּבִ

ֹוְתִקים!" ַהּשׁ
ר  ֲאׁשֶ ּכַ ּתֹק.  ְוִלׁשְ ָעֶול  ִלְראֹות  ָלנוּ  ָאסוּר 
ר  ֲאׁשֶ ה, ּכַ ּתָ ֲעִליִבים ָחֵבר ַלּכִ ּמַ יֶֶלד רֹוֶאה ׁשֶ
צוָּרה ּפֹוְגָעִנית,  ֲחֵבִרים ִמְתַנֲהִגים ּבְ רֹוִאים ׁשֶ
י!" ֱאֶמת, ִלְפָעִמים  יֵׁש ֶלֱאזֹר עֹז וְּלַהְכִריז "ּדַ
ם  ֵ ַהּשׁ רוְּך  "ּבָ מַֹח  ְוִלׂשְ ם  ְלִהְתַעּלֵ יֹוֵתר  ַקל 
וֶּנֶת". ַאְך  ּלֹא ֲאִני ַעל ַהּכַ י, ׁשֶ ּלֹא ּפֹוְגִעים ּבִ ׁשֶ
ַרף  ׁש ִנׂשְ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ יֵׁש ִלְזּכֹר ּגַם ֶאת זֹאת ׁשֶ
ְוֶהֱעִלימוּ  ר-ַקְמָצא  ּבַ ל  ׁשֶ ְמצוָּקתֹו  ּבִ י ָראוּ  ִכּ

ַעִין! 
ַהּצֹומֹות  ַעת  ַאְרּבַ ַעל  א  ְמַנּבֵ ְזַכְריָה  ַהּנִָביא 
ַלִים:  ִוירוּׁשָ ִצּיֹון  ַעל  ִלים  ִמְתַאּבְ ֶהם  ּבָ

ַדְרֵכי ִצּיֹון ָהֲאֵבלֹות ּבְ

ָעלֹון מס' 11 
ת ָוֶאְתַחּנַן ָרׁשַ ּפָ

עלון זה מוקדש לע""נ התורם 
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)י"ז   ָהְרִביִעי  צֹום  ְצָבקֹות,  ה'  ָאַמר  "ּכֹה 
רֹאׁש   ְלִניָסן  ְרִביִעי   הוּא   ּמוּז  ּתַ ׁשֶ ַתּמוּז,  ּבְ
ָאב(  ּבְ ָעה  ׁשְ )ּתִ י  ַהֲחִמיׁשִ ְוצֹום  ים(  ֳחָדׁשִ
יִרי  ָהֲעׂשִ ְוצֹום  ַדְליָה(  ּגְ )צֹום  ִביִעי  ְ ַהּשׁ צֹום 
ׂשֹון  ְלׂשָ ְיהוָּדה  ְלֵבית  ִיְהיוּ  ֵטֵבת(  ּבְ ָרה  )ֲעׂשָ
ְוַהּנִָביא  טֹוִבים!"  וְּלמֹוֲעִדים  ְמָחה  וְּלׂשִ
רוּר  ּבָ ֱאָהבוּ".  לֹום  ָ ְוַהּשׁ "ְוָהֱאֶמת  יְך  ַמְמׁשִ
ת  ִמּדַ ר ַנְחִזיק ּבְ ֲאׁשֶ ֶנה ּכַ ׁש ִיּבָ ְקּדָ ית ַהּמִ י ּבֵ ִכּ

ַמהוּ  ִחּנָם.  ְנַאת  ׂשִ ַעל  ָרה  ַכּפָ ּכְ לֹום,  ָ ַהּשׁ
לֹום  ְלׁשָ יַע  ְלַהּגִ ְכֵדי  ּבִ לֹום"?  ָ ְוַהּשׁ "ָהֱאֶמת 
ַלְחׁשֹׁש  לֹא  ָהֱאֶמת!  ת  ִמּדַ ּבְ ֶלֱאחֹז  ָצִריְך 
לֹא  "ֲאִני  ל  ׁשֶ ְטָענֹות  ֵמֲאחֹוֵרי  ר  ּתֵ וְּלִהְסּתַ
ְמעֹוֶרֶרת  ָהֱאֶמת  ת  ִמּדַ ּבְ ֵבקוּת  ּדְ ִמְתָעֵרב". 
ִצּיֹון  ִבְנַין   ּבְ ֵעיֵנינוּ   ֱחֶזיָנה  ּתֶ ַוֲאַזי  לֹום,  ׁשָ

