
ָעלֹון מס' 39
רוָּמה - 'זָכֹור' ת ּתְ ּפָָרׁשַ

עלון זה מוקדש לרפואתה השלמה של הילדה
ה יענטא תמר בת לאה בתושח"י ָרׁשָ ֶדֶרְך ַהּפָ ּבְ

ְוָחְמֵרי  ָסִפים  ּכְ ֶלֱאסֹף  ַרּבֵנוּ  ה  מֹׁשֶ ֶאת  ְמַצּוֶה  הקב"ה 
ׁש וְּמיָֻחד  ּכָן ְמֻקּדָ ּבַיִת ַלה', ִמׁשְ ּבִָחים ִלְבנוֹת  ִניָּה ְמׁשֻ ּבְ
הקב"ה  ֲהֵרי  ֵאָלה:  ְ ַהּשׁ ֶאֶלת  ִנׁשְ ִכינָה.  ְ ַהּשׁ ָרַאת  ְלַהׁשְ
ּכָן?  ִמׁשְ לֹו  ִלְבנוֹת  צֶֹרְך  יֵׁש  ַמּדוַּע  ָמקֹום,  ָכל  ּבְ ִנְמָצא 
ה  ם ְיַדּבֵר ִעם מֹׁשֶ ָ ּשׁ ַרְך ְמיֵַחד ָמקֹום ׁשֶ הוּא יְִתּבָ ֶאּלָא ׁשֶ
ֶאְמָצעוּת  ָרֵאל ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ּבְ נֵי ִיׂשְ ם יָבֹואוּ ּבְ ַרּבֵנוּ ְוׁשָ

ְרּבָנוֹת. ֲעבֹוַדת ַהּקָ
ית  ַהוֶּה ּכוֶֹתֶרת ָראׁשִ ּמְ ים ׁשוֲֹאִלים ַעל ַהּפָסוּק ׁשֶ ָפְרׁשִ ַהּמְ
רוָּמה...".  ּתְ ִלי  ְוִיְקחוּ  ָרֵאל  ִיׂשְ נֵי  ּבְ ֶאל  ּבֵר  "ּדַ ה:  ָרׁשָ ַלּפָ
רוָּמה,  ּתְ נוְֹתִנים  ָרֵאל  ִיׂשְ נֵי  ּבְ ֲהֵרי  'ְוִיְקחוּ'?  נֱֶאַמר  ַמּדוַּע 

ְולֹא לוְֹקִחים?
ֶעֶצם  זּוֶֹכה ָלֵתת להקב"ה, הוּא ּבְ י ַהּיְהוִּדי ׁשֶ ְרׁשוּ ִכּ ֶאּלָא, ּדָ
ְּכוּת ַהּגְדוָֹלה ְלִהְתָקֵרב  'לוֵֹקַח'. הוּא לוֵֹקַח וַּמְרִויַח ֶאת ַהז
ְוָכְך  ּכָן  ׁשְ ַלּמִ ְתרוּמוֹת  ּבִ ּכְָך  רוָּמה.  ַהּתְ ְנִתינַת  ע"י  ַלה' 

"ִזְרעוּ  אוֵֹמר  ַע  הוֹׁשֵ ַהּנִָביא  ַהזֶּה.  ַהיּוֹם  ַעד  ְצָדָקה  ן  ַמּתַ ּבְ
ָלֶכם ִלְצָדָקה ִקְצרוּ ְלִפי ֶחֶסד", ַהּנוֵֹתן ְצָדָקה זוֵֹרַע ְלַעְצמֹו 

ְיׁשוּעוֹת ִנְפָלאוֹת.
תוָֹכם" ַרּבוֵֹתינוּ  י ּבְ ַכְנּתִ ׁש ְוׁשָ ה נֱֶאַמר "ְוָעשׂוּ ִלי ִמְקּדָ ָרׁשָ ּפָ ּבַ
ּכָן( לֹא נֱֶאַמר,  ׁשְ ּמִ תוֹכוֹ"  )ּבַ י ּבְ ַכְנּתִ ְמִביִאים ִמְדָרׁש: "ְוׁשָ
ּכָן  ׁשְ ר ַהּמִ ל ֶאָחד ְוֶאָחד. ִעּקַ תוְֹך ָכּ תוָֹכם - ּבְ י ּבְ ַכְנּתִ ֶאּלָא ְוׁשָ
יְִּהיֶה ָמקוֹם  ׁש וְּלַטֵהר ֶאת ַהּלֵב ׁשֶ ל יְהוִּדי. ְלַקּדֵ ֵלב ָכּ הוּא ּבְ
י ְמנֵַחם  יק ַרּבִ ַאל ַהּצַּדִ יְַלדוּתוֹ ִנׁשְ ִכינָה. ּבְ ְ ּכָנַת ַהּשׁ ָראוּי ְלַהׁשְ
ּבֹו  ָמקוֹם  ָכל  "ּבְ יב:  ְוֵהׁשִ ה'?"  ִנְמָצא  "ֵהיָכן  ִמּקוְֹצק:  ֶמְנְדּל 
ִתיַחת ַהּלֵב",  ן ְצָדָקה ִהיא "ּפְ נוְֹתִנים לוֹ ְלִהּכָנֵס...!" גַּם ַמּתַ