יֵָמינוּ. ְמֵהָרה ּבְ ַלִים, ּבִ ִוירוּׁשָ

ַזַצ"ל,  ֵטיין  ַפְייְנׁשְ ה  מֹׁשֶ י  ַרּבִ ַהּגָאֹון  ָמָרן  ר  ִסּפֵ
ִרית,  ַהּבְ ְלַאְרצֹות  ֵמרוְּסיָה  יַע  ִהּגִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ
ֶבל  ַהּסֵ ַעל  רוּ  ּפְ ּסִ ׁשֶ ְיהוִּדים  ָאֶמִריָקה  ּבְ ָמָצא 
ִל"ְמִדיַנת  בֹוָאם  ּבְ ֶחְלָקם  ְמנָת  ָהיָה  ׁשֶ ַהּגָדֹול 
אֹוָתם  ּבְ ִרית  ַהּבְ ַאְרצֹות  ל  ׁשֶ ּנוּיָּה  )ּכִ ָָּהב"  ַהז
ִמיַרת  ים ָעְלָתה ָלֶהם ׁשְ ֵאּלוּ ַמֲאַמּצִ ַהּיִָמים(. ּבְ
ְמָרּה.  ְלׁשָ ֵדי  ּכְ יְָגעוּ  ה  ְוַכּמָ ָעְמלוּ  ה  ּמָ ּכַ ת,  ּבָ ׁשַ
ה  ְוָקׁשֶ ֻמָעט,  ָכר  ְוַהּשָׂ ה,  ָקׁשָ ָהְיָתה  ָהֲעבֹוָדה 
ֲעבוּר  ֲאָבל  ָאָדם,  ְלָכל  ְרנָָסה  ּפַ ִלְמצֹא  ָהיָה 
ָכל  ִרי, ּבְ י ֶאְפׁשָ ְלּתִ ְמַעט ּבִ ָבר ּכִ ְיהוִּדי ָהיָה ַהּדָ
ַכוָּנָָתם  ּבְ ֵאין  ׁשֶ ֲעִביד  ַלּמַ ָאְמרוּ  ׁשֶ ּכְ י,  ִ ׁשּ ׁשִ יֹום 
ָהיוּ  ָלֲעבֹוָדה,  קֶֹדׁש,  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָמָחר,  ָלבֹוא 
ֲעִסיִקים לֹא  ִהּיֹות. ַהּמַ ִלי ׁשְ ִרים ִמּיִָדית, ּבְ ְמֻפּטָ
ֶאת  קוּ  ְוִסּלְ ִתּיִים",  ּדָ ְטָלִנים  "ּבַ ְלַהֲעִסיק  ָרצוּ 

ַהּיְהוִּדי ֵמֲעבֹוָדתֹו.
ה  ׁשֶ ַהּקָ יֹון  ּסָ ַהּנִ ָהיָה  בוַּע  ְוׁשָ בוַּע  ׁשָ ָכל  ּבְ ְוָכְך 
בוַּע,  ָ ה ְלאֶֹרְך ַהּשׁ חֹוֵזר ַעל ַעְצמֹו. ֲעבֹוָדה ָקׁשָ
אֹוָתם,  ר  ּטֵ ּפִ ֲעִביד  ַהּמַ ֶנֶפׁש,  ח  ַמּפַ ּבְ ְוִסּיוּם 
ֵאין  ת,  ּבָ ׁשַ ּבְ יָבֹואוּ  לֹא  ִאם  ׁשֶ ָלֶהם  ְוהֹוִדיַע 
ְיהוִּדים  ָנְדדוּ  ִראׁשֹון.  יֹום  ּבְ ָלבֹוא  ָמה  ָלֶהם 
ָכר  ׂשָ נֹות ּבְ ּמְ ׂשוּ ֲעבֹודֹות ִמְזּדַ ְיָקִרים ֵאּלוּ, ְוִחּפְ
ֲעִנּיוּת  ֵהִביאוּ אֹוָתם ִלְחיֹות ּבַ ֻמָעט, ֲעבֹודֹות ׁשֶ
ִני  ֵ ַהּשׁ ַלְיָלה,  ְלׁשֹוֵמר  ָהַפְך  ֶאָחד  דֹוָלה.  ּגְ
ֵאינָן  ׁשֶ ֲעבֹודֹות  ה  ֵאּלֶ ָהיוּ  ְניִָנים.  ּבִ ה  ִלְמנַּקֶ
רֹות ְלַפְרנֵס  ְעֵליֶהן ְוֵאינָן ְמַאְפׁשְ דֹות ֶאת ּבַ ְמַכּבְ

ָכבֹוד. ָחה ּבְ ּפָ ִמׁשְ
י  ַעְלּתִ ִהְתּפַ ֵטיין,  ַפְייְנׁשְ ה  מֹׁשֶ י  ַרּבִ ר  ְמַסּפֵ
ם  ַנְפׁשָ ְסרוּ  ּמָ ׁשֶ לוּ  ַהּלָ ַהּיְהוִּדים  ֶאת  ִלְפּגֹׁש 
ל ְמִסירוּת  ׁש ְיהוִּדים ׁשֶ ת. ַמּמָ ּבָ ִמיַרת ׁשַ ַעל  ׁשְ
ַיְלֵדיֶכם?"  ְוֵאיפֹה  "נוּ?  ים:  ַאְלּתִ ׁשְ ֶנֶפׁש! 

בֹות  ִעּקְ ּבְ ָצְמחוּ  ְיָלִדים  ֵאיֶזה  ִלְראֹות  ָרִציִתי 
ל הֹוֵריֶהם.  ְמִסירוּת ֶנֶפׁש ׁשֶ

ם  ּלָ ְמַעט ּכֻ ּיְַלֵדיֶהם ּכִ י ׁשֶ ַמְעּתִ ה ֵמֶהם ׁשָ ֵמַהְרּבֵ
ֶרְך ַהּתֹוָרה. ְרקוּ עֹל, ְוָעְזבוּ ֶאת ּדֶ ּפָ

ל  ָכּ ִלי ַעל  ּכֹוֵאב  י  ִכּ ּכֹל,  ִלי ְמאֹד. קֶֹדם  ּכַָאב 
ְך,  ִמּכָ ְויֹוֵתר  ֶרְך,  ַהּדֶ עֹוֵזב ֶאת  ׁשֶ ִויהוִּדי  ְיהוִּדי 
ִמיַרת  ׁשְ ַעל  ַנְפׁשֹו  ַסר  ּמָ ׁשֶ ָהָאב,  ַעל  ִלי  ּכַָאב 
ּכֹל.  ּבַ וָּבֲעטוּ  ֶרְך  ַהּדֶ ֶאת  ָעְזבוּ  ִויָלָדיו  ת,  ּבָ ׁשַ
ּמֹוֵסר  ׁשֶ א  ַאּבָ י.  ֵהַבְנּתִ לֹא  ָבר?  ַהּדָ ֵכן  ִיּתָ ֵאיְך 
ִויָלָדיו   - ְצוֹות  ַהּמִ ַעל  ׁש,  ַמּמָ ְפׁשוּטֹו  ּכִ ֶנֶפׁש, 

ים אֹוָתן? נֹוְטׁשִ
ּבֹו  אֶֹפן  ּבָ לוּי  ּתָ ָבר  ַהּדָ ׁשֶ י,  ֵהַבְנּתִ ְזַמן  ֲעבֹור  ּכַ
ִמיַרת  ִלׁשְ ַיֲחסֹו  ֶאת  ִליָלָדיו  ָהָאב  ֶהְרָאה 
יַע  ְוִהּגִ ַהּנֶֶפׁש  ֶאת  ַסר  ּמָ ׁשֶ ָאב  אֹותֹו  ת.  ּבָ ַ ַהּשׁ
בוּר ְוָרצוּץ,  הוּא ׁשָ ׁשֶ ְיָתה ּכְ י ַהּבַ ִ ׁשּ ָכל יֹום ׁשִ ּבְ
ָהִייִתי  ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ִאְלָמֵלא  ת…  ּבָ ַ ַהּשׁ ַווי,  "אֹוי 
ֶמֶרת,  ִמׁשְ ְלַאֲחַראי  ה  ְוַנֲעׂשֶ ַדְרּגָה  ּבְ עֹוֶלה 

ְרנָָסה…" ְוָהְיָתה ָלנוּ ּפַ
ִמיַרת  ׁשְ ִעם  ִיְהיֶה  ָמה  אֹוי,  י…  ְרּתִ ּטַ ּפֻ "ׁשוּב 

ת…" ּבָ מֹר ׁשַ ה ּכָאן ִלׁשְ ְך ָקׁשֶ ל ּכָ ת? ָכּ ּבָ ַ ַהּשׁ
ה,  ָקׁשָ ִהיא  ת  ּבָ ַ ּשׁ ׁשֶ ַהְיָלִדים?  ְמעוּ  ׁשָ ָמה 
ְצוֹות  ַהּמִ ׁשֶ אֹוָתּה,  מֹר  ִלׁשְ ִרי  ֶאְפׁשָ י  ְלּתִ ּבִ ׁשֶ
ַהְיָלִדים  ָאְמרוּ  ים.  ְלָקׁשִ ַהַחּיִים  ֶאת  הֹוְפכֹות 
ְוֵהִסירוּ  ָאנִֹכי?  ֶזה  ה  ָלּמָ ְך,  ּכָ ִאם  ם:  ִלּבָ ּבְ

ל עֹל… ֵמֲעֵליֶהם ָכּ
י  ִ ׁשּ יֹום ׁשִ ְיָתה ּבְ ָהיוּ ָהָאבֹות ְצִריִכים ָלׁשוּב ַהּבַ
ׁשֹוְמֵרי  ַמְלכוְּתָך  ּבְ ְמחוּ  "ִיׂשְ ִרּקוּד  ּבְ ְוִלְפּתַֹח 
ִקּיוּם  ּבְ ר ׁשֶ ת"! ְלַהְראֹות ַלְיָלִדים ֶאת ָהאֹׁשֶ ּבָ ׁשַ
ית! ְגָמא ִאיׁשִ ר ַהִחּנוְּך הוּא ּדֻ י ִעּקַ ְצוֹות! ִכּ ַהּמִ