ִניָמה. ר ּפוְֹתִחים ֶאת ַהּלֵב – ַמְזִמיִנים ֶאת הקב"ה ּפְ ְוכֲַאׁשֶ
ֱהיוֹת וְּכָבר ִנְכנְַסנוּ ְלחֶֹדׁש ֲאָדר ִויֵמי ַהּפוִּרים ִמְתָקְרִבים 
ְמִהירוּת, ָהָבה ְנַסּפֵר ִסּפוּר ַעל ְצָדָקה, ַעל ְמִסירוּת  ֵאֵלינוּ ּבִ

ת.... ְחּפֹׂשֶ ְצָוה, ְוַעל ּתַ נֶֶפׁש ַלּמִ



ְלֶפַתע  ָהֲעיָרוֹת,  ְלַאַחת  ִמצַּאְנז  ַחּיִים  ַרּבֵנוּ  יַע  ִהּגִ ּפַַעם 
ן ֵעֶדן  ים ְוִהְכִריז: "ֵריַח ּגַ ּתִ נֱֶעַצר ֵמִהּלוּכֹו ְליַד ַאַחד ַהּבָ

נֹוֵדף ֵמַהּבַיִת ַהזֶּה. ַחיָּב ֲאִני ְלִהּכָנֵס ֵאָליו!"
ל ָהֲעיָָרה.  ָדָקה ׁשֶ ּבַאי ַהצְּ ל ר' ּפֶַסח, ּגַ יָרתֹו ׁשֶ ָהיְָתה זֹו ּדִ
ּפֶַסח ִהְזִמינֹו  יג ֶאת ַעְצמֹו, ְור'  ֶלת ְוִהצִּ ּדֶ ּבַ ַפק  ּדָ יק  ַהצַּּדִ
יק  ַהצַּּדִ ִהְתִחיל  ִניָמה.  ּפְ ְלִהּכָנֵס  וְּרִחימוּ  ְדִחילוּ  ּבִ
ְוָקָרא:  ָהֲארֹונוֹת,  ַאַחד  ְליַד  נֱֶעַצר  יָרה,  ּדִ ּבַ ְלִהְסּתֹוֵבב 

י ִמּבַחוּץ!" ֵהַרְחּתִ ן ָהֵעֶדן ׁשֶ "ִמּכָאן ּבַָקע ֵריַח ּגַ
ַסח  ִית ִלְפּתַֹח ֶאת ָהָארֹון. ר' ּפֶ ַעל ַהּבַ יק ִמּבַ ּדִ ׁש ַהּצַ ּקֵ ּבִ
ֵאין ְמָסְרִבים ְלָגדֹול, ֵהֵחל ְלהוִֹציא  נֵי ׁשֶ ס, ֲאָבל ִמּפְ ִהּסֵ
ּנוּ  ִמּמֶ ֶפַתע נְָפלוּ  ּלְ ׁשֶ ִנים וְּבלוִּיים, ּכְ ָגִדים ְיׁשָ ֵמָהָארֹון ּבְ

ְגֵדי ּכֶֹמר... ּבִ
ּגַן  ֵריַח  עֹוֶלה  זֶה  ְלּבוּׁש  "ִמּמַ ָקָרא:  אְנז  ִמּצַ ַחּיִים  י  ַרּבִ

ֵעֶדן!"
ּכֶֹמר  ל  ׁשֶ ֶגד  ּבֶ ה  ִהְתּגַּלָ ֲארֹונֹו  ּבַ ׁשֶ ְך  ִמּכָ ִנְבַהל  ַסח  ּפֶ ר' 
ֶאת  ר  ְלַסּפֵ ְוֵהֵחל  ָהַרב,  ל  ׁשֶ דֹוׁשֹות  ַהּקְ ֵעינָיו  ְלמוּל 

ִסּפוּרֹו:
ל  ע ָקבוַּע ׁשֶ ל ָהֲעיָָרה, ְויֵׁש ִלי ַמּסָ ָדָקה ׁשֶ אי ַהּצְ ֲאִני ּגַּבַ
ַעם  ִבים, ְלַמַען ֲעִנּיֵי ָהִעיר. ּפַ ין ַהּתֹוׁשָ י ְצָדָקה ּבֵ ְסּפֵ ִאּסוּף ּכַ
ְלַמַען  בוַּע  ַהּקָ ָסִפים  ַהּכְ ֵמִאּסוּף  י  ָחַזְרּתִ ר  ּכֲַאׁשֶ ַאַחת, 
יָמִתי,  ְרׁשִ ּבִ ְזָקִקים ׁשֶ י ְלָכל ַהּנִ ָדָקה וְּכָבר נַָתּתִ ִעְנְינֵי ַהּצְ
קֶֹצר רוַּח, ְוָקָרא  ין ִלי ּבְ ִהְמּתִ יִתי ְיהוִּדי ׁשֶ ָמָצאִתי ְליַד ּבֵ

ְלֶעְבִרי:
ְמִעיִקים  ְצרוָּרה. חֹובֹוַתי  ָצָרה  ּבְ ִנְמָצא  ֲאִני  ַסח,  ּפֶ "ר' 
ְדִחיפוּת!" יג ּכֵָעת ְסכוּם ּכֶֶסף ְמֻסּיָם, ּבִ ַוֲאִני ֻמְכָרח ְלַהּשִׂ