ֶדֶרְך ַהּתֹוָרה  ּבְ



ַהִהּלוָּלא  יֹום  ָחל  ְמַנֵחם-ָאב,  ּבִ ה'  בוַּע,  ָ ַהּשׁ
ְלַחְכֵמי  ְוִראׁשֹון  רֹאׁש  ָהֲאִריַז"ל,  נוּ  ַרּבֵ ל  ׁשֶ
ַנת  ׁשְ ר בעיה"ק ְצַפת ּבִ ְפַטר ְוִנְקּבַ ּנִ ָלה, ׁשֶ ּבָ ַהּקַ
ְלַבד.  ּבִ  38 ִגיל  ּבְ ָנה(  ׁשָ  448 )ִלְפֵני  של"ב 
ַאְך  ָהֲאִר"י,  נוּ  ַרּבֵ אֹודֹות  ִלְכּתֹב  יֵׁש  ַרּבֹות 
ְלָכל  י  ַמֲעׂשִ ִלּמוּד  ּבֹו  ּיֵׁש  ׁשֶ ה  ַמֲעׂשֶ ּבְ ַחְרנוּ  ּבָ

ֶאָחד ְוֶאָחד.
ְלִמיָדיו,  נוּ ָהֲאִריַז"ל ְוָלַמד ִעם ּתַ ב ַרּבֵ ַעם יָׁשַ ּפַ
ר ְוֶהֱעָלה אֹוָתם  ְסּתָ תֹוַרת ַהּנִ עֶֹמק ּבְ ִהְכִניָסם ּבְ
ה ְוָטֳהָרה. ְלֶפַתע ָעַצם  ָ ְקֻדּשׁ בֹוהֹות ּבִ ְלָרמֹות ּגְ
ַתח  ה ְרָגִעים ּפָ ּמָ ק. ְלַאַחר ּכַ ּתֵ ּתַ ֶאת ֵעיָניו ְוִהׁשְ
ִנְבֲהלוּ  ָהֱאֶמת!"  ּיַן  ּדַ רוְּך  "ּבָ ְוִהְכִריז  ֵעיָניו 
ַמה  ַעל  ם   ַרּבָ ֶאת  ֲאלוּ  ְוׁשָ ְמאֹד  ְלִמיָדיו  ַהּתַ
ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ֶזה  ֶרַגע  ּבְ יב,  ֵהׁשִ ְך?  ּכָ ֵרְך  ּבֵ ה  ְוָלּמָ
ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ֵבי  יֹוׁשְ ַאֵחינוּ  ַעל  ֵזָרה  ּגְ ִנְגְזָרה 
ְלִמיִדים  ַהּתַ נוּ  ִהְתַחּנְ ָלָאֶרץ!  א  ּבָ יֹון  ְוִכּלָ ָרָעב 
רַֹע  ֶאת  ִלְקרַֹע  ְכֵדי  ּבִ ַלֲעׂשֹות  ן  ִנּתָ ָמה  ָלַדַעת 
ְיהוִּדי  ַחי  ִעיָרם  ּבְ י  ִכּ נוּ  ַרּבֵ יר  ִהְסּבִ ֵזָרה.  ַהּגְ
ְלַנּסֹות  וְּכֵדי  מֹו,  ׁשְ ַיֲעקֹב  י  ַרּבִ ְוָתִמים,  יָָקר 
ֵזָרה ַחּיִָבים ַלֲעזֹר לֹו! "ִאְספוּ  ל ֶאת רַֹע ַהּגְ ְלַבּטֵ
י ַיֲעקֹב, ַהְבִטיחוּ לֹו ֶעְזָרה  ּיְסוּ ֶאת ַרּבִ ֶסף, ּפַ ּכֶ
ְוֶאְביֹון אוַּלי  ָעִני  ַעם  ַעל  יָחוּס  ְקבוָּעה, אוַּלי 
י ְצָדָקה  ְסּפֵ ְלִמיִדים ֶלֱאסֹף ּכַ ְיַרֵחם!" ִמֲהרוּ ַהּתַ
י ַיֲעקֹב.  ל ַרּבִ ְמִהירוּת ְלֵביתֹו ׁשֶ ם ּבִ ְרּכָ ְוָעׂשוּ ּדַ
ַעל  ַלה'  וּבֹוֶכה  ה  ָהִרְצּפָ ַעל  ב  יֹוׁשֵ ְמָצאוּהוּ 
י ָהִעיר  ל עֹוָלם! ַאְנׁשֵ בֹו ֶהָעגוּם  "ִרּבֹונֹו  ׁשֶ ַמּצָ
ּדֹוֲאִגים  ְולֹא   - ֶלֱאכֹל  ָמה  ִלי  ֵאין  ׁשֶ יֹוְדִעים 
ְולֹא   - ִלְתרוּפֹות  ֶסף  ּכֶ ִלי  ֵאין  ׁשֶ יֹוְדִעים  ִלי. 
יִתי ָמט ִלּפֹל - ְוֵאין  ּבֵ ִמְתַיֲחִסים ֵאַלי. יֹוְדִעים ׁשֶ

ָאצוּ  ֶסף,  ּכֶ לֹו  יׁש  ְלַהּגִ ִמֲהרוּ  יַע".  וּמֹוׁשִ עֹוֵזר 
ְמָלאָכה   ְלַבֲעֵלי  ְוָדֲאגוּ  רוּפֹות  ּתְ ְלָהִביא  ָרצוּ 
י  ּיְִמחֹל ְלַאְנׁשֵ ֲחנוִּנים ׁשֶ ִית, ּתֹוְך ּתַ ּפוּץ  ַהּבַ ְלׁשִ
לֹו  ִהְבִטיחוּ  ב.  ַהּלֵ ׂשוֶּמת  ּתְ חֶֹסר  ַעל  ָהִעיר 
ְלַאַחר  ַהֶחֶסד.  ת  ּפַ ִמּקֻ ָקבוַּע  אֶֹפן  ּבְ ֶעְזָרה 
ֶפה-ָמֵלא  י ַיֲעקֹב ּבְ ׁשֹות ְוַהְבָטחֹות ָמַחל ַרּבִ ּקָ ּבַ

י ָהִעיר. ְלַאְנׁשֵ
ַתח  ם ָהֲאִריַז"ל ְוהוּא ּפָ ְלִמיִדים ְלַרּבָ ָחְזרוּ ַהּתַ
ל  ה ְלַחּסֵ ַלח ֵאֵלינוּ ְנִחיל ַאְרּבֶ ְוָאַמר "הקב"ה ׁשָ
ְיבוֵּלי ָהֲאָדָמה. לֹא  ל  ָכּ ְוֶלֱאכֹל ֶאת  ֲעֵלי יֶֶרק 
נוּ ָחִליָלה  ּלָ לוּם, ְוָהִיינוּ ּגֹוְוִעים ּכֻ ָהיָה נֹוַתר ּכְ
ם  ַתּתֶ ּנְ ָרָעב. ַאְך ב"ה ה' ָרָאה וָּמַחל, ִמּתֹוְך ׁשֶ ּבָ

ֵעיֵניֶכם ְלַסּיֵַע ְלר' ַיֲעקֹב ְוַלּדֹוִמים לֹו". 
חֹר  ׁשָ ָענָן  ַמִים,  ָ ַהּשׁ כוּ  ָחׂשְ ה  ַקּלָ ָעה  ׁשָ ְלַאַחר 
ה ֶאת ֵעין ָהָאֶרץ! ִנְבֲהלוּ  ּסָ ה ּכִ ל ַאְרּבֶ ְוָגדֹול ׁשֶ
ְלִמיָדיו  ּתַ ֶאת  נוּ  ַרּבֵ יַע  ִהְרּגִ ְמאֹד.  ְלִמיִדים  ַהּתַ
ֵזָרה ַהּנֹוָרָאה.  ל ֶאת ַהּגְ ֲהֵרי ָזכוּ ְלַבּטֵ ְוָאַמר ׁשֶ
ֲעַנן  ֶאת  ְמִריָמה  ָקִדים  רוַּח  ׁשֶ ָראוּ  ְלֶפַתע 
ָרֵאל! בוּל ֶאֶרץ ִיׂשְ ה וַּמְרִחיָקה אֹותֹו ִמּגְ ָהַאְרּבֶ

ּפוּר ִנְפָלא ֶזה? ֵמחֹוָבֵתנוּ  ָמה ָאנוּ ְלֵמִדים ִמּסִ
נוּ  ְוִלּבֵ ֵעיֵנינוּ  ֶאת  ִלְפּתַֹח  ְלִנְצָרִכים,  ְלַסּיֵַע 
ִמית,  ׁשְ ְמצוָּקָתם. לֹא ַרק ְמצוָּקה ּגַ יׁש ּבִ וְּלַהְרּגִ
ֵמָרָעב  ּסֹוֵבל  ׁשֶ ְלִמי  ּגַם  ְלַסּיֵַע  ָעֵלינוּ  א  ֶאּלָ
ֶאת  יַע  ְלַהְרּגִ ְצָדָקה  י  ְסּפֵ ּכַ ק  ְנַסּפֵ רוָּחִני! 
יַע  ְלַהְרּגִ ּתֹוָרה  עוֵּרי  ׁשִ ק  וְּנַסּפֵ ַהּגוּף,  ַרֲעבֹון 
וְּפִעיֵלי  ֵני  ַרּבָ בס"ד  ָהרוָּחִני.  ָהְרָעבֹון  ֶאת 
ִצּבוּר  לוֵּחי  ׁשְ ִלְהיֹות  ֲעֵמִלים  עֹות'  ַהַהּסָ 'ֶקֶרן 
ְכִפין!  ֶנֱאָמִנים ְלַהְבִטיַח ֶעְזָרה רוָּחִנית ְלָכל ּדִ

נוּ! נוּ ְיֵדיֶכם ִעּמָ ּתְ

ֶדֶרְך ַהֶחֶסד ּבְ

ֶדֶרְך ַהּמּוָסר ּבְ

ל  ה ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ ָרׁשָ ֵתנוּ ִנְקָרא ֶאת ַהּפָ ָפָרׁשָ ּבְ
ַמְלכוּת  עֹל  ַלת  'ַקּבָ ת  ָרׁשַ ּפָ ַמע,  ׁשְ ְקִריַאת 
ָרֵאל  ַמע ִיׂשְ ַמִים'. ְלַאַחר ַהְכָרַזת ְוַהְצָהַרת 'ׁשְ ׁשָ