ָבר  י ּכְ ְקּתִ י, "ִחּלַ ו?!", ָאַמְרּתִ אָת ַרק ַעְכׁשָ "ֲאָבל ַמּדוַּע ּבָ
ׁש ֵמאֹוָתם  ָדָקה. לֹא אוַּכל ִלְפנֹות וְּלַבּקֵ י ַהּצְ ְסּפֵ ל ּכַ ֶאת ָכּ

ּיְִתְרמוּ ּכֵָעת ׁשוּב!" ים ׁשֶ ֲאנָׁשִ
את  י ָלׂשֵ יְך ְלִהְתיַּפֵַח ַעל ַמר גּוָֹרלוֹ, ְולֹא יָכְֹלּתִ ָהִאיׁש ִהְמׁשִ
יר  ָכל זֹאת ַלֲערְֹך ִסּבוּב נוָֹסף, וְּלַהְסּבִ י ּבְ ֵאבוֹ. ֶהְחַלְטּתִ ֶאת ּכְ
זָּקוּק ְלֶעְזָרה  ַמּצָב נוָֹאׁש ׁשֶ ן ִלי ְיהוִּדי ּבְ ּמֵ י ִהְזּדַ ַלּתוְֹרִמים ִכּ
ִנית,  ֵ ּשׁ ּבַ ְרמוּ  ּתָ ם  ֻרּבָ ַאְך  נֶֶאְנחוּ,  ִבים  ַהּתוֹׁשָ חוָּפה.  ּדְ
ְדָרׁש ְלאֹותֹו ָאָדם.  כוּם ַהּנִ י ֶלֱאסֹף ֶאת ַהּסְ ְוָכְך ִהְצַלְחּתִ
ק  ִחּבֵ ַהּכֶֶסף. הוּא  ֶאת  ַלּיְהוִּדי  ְוֵהֵבאִתי  ְלֵביִתי  י  ָחַזְרּתִ

ים. ק אֹוִתי, ְוָהַלְך ִלְפרַֹע ֶאת חֹובֹו ֵאֶצל ַהּנֹוׁשִ ֵ ְוִנּשׁ
ַתח ָעַמד  ּפֶ ֶלת. ּבַ ּדֶ ִפיָקה ּבַ י ּדְ ַמְעּתִ ָעה ׁשָ ֲעבֹור ֶרַבע ׁשָ ּכַ
ר ִלי ַעל ַמר גֹּוָרלֹו. הוּא ּבֹוֶכה  ֵהֵחל ְלַסּפֵ ְיהוִּדי נֹוָסף, ׁשֶ
ֲעזֹר ִלי!" ּתַ ּקוַּח נֶֶפׁש! ֲאִני ַחיָּב ׁשֶ ׁש ּפִ ֵמֵאין ֲהפוּגוֹת: "זֶה ַמּמָ

ֵאֶצל  ֲעַמִים  ּפַ י  ִהְסּתֹוַבְבּתִ ָבר  ּכְ "ַהיֹּום  לֹו:  י  ָאַמְרּתִ
ׁשוּם אֶֹפן  ּבְ ְנָדבֹות. לֹא אוַּכל  י  ְצּתִ ְוִקּבַ ָהֲעיָָרה  ֵבי  ּתֹוׁשָ

יֶהם!" ּתֵ ַעם נֹוֶסֶפת. ֲהֵרי ֵהם ְיָגְרׁשוּ אֹוִתי ִמּבָ ָלבֹוא ּפַ
ֲאָבל  ִלְגזִָרים,  ִנְקַרע  י  ְוִלּבִ ִלְבּכֹות  יְך  ִהְמׁשִ ָהִאיׁש 
ַעם  ּפַ ּבַ ָתִחים  ַהּפְ אֹוָתם  ַעל  ְלַחזֵּר  יָכֹול  ֵאיִני  ׁשֶ י  יַָדְעּתִ
ָכל זֹאת ַלֲעׂשֹות,  יִתי ַלֲחׁשֹב ָמה אוַּכל ּבְ ית. ִנּסִ ִליׁשִ ְ ַהּשׁ
ָאה  יִתי ָהְיָתה ִמְסּבָ י ַרְעיֹון מוּזָר. ְליַד ּבֵ ַדְעּתִ ְלֶפַתע ָעָלה ּבְ
חוִּרים ּפֹוֲחִזים  י ֶעֶרב ּבַ טוּ ִמּדֵ ם ִהְתַלּקְ ית ַמְרזֵַח, ׁשָ - ּבֵ
ֲהָבִלים.  ּבַ ְזַמּנָם  ֶאת  וִּבּלוּ  ְכָרה  ְלׁשָ תוּ  ָ ּשׁ ׁשֶ ְוֵריִקים 
ה ֶאְצָלם ֶאת ַמזִָּלי, אוַּלי ַאְצִליַח ְלהוִֹציא  ֲאנַּסֶ י ׁשֶ ְבּתִ ָחׁשַ
ֲאָבל  גוָּבָתם,  ּתְ ְהיֶה  ּתִ ָמה  י  יַָדְעּתִ ִלְצָדָקה.  ּכֶֶסף  ֵמֶהם 

ָכל זֹאת. י ְלנַּסֹות ּבְ ֶהְחַלְטּתִ
מוּ ְקִריאֹות צֹוֲהלֹות  ַני ִקּדְ ְרזֵַח, ְוֶאת ּפָ י ְלֵבית ַהּמַ ִנְכנְַסּתִ

ל ַהּפֹוֲחִזים. ִים ׁשֶ ּפַ וְּמִחיאֹות ּכַ
ה  בֹו ָקׁשֶ ּצָ ּמַ ּנְִרֶאה ׁשֶ ׂש ְצָדָקה?! ּכַ "ּגַם ֶאְצֵלנוּ הוּא ְמַחּפֵ

יֹוֵתר..." ּבְ
נֹו  ּבְ  - י'  ָהָראׁשִ ְרָחח  'ַהּפִ ֵאַלי  ִנּגַׁש  ְכִניָסִתי,  ּבִ ִמּיָד 
ַאְך  ָעַלי,   נְָפָלה  ה  ְוֻחְלׁשָ י  ֶהְחַוְרּתִ ָהֲעיָָרה.  ִביר  ּגְ ל  ׁשֶ

ָעִתי הוּא ָאַמר: ְלַהְפּתָ
ה זָקוּק נֹוֲאׁשֹות ְלֶכֶסף.  ַאּתָ "ִאם ִהּגְַעּתָ ֵאֵלינוּ, ִסיָמן ׁשֶ
ִאיר ֶאְצֵלנוּ ּכֶֹמר ֶאָחד ֶאת  ַעם, ִהׁשְ ה ֵעֶסק. ּפַ ּבֹוא ַנֲעׂשֶ
נוּ  ָגָדיו ְוִתְצַעד ִאּתָ ׁש ֶאת ּבְ ְלּבַ ּלֹו. ִאם ּתִ מוָּרה ׁשֶ ְגֵדי ַהּכְ ּבִ
כוּם  י ֶאת ְמלֹוא ַהּסְ ּלִ ֶ ן ְלָך ִמּשׁ ָכל ְרחֹובֹות ָהֲעיָָרה, ֶאּתֵ ּבְ

ה זָקוּק לֹו". ַאּתָ ׁשֶ
זֶּה  ׁשֶ ִבי  ָחׁשְ ּבְ רוּּבִָלים,  ה  לֹׁשָ ִלׁשְ זָקוּק  ֲאִני  ׁשֶ י  ִמְלַמְלּתִ
מוּת  ל ָהֲעיָָרה, ּדְ ָדָקה ׁשֶ ּבַאי ַהצְּ ּגַ ַרְעיֹון ְמטָֹרף ְלַגְמֵרי ׁשֶ
ל  ָכּ ְוַאֲחָריו  ּכֶֹמר,  ְגֵדי  ּבִ ִעם  ִיְסּתֹוֵבב  ְמֻכּבֶֶדת,  ְיהוִּדית 
ּכֻּלָם  ֲהֵרי  ַתֲהלוָּכה הֹוֶלֶלת.  ּבְ מֹו  ּכְ ְוַהּפֹוֲחִזים  ָהֵריִקים 
אוַּכל  ֵאיְך  וֵּמִאיָדךְ,  י.  ְעּתִ ִמּדַ ְלַגְמֵרי  יָָּצאִתי  ׁשֶ יֹאְמרוּ 
ַלֲעזֹר?!  י  יכְֹלּתִ ּבִ ִאם  ֵריָקם  ַהּנְִזָקק  נֵי  ּפְ ֶאת  יב  ְלָהׁשִ

ְרָחח.  י ְלַקּבֵל ֶאת ַהצַָּעת ַהּפִ ֶהְחַלְטּתִ
ל  י אֹוָתם. ָכּ ּתִ ְגֵדי ַהּכֶֹמר ְוָלַבׁשְ חוּר ֵהִביא ִלי ֶאת ּבִ ַהּבָ
בֹוַתי  ִעּקְ ּבְ ּגָדֹול, ְויְָצאוּ  קֹול  ּבְ ָהֵריִקים ְוַהּפֹוֲחִזים ָצֲחקוּ 
ְפָראוּת.  ּבִ ים  וַּמְרִעיׁשִ ְמתֹוְפִפים  וַּמְקלֹות,  ִחים  ּפַ ִעם 
י ִנְדָהִמים: ַהִאם ּפוִּרים ַהיֹּום?! ָמה  י ָהִעיָרה ָצפוּ ּבִ ַאְנׁשֵ
ל  ְעּתֹו ׁשֶ ּדַ אי ִנְטְרָפה  ַוּדַ ּבְ ּנָה ַהזֹּאת?!  ׁשֻ ֲהלוָּכה ַהּמְ ַהּתַ
ּיְַמנוּ  ּסִ ל ָהֲעיָָרה, וָּבֶרַגע ׁשֶ נוּ... ָעַבְרנוּ ֶאת ָכּ ּלָ אי ׁשֶ ַהּגַּבַ
ִלים  ָהרוּּבָ ת  לֹׁשֶ ׁשְ ֶאת  ְרָחח  ַהּפִ יַח  ִהּנִ ֲהלוָּכה,  ַהּתַ ֶאת 
ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ּגַם  ּתוַּכל  ְמַקּיֵם.  ַוֲאִני  י  "ִהְבַטְחּתִ ָאְמרֹו:  ּבְ