ה'  ֶאת  "ְוָאַהְבּתָ  יִכים  ַמְמׁשִ ֶאָחד!"  ה'  ה"א 
ַההֹוָרָאה  ַבד  ִמּלְ י  ִכּ ִדים  ְמַלּמְ ֲחַז"ל  ֱאלֶֹקיָך". 
ב  ָכל ַמּצָ ָכל ֵלב וְּבָכל ֶנֶפׁש, ּבְ ֶלֱאהֹב ֶאת ה' ּבְ



ְלַהֲאִהיב ֶאת ה' ַעל  ִצוּוּי  ּכָאן  יֵׁש  וְּבָכל הֹון, 
ַעל  ִמְתַאֵהב  ַמִים  ׁשָ ם  ׁשֵ ְהיֶה  ּיִ "ׁשֶ ָהֲאֵחִרים, 
ד  יְָדָך". ְלָהִביא ַלֲאֵחִרים ֶאת ַאֲהַבת ה', ְלַלּמֵ
י ה' הוּא ָהֱאלִֹקים ְוֵאין עֹוד  ֵאי עֹוָלם ִכּ ְלָכל ּבָ
ֶדת  ָמָרא ְמַלּמֶ ים זֹאת? ַהּגְ ַבּדֹו. ְוֵכיַצד עֹוׂשִ ִמּלְ
ל ְיהוִּדי ִלְהיֹות: "קֹוֵרא ְוׁשֹוֶנה, ְוִיְהיֶה  י ַעל ָכּ ִכּ
ִרּיֹות  ִרּיֹות. ָמה ּבְ ַנַחת ִעם ַהּבְ נֹו ּבְ אֹו וַּמּתָ ַמּשָׂ
ּתֹוָרה   דֹו  ּמְ ּלִ ׁשֶ ָאִביו  ֵרי  ַאׁשְ ָעָליו?  אֹוְמרֹות 

דֹו  ּתֹוָרה".  ּמְ ּלִ ֵרי  ַרּבֹו  ׁשֶ ְוַאׁשְ
ִמְתַנֵהג  ְוַנַער,  יֶֶלד  ּגַם  ּתֹוָרִני,  ָאָדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ר  יֹׁשֶ ַעל  יד  ַמְקּפִ וְּנִעיָמה,  ֶדת  ְמֻכּבֶ צוָּרה  ּבְ
יו "ָהבוּ גֶֹדל  ַמֲעׂשָ ַוֲהִגינוּת, ֲהֵרי הוּא ַמְכִריז ּבְ
ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  ֶאת  ָכְך  ּבְ ד  ְמַכּבֵ הוּא  ֵלאלֵֹקינוּ!" 

עֹוָלם. 
י  ְבּתִ ִנים יָׁשַ ר ׁשָ ר ְמַחּנְֵך ָוִתיק: ִלְפֵני ִמְסּפַ ְמַסּפֵ
ַהּגָדֹול',  'ַהחֶֹפׁש  ִמיֵמי  ֶאָחד  ּבְ י,  ְחּתִ ּפַ ִמׁשְ ִעם 
ֶטַבע  ְטֵחי  ׁשִ ָהיוּ  ְסִביֵבנוּ  י.  ֻאּמִ ַהּלְ אְרק  ּפַ ּבַ
ֵאי  ּבָ ָהיוּ  ים  ַרּבִ ים  ַרּבִ יַָדִים.  ַרֲחֵבי  ְירוִּקים 
ֲׂחקוּ  ּשִ ׁשֶ ְקבוּצֹות  ָהיוּ  ַהּיֹום.  אֹותֹו  ּבְ אְרק  ַהּפַ
ַעל  ֵהֵסּבוּ  חֹות  ּפָ ִמׁשְ וְּב'ַמְטקֹות'.  ַכּדוּר  ּבְ
ַלֲהָנָאָתם.  עוּ  ַעׁשְ ּתַ ִהׁשְ ְיָלִדים  ִמיכֹות,  ׂשְ
ְנָעִרים  ל  ׁשֶ ְקבוָּצה  ַהְמַחּנְֵך  רֹוֶאה  ֵמָרחֹוק 
ָהֵאׁש',  ַעל  ים  'עֹוׂשִ ֵהם  ַיַחד  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֲחֵרִדים 