נָה..."  ַמּתָ ְגֵדי ַהּכֶֹמר ּבְ ּבִ
י ֶאת  ְטּתִ ׁשַ ּנֶה, ּפָ ׁשֻ ֲהלוָּכה ַהּמְ ּיֵם ֶטֶקס ַהּתַ ִהסְּתַ ְלַאַחר ׁשֶ
ְזכוּת  י ּבִ ֶמֶרת, ִכּ מֹר אֹותֹו ְלִמׁשְ ֶאׁשְ י ׁשֶ ְבּתִ ֶגד ְוָחׁשַ ַהּבֶ



דֹוֵלי  ל ֶאָחד ִמּגְ ִטיָרתֹו ׁשֶ יֹום ג' ּבֲַאָדר, יֹום ּפְ בּוַע, ּבְ ָ ַהּשׁ
ַעל  'ּבַ ֻכּנֶה  ּמְ ׁשֶ יֶָפה,  ַכי  ָמְרּדְ ָהַרב  אֹון  ַהּגָ ַהּדֹורֹות, 
ת', ַאְך  ְחּפֹׂשֶ ִעְניַן 'ּתַ ים'. ִלְפנֵיֶכם ִסּפוּר נֹוָסף ּבְ בוּׁשִ ַהּלְ

ַעם ִמּסוּג ַאֵחר ְלַגְמֵרי... ַהּפַ
ָרִגיל  ָהיָה  ֶרְסלֶב,  ּבְ ַרּבָנֵי  ִמּגְדוֹלֵי  זַַצ"ל,  ר  ּבֶנְּדֶ יְִצָחק  ָהַרב לִֵוי 
ְתִחּלַת ַקיִץ תרע"ד )1914( ִהּגִיַע ֵמָהִעיר  ְלַסּפֵר ִסּפוּר זֶה: ּבִ
ׁשֵם  ּבְ ּבָחוּר ָצִעיר  ּפוִֹלין,  ּבְ ּבֲָעיָָרה ַמאקוֹב  יָבה  ַליְּׁשִ לוְֹדז' - 
ַהּבָחוּר   - ֵרה  ֶעׂשְ ׁש  ׁשֵ ּבֶן  ָהיָה  יְִצָחְק'ל  ְקַרקוְֹבְסִקי.  יְִצָחק 
ל  ָכּ ַעל  ָעָלה  ּגִילוֹ  ַלְמרוֹת  ַאְך  יָבה,  יְּׁשִ ּבַ יוֵֹתר  ּבְ ַהּצִָעיר 
ְפָלִגים. הוּא ָהיָה ִעּלוּי ָעצוּם וַּבַעל  רוֹנוָֹתיו ַהּמֻ ִכׁשְ ַהּבַחוִּרים ּבְ
ה  ָ ּשׁ ׁשִ ֶפת ּבְ יק ִלְרּכֹׁש יְִדיָעה ַרּבָה וַּמּקֶ יוֵֹתר, ְוִהְסּפִ מַֹח ָחִריף ּבְ
יָבה  ּפוְֹסִקים, ִראׁשוִֹנים ְוַאֲחרוִֹנים. ַרּבָנֵי ַהיְּׁשִ נָה, ּבַ ִסְדֵרי ִמׁשְ
ִלי יְכֶֹלת ְלִהְתמוֵֹדד ִעם ֲחִריפוּתוֹ,  ָעְמדוּ מוּלוֹ לֹא ַאַחת, ִמּבְ

ִקיאוּתוֹ ְויְַדָענוּתוֹ ָהֲעצוּמוֹת. ּבְ
ָהיָה ִלְמסֹר  ָרִגיל  ׁשֶ ָהיָה גָּאוֹן גָּדוֹל,  ׁשֶ יָבה  ַהיְׁשִ רֹאׁש  ֲאִפּלוּ 
ִעם  ְלִהְתמוֵֹדד  ֵאיְך  יַָדע  ְמיָֻחד, לֹא  אֶֹפן  ּבְ ים  ֲעֻמִקּ עוִּרים  ׁשִ
ְלַהְרצוֹת  ֵהֵחל  ר  ּכֲַאׁשֶ יָבתוֹ.  ִליׁשִ ִהּגִיַע  ׁשֶ ַהּצִָעיר  ָהִעּלוּי 
חוֵֹתר,  הוּא  ְלָאן  יְִצָחְק'ל  ֵהִבין  ָבר  ּכְ עוּר,  ִ ּשׁ ּבַ ָבָריו  ּדְ ֶאת 
ל ְסִעיָפיו  עוּר ַעל ָכּ ִ ל ִמְבנֵה ַהׁשּ יר ֵמרֹאׁש ֶאת ָכּ ִהּכִ ּכְִאּלוּ ׁשֶ
ְוָתִמיד  ָהִעְניִָנים,  ַמֲהַלְך  ּבְ ִמיָּד  ַלט  ׁשָ ַהּצִָעיר  ְרּכִָבים.  ַהּמֻ
יָבה ַהגָּאוֹן, ַעד  ה ׁשֶל רֹאׁש ַהיְׁשִ ִהְצִליַח ְלַכוֵּן ְלַדְעּתוֹ ָהֲעֻמּקָ
ְפנֵי ְמקָֹרָביו:  ֲהָרַמת יַָדיִם נוֶֹאׁשֶת ּבִ ּטֵא ּפַַעם ּבַ ַהּלָה ִהְתּבַ ׁשֶ