יֹון  ּקָ ַהּנִ ַעל  יִדים  ַמְקּפִ ֵהם  ׁשֶ ַמְבִחין  ְוהוּא 
ֶקט  ֶ ַהּשׁ ַעל  ׁשֹוְמִרים  ָהֲאִכיָלה,  ְרּבוּת  ּתַ ְוַעל 
ֶאת  ָאְספוּ  ּיְמוּ  ּסִ ׁשֶ ְלַאַחר  ָכבֹוד.  ּבְ וִּמְתַנֲהִגים 
ֶֶּבל.  ַהְמַחּנְֵך רֹוֶאה ְוָחׁש  ַהּכֹל, וִּפּנוּ ְלַפֵחי  ַהז
ָכבֹוד.  ּבְ ִמְתַנֲהִגים  ה  ֵאּלֶ ְנָעִרים  י  ּכִ ַעל  ר  אֹׁשֶ
ְלמוּד ּתֹוָרה ֵהם?  ִלּבֹו "ֵמֵאיֶזה ּתַ ב ּבְ הוּא חֹוׁשֵ
ָראוּי!"  ִחּנוְּך  רֹוִאים  ֶהם?  ּלָ ׁשֶ ַהְמַחּנְֵך   ִמי 
ָעְברוּ  אְרק  ֵמַהּפַ ַהְיִציָאה  ְלֵעֶבר  מוּ  ִהְתַקּדְ ׁשֶ ּכְ
ֵעיָניו  א  נֹוׂשֵ הוּא  ְחּתֹו.  ּפַ וִּמׁשְ ַהְמַחּנְֵך  ְלַיד 
י!  ּלִ ְלִמיִדים ׁשֶ ע! ּתַ בוָּצה וֻּמְפּתָ ֵני ַהּקְ ְלֵעֶבר ּבְ
ֵעת,  ה ז', ּכָ ִכּתָ ָנה, ּבְ ד אֹוָתם ִלְפֵני ׁשָ הוּא ִלּמֵ
ְלַעְצָמם  ַלֲערְֹך  ֶהְחִליטוּ  ח',  ה   ּתָ ּכִ ִסּיוּם  ִעם 
עֹוַלם   ּבְ ִרים  ְּ ז ְתּפַ ּמִ ׁשֶ ִלְפֵני    ׁש'  ְמַגּבֵ 'ִמְפּגָׁש 
י  ִכּ ִניִמית ַעל  ּפְ ֲאָוה  ּגַ ָחׁש  ַהְמַחּנְֵך  יבֹות.  ַהְיׁשִ
ים  יׁשִ ַמְרּגִ וָּמה  דוּת.  ִנְכּבָ ּבְ נֹוֲהִגים  ְלִמיָדיו  ּתַ
ְך  ּכָ ְמֻחּנִָכים?  וָּבנֹות  ִנים  ּבָ ְראֹוָתם  ּבִ הֹוִרים 
ְיהוִּדים  רֹוֶאה  ׁשֶ ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ָאִבינוּ  יׁש  ַמְרּגִ ּגַם 
ל  ִבְניָנֹו ׁשֶ ָרה וְּבָכבֹוד, עֹוְסִקים ּבְ יָׁשְ נֹוֲהִגים ּבְ

ִדים ֶזה ֶאת ֶזה!  עֹוָלם וְּמַכּבְ
ה קֹוֵרא ׁשוּרֹות  ַאּתָ ה ׁשֶ ְרָגִעים ֵאּלֶ יֶֶלד יָָקר! ּבִ
ִנּיֹות  ּקְ חוּץ, ּבַ ה ִנְרֶאה ּבַ יַצד ַאּתָ ה, ָחׁשוּב ּכֵ ֵאּלֶ
ָחק ִעם  ִמׂשְ ּבְ ְרִכיָבה ַעל ָהאֹוַפּנִַים,  ּבִ ר,  ּסוּּפֵ ּבַ
ַהִאם  ִרּיֹות?  ַהּבְ ָעֶליָך  אֹוְמִרים  ָמה  ֲחֵבֶריךָ. 
ְוֶאת  הֹוֶריָך  ֶאת  ֲהִליכֹוֶתיָך  ּבַ ד  ְמַכּבֵ ה  ַאּתָ

ַמִים? ָ ּשׁ ּבַ ָאִביָך ׁשֶ
ַמִים  ם-ׁשָ ׁשֵ ְהיֶה  ּיִ ׁשֶ ֱאלֶֹקיָך!  ה'  ֶאת  ְוָאַהְבּתָ 
'ֶקֶרן  וְּפִעיֵלי  ַאְבְרֵכי  ּגַם  יְָדָך!  ַעל  ִמְתַאֵהב 
ַרב.  ִהּדוּר  ּבְ זֹו  ִמְצָוה  ִמים  ְמַקּיְ עֹות'  ַהַהּסָ
ה'.  ִלְדַבר  ֵמִאים  ַהּצְ ְנָעִרים  ּבִ ּתֹוְמִכים 
חֹות ַרּבֹות ִלְרׁשֹם ֶאת ַיְלֵדיֶהם  ּפָ עֹוְזִרים ְלִמׁשְ
ַמִים  ׁשָ בֹוד  ּכְ ים  וַּמְרּבִ ּתֹוָרִנּיִים,  ְלמֹוָסדֹות 