ד ּבָחוּר זֶה..." "ָמה ֶאֱעׂשֶה ִעם יְִצָחְק'ל? ֵאין ִלי ָמה ְלַלּמֵ
ִמיָרה וְּבִזיו ּפִָנים  קוָֹמה ּתְ ָכךְ, ִהְתּבֵָרְך יְִצָחְק'ל ּבְ י ּבְ ִאם לֹא ּדַ
גָּבוֹּהַ  וִּמְצחוֹ  ְוזוְֹרחוֹת  ְמִאירוֹת  ָהיוּ  ּפָנָיו  ְמיָֻחד.  ּבִ ים  ַמְרׁשִ
ל  וּבוֵֹהק. מֹחוֹ ֶהָחִריף וְּדמוּתוֹ ָהֲאִציִלית ּכְָבׁשוּ ֶאת ִלּבָם ׁשֶ
הוֹת  יו ְוָאֲהבוּ ִלׁשְ נֱֶּהנוּ ֵמִחּדוּׁשָ יָבה, ׁשֶ נֵי ַהיְׁשִ ים ְוטוִֹבים ִמּבְ ַרּבִ

ְמִחּצָתוֹ. ּבִ

רוֹץ  ּפְ יְֵמי  ֵאירוֹּפָה,  ּבְ ְמאֹד  ְמתוִּחים  יִָמים  ָהיוּ  ַהּלָלוּ  ַהיִָּמים 
יָבה  ים ִהּגִיעוּ ַליְּׁשִ ִמְלֶחֶמת ָהעוֹלָם ָהִראׁשוֹנָה. הוִֹרים ֻמְדָאִגים ַרּבִ
יֵמי  ְמִחּצָָתם ּבִ הוּ ּבִ יִּׁשְ ֵדי ׁשֶ יֶהם, ּכְ נֵיֶהם ְלָבּתֵ יב ֶאת ּבְ ֵדי ְלָהׁשִ ּכְ

ים וָּבִאים. ְתַרּגְׁשִ ַהּפְֻרָענוּת ַהּמִ
ים  וֵי ּפָנָיו גַּּסִ יָבה ָאָדם גּוּץ, ּכָפוּף, ֲאׁשֶר ּתָ ַאַחד ַהיִָּמים ִהּגִיַע ַליְּׁשִ ּבְ
זֶּהוּ ָאב ְלַאַחד ַהּבַחוִּרים.  יָבה ׁשֶ וְּמכָֹעִרים. ִמיָּד ֵהִבינוּ ּבַחוֵּרי ַהיְׁשִ
י הוּא ּבָא לַָקַחת  ׁש. ָענָה ָהִאיׁש ִכּ נִימוּס ָמה הוּא ְמַבּקֵ ׁשֲָאלוּ ּבְ
וְּקֵרָבה.  ׁשֶנּוֹׁשֶֶבת  ְלָחָמה  ַהּמִ ִלְקַראת  ֵמֲחׁשָׁש  ִעּמוֹ,  נוֹ  ּבְ ֶאת 
נִי הוּא ִאיִציְק'ל  נְךָ? ְלִמי ִלְקרֹא?" ׁשֲָאלוּ ַהּבַחוִּרים. "ּבְ "וִּמיהוּ ּבִ

ְקַרקוְֹבְסִקי".
ּפוּר,  ַהּסִ ֶאת  ּפוּר  ּסִ ׁשֶ ר  ּבֶנְּדֶ יְִצָחק  לִֵוי  ר'  וֵּבינֵיֶהם  ַהּבַחוִּרים, 
עוֹד ִאיִציְק'ל  מוּּהַ ְוַהזּוֵֹעק ְלֵעין ּכֹל. ּבְ ל ַהּתָ ּתוְֹממוּ מוּל ַהֶהְבּדֵ ִהׁשְ
ּפַָלט ַאַחד  ִויֵפה ּתַֹאר, ָאִביו ַהֵהפְֶך ַהגָּמוּר! ֵמרֹב ֵהלֶם  גָּבוֹּהַ 
ִקְמָעה  ִחיְֵּך  יְִצָחְק'ל  ַהֲחֵבִרים.  ל  ָכּ ֵאַלת  ׁשְ ֶאת  ַהּבַחוִּרים 
ְפנֵי  ּפְַחּתוֹ ִמּלִ ְקָצָרה ֶאת ּתוְֹלדוֹת ִמׁשְ ְמבוּכָה, ְוֵהֵחל ְלַסּפֵר ּבִ ּבִ