עֹוָלם! ּבָ



ת זֹו, ּוַמּדּוַע?  ּבָ  ֵאיְך ְמֻכּנָה ׁשַ

ם". ָלִ ר ָחָזה ַעל ְיהוָּדה ִוירוּׁשָ ן ָאמֹוץ ֲאׁשֶ ְעיָהוּ  ּבֶ ם ַהַהְפָטָרה "ֲחזֹון  ְיׁשַ ת ָחזֹון, ַעל ׁשֵ ּבַ ׁשַ

ָרֵאל ָהיָה, הּוא  ל ִיׂשְ ן ׁשֶ ֶצת'( ּכֹוֵתב:  "ֲאִביֶהן ְוַרּבָ יָטה ְמֻקּבֶ ַעל 'ׁשִ י )ּבַ ִּ ַנז ּכְ ַצְלֵאל ַאׁשְ נּו ּבְ  ַרּבֵ

ָך ּכֹוֵתב זֹאת? ֵסֶפר ֶהָחתּום" ַעל ִמי ְלַדְעּתְ ָמָרא ּכְ ל ָסתּום, ּוִבְלָעָדיו ָהיָה ַהּגְ ה ָלנּו ָכּ ַהְמַגּלֶ

דֹוׁש. "י ַהּקָ ִ ַעל ַרּשׁ

ֵנס ָלָאֶרץ? ה ְלִהּכָ ְזּכֶ ּיִ נּו להשי"ת ׁשֶ ה ַרּבֵ ִפּלֹות ִהְתַחּנֵן מֹׁשֶ ה ּתְ ּמָ ּכַ

ִהְתִחיָלה  ִמְלָחָמה  ֵאיזֹו  ָנה?  ׁשָ  500- ּכְ ִלְפֵני  ָאב  ּבְ ָעה  ִתׁשְ ּבְ ָעֵלינּו  ִנְגְזָרה  נֹוָרָאה  ֵזָרה  ּגְ ֵאיזֹו 
ָנה? ָאב ִלְפֵני 106 ׁשָ ָעה ּבְ ִתׁשְ ּבְ
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ֶדֶרְך ַהִחיָדה: ּבְ

ְצָוה ֶדֶרְך ַהּמִ ּבְ

רֹות.  ּבְ ַהּדִ ֶרת   ֲעׂשֶ ֶאת   קֹוְרִאים  בוַּע  ָ ַהּשׁ
ד ֶאת ָאִביָך  ּבֵ ּבוּד ָאב ָוֵאם ֶנֱאַמר: "ּכַ ִמְצַות ּכִ ּבְ
וָָּנה  ָך ה' ֱאלֶֹקיָך". ָמה ַהּכַ ר ִצוְּ ֲאׁשֶ ָך ּכַ ְוֶאת ִאּמֶ
ִדים ֶאת  ָך ה' ֱאלֶֹקיָך"? יֵׁש ַהְמַכּבְ ִצוְּ ר  ֲאׁשֶ "ּכַ
ְמַפְרְנִסים  ְוֵהם  ֱהיֹות  ִבים  חֹוׁשְ י  ִכּ הֹוֵריֶהם 
ְלָחָנם,  ׁשֻ ַעל  ְוסֹוֵעד  ֵביָתם  ּבְ ּגָר  ֲאִני  אֹוִתי, 
 - ֵמהֹוַרי  ֶנֱהֶנה  י  ֵאיֶנּנִ ִאם  ַאְך  ָדם.  ְלַכּבְ ָעַלי 
מֹו   ּבוָּדם. אֹוֵמר ָלנוּ הקב"ה, ּכְ טוּר ִמּכִ ֲאִני ּפָ

ר,  ְדּבָ ּמִ ֱהִייֶתם ּבַ ׁשֶ ּבוּד ָאב ָוֵאם ּכְ יִתי ַעל ּכִ וִּ ּצִ ׁשֶ
ִתיֶתם   ׁשְ ַמִים,   ָ ֵמַהּשׁ ּיַָרד  ׁשֶ ָמן  ם  ֲאַכְלּתֶ ָאז  ׁשֶ
וְּבֶעֶצם  בֹוד,  ַהּכָ ַעְנֵני  ֻסּכֹות  ּבְ ם  ְרּתֶ ּגַ ֵאר,  ּבְ ֵמי 
ָגִדים  לוּם, ֲאִפּלוּ ּבְ - לֹא ֶנֱהֵניֶתם ֵמהֹוֵריֶכם ּכְ
ְך  ּכָ ֶכם.  ִאּתְ ּגְָדלוּ  ָגִדים  ַהּבְ י   ִכּ ָלֶכם  ָקנוּ  לֹא 
ִלי  ּבְ ָוֵאם,  ָאב  ד  ְלַכּבֵ חֹוָבה   - ֵעת  ָכל  ּבְ ּגַם 
ל  ן ׁשֶ א וַּמּתָ ִלי ַהְתָניֹות, וְּבִלי ַמּשָׂ ּבֹונֹות, ּבְ ֶחׁשְ

ָך"! ד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאּמֶ ּבֵ 'ַקח ְוֵתן'... "ּכַ