עֲׂשָָרה דּוֹרוֹת.
כַי יֶָפה  י ָמְרּדְ ּפְַחּתוֹ ׁשֶל יְִצָחְק'ל ִהְתיֲַחָסה ַלגָּאוֹן ָהאֱלִֹקי, ַרּבִ ִמׁשְ
כַי  י ָמְרּדְ ָראג, ׁשֶנְִּקָרא ּכְָך ַעל ׁשֵם ְסָפָריו. ַרּבִ ים' ִמּפְ ּבַַעל 'ַהּלְבוּׁשִ
ּפְַחּתוֹ, יְֵפה ּתַֹאר ִויפֵה ַמְרֶאה, וְּכִפי ַהנְִּרֶאה  ׁשֵם ִמׁשְ ָהיָה יֶָפה, ּכְ
יְָפיֹו  ְגַלל  ּבִ ַאַחת  ּפַַעם  זֶה.  ּפָָחה  ִמׁשְ ׁשֵם  לוֹ  ן  נִּתַ ּכְָך  ׁשֶל  ּבְ
יק ִעם  ֵאַרע ְליוֵֹסף ַהּצַּדִ ִפי ׁשֶ ה ּכְ יוֹן ָקׁשֶ ְפָלג, ֵאַרע לוֹ נִּסָ ַהּמֻ
יָרה  עוֹדוֹ צוֵֹעד ּבְָרחוֹב, נֶֶעְמָדה מוּלוֹ גּוֹיָה ֲעׁשִ ֵאׁשֶת ּפוִֹטיַפר. ּבְ
ַכי  י ָמְרּדְ ה ְלִהְתרוֵֹעַע ִאּתוֹ. ָרָאה ַרּבִ ׁשָ ִהְתּפֲַעָלה ִמיְָּפיוֹ וִּבּקְ ׁשֶ
עוָּרה ְלָפנָיו וְּמַאיֶֶּמת ִלְבלַֹע  ל ֻטְמָאה ּפְ הוֹם ׁשֶ י ּתְ ֵעינֵי רוּחוֹ ִכּ ּבְ
ן ִלְמסֹר  י הוּא מוָּכן וְּמזֻּמָ ִלּבוֹ ִכּ אוֹתוֹ ֶרגַע ֶהְחִליט ּבְ אוֹתוֹ ַחי. ּבְ
יב ׁשֶל  ּתוּי ַהנּוָֹרא. הוּא ָרָאה ּבִ ֶאת נְַפׁשוֹ, ְולֹא ְלִהּכָנַע ַלּפִ
ם זְָרמוּ ַמיִם ְמֻלְכָלִכים ִעם  ֶרְך ּבָּה ָהַלךְ, ׁשָ י ַהּדֶ ִצּדֵ ׁשוְֹפִכין ּבְ
רוִּחים, ְוָקַפץ  יִם ַהּסְ יט ֶרגַע ֶאָחד ּבַּמַ ַהְפָרׁשוֹת סוִּסים.... הוּא ִהּבִ

ַעת ָצָרה. ׁשְ ֶגד ֶזה ָזִכיִתי ְלַהֲחיֹות ְיהוִּדי ּבִ ּבֶ
ָזְלגוּ  וֵּמֵעיָניו  ּפוּר,  ַהּסִ ֶאת  ַמע  ׁשָ אְנז  ִמּצַ יק  ּדִ ַהּצַ
ֶּה  ֶגד ַהז ָבר ָנכֹון ְמאֹד! ַקח ֶאת ַהּבֶ יָת ּדָ ָמעֹות: "ָעׂשִ ּדְ
ַאֲחֵרי  ְלגוְּפָך  ַתְכִריִכים  ּכְ ׁש  ּמֵ ְיׁשַ הוּא  ׁשֶ ְלָבֶניָך  ְוַצוֵּה 
ת  ָלה לֹא יוַּכל ָלֶגׁשֶ נָה. ׁשוּם ַמְלַאְך ַחּבָ ִרים ׁשָ ֵמָאה ְוֶעׂשְ

ֵאֶליָך!"
ִמְצַות  ּכְ ַהּכֶֹמר  ִבְגֵדי  ּבְ ר  ְוִנְקּבַ ְלעֹוָלמֹו,  ָהַלְך  ַסח  ּפֶ ר' 

אְנז. נוּ ַחּיִים ִמּצַ ַרּבֵ
ָרְצָתה  ַהּפֹוָלִנית  ָלה  ְמׁשָ ַהּמֶ ן,  ִמּכֵ ְלַאַחר  ַרּבֹות  ִנים  ׁשָ
ּבֹו  ׁשֶ ָברֹות  ַהּקְ ית  ּבֵ ָעַמד  ּבֹו  ׁשֶ קֹום  ּמָ ּבַ ִביׁש  ּכְ ִלְסלֹל 
ֶאת  וְּלַהֲעִביר  ָבִרים  ַהּקְ ֶאת  ְלַפּנֹות  נֶֶאְלצוּ  ֵהם  ִנְטַמן. 
ַסח  ל ר' ּפֶ יעוּ ְלִקְברֹו ׁשֶ ר ִהּגִ ַהגּוּפֹות ְלָמקֹום ַאֵחר. ּכֲַאׁשֶ
ָרט ְלֶרֶגל ַאַחת  ֵלם ַלֲחלוִּטין, ּפְ נֹוַח, ָמְצאוּ אֹותֹו ׁשָ ַהּמָ

ה... ּסָ ֶגד ַהּכֶֹמר לֹא ּכִ ּבֶ ׁשֶ

יִקים ּדִ ֶדֶרְך ַהּצַ ּבְ



ַמן ְּ ֶדֶרְך ַהז ּבְ

נִיָמה... ּפְ
ׁשֶהוּא  יב ׁשוְֹפִכין, ּכְ כַי ְונֶעֱַמד ֵמאוֹתוֹ ּבִ י ָמְרּדְ י ַרב ָעלָה ַרּבִ קֹׁשִ ּבְ
ים.  ד ַעְצמוָֹתיו, וּמַעֲלֶה ֵריַח ַצֲחנָה ׁשֶנַָּדף ְלֶמְרַחּקִ ָרטֹב ַעד ְלׁשַ
ַהגּוֹיָּה ָראֲָתה וְֵהִריָחה – וִּמיָּד ּבְָרָחה. וְכָךְ ָאְמנָם ְלבוּׁשָיו ִהְתלְַכְלכוּ, 

לוּ ְונוְֹתרוּ נְִקיִּים וְּטהוִֹרים! ַאךְ ִלּבוֹ ְונְַפׁשוֹ נִּצְ
ְתִחנָּה:  ַָמיְָמה, וִּבּקֵׁש ּבִ כַי ֶאת ֵעינָיו ַהּשׁ י ָמְרּדְ ּבְאוָֹתּה ׁשָָעה נָׂשָא ַרּבִ
"ִרּבוֹנוֹ ׁשֶל עוֹלָם, ָאנָּא עֲׂשֵה ׁשֶעֲׂשֶֶרת ַהדּוֹרוֹת ׁשֶיְֵּצאוּ ִמּמֶנִּי יְִהיוּ 
ִריּוֹת, ְוכְָך לֹא  כוּ ֶאת ֵעינֵי ַהּבְ ֵדי ׁשֶּלֹא יְִמׁשְ ְמכָֹעִרים ְלַמְרֶאה, ּכְ

י ֲאנִי!" ִפי ׁשִֶהגְַּעּתִ ׁשֶל יְָפיָם ַהִחיצוֹנִי, ּכְ יַּגִיעוּ ְלנִּסָיוֹן ּבְ
י  עוִּרים, ִכּ ִפיּוֹת ּפְ יִבים ּבְ ְקׁשִ יְִצָחְק'ל הוִֹסיף ְלַסּפֵר ַלֲחֵבָריו ַהּמַ
ּטַָמן לֹו  ים ׁשֶ ִריָחה ַמּפַח ַהיּוְֹקׁשִ ׁשֶה ְוַהּבְ זְכוּת ָהעֲִמיָדה ּבַנִּּסָיוֹן ַהּקָ ּבִ
ָרֵאל  ַמיִם ְלָהִאיר ֶאת ֵעינֵי יִׂשְ ָ כַי יֶָפה ִמּשׁ י ָמְרּדְ ַהיֵּצֶר, זִּכוּ ֶאת ַרּבִ

ים': זֵכֶר  ׁשֵם 'ְלבוּׁשִ נִיִּים, ֲאׁשֶר ָקָרא לֶָהם ּבְ ּבַעֲׂשֶרֶת ְסָפָריו ַהּלְַמּדָ
יב,  ָרֵטי ְלבוּׁש ׁשֶָהיוּ ָעלָיו ְוֶהעֱלוּ ַצֲחנָה ּכֲַאׁשֶר ָקַפץ ַלּבִ ַלעֲׂשָָרה ּפְ
כַי יָצָא  כַי" ָקָרא ִלְסָפָריו ַעל ׁשֵם ַהּפָסוּק "וָּמְרּדֳ מוֹ "ָמְרּדְ וִּבְהיוֹת ׁשְ
כֵלֶת', 'ְלבוּׁש ַהחוּר', 'ְלבוּׁש עֲֶטֶרת  ְפנֵי ַהּמֶלֶךְ...": 'ְלבוּׁש ַהּתְ ִמּלִ
ן', 'ְלבוּׁש ָהאוָֹרה',  זָָהב', 'ְלבוּׁש ַהּבוּץ ְוָהַאְרגָָּמן', 'ְלבוּׁש ִעיר ׁשוּׁשָ
נַּת יְִקַרת', 'ְלבוּׁש ֲאָדר ַהיָָּקר', 'ְלבוּׁש ֶאֶבן יְָקָרה' וּ'ְלבוּׁש  'ְלבוּׁש ּפִ

ְמָחה'.  ׂשָשׂוֹן ְוׂשִ
ַהּדוֹרוֹת  ֶרת  "ֲעׂשֶ ָאְמרוֹ:  ּבְ ִסּפוּרוֹ  ֶאת  ִסיֵּם  יְִצָחְק'ל  ַהנַַּער 
יְּמוּ ֵאֶצל ָאִבי. הוּא ְוָאִביו וֲַאִבי ָאִביו ָהיוּ ּכֻּלָם ְמכָֹעִרים,  ִהְסּתַ
אוֹר  ְפִנים ּכֻּלָם יִָפים ְוזוֲֹהִרים ּבְ נוּ, ַאְך ּבִ ְחּתֵ ּפַ ת ֲאִבי ִמׁשְ ׁשַ ַבּקָ ּכְ
ר, ּבוֹ ָחזַר גַּם ַהיִֹּפי  ּנִי ַמְתִחיל ַהּדוֹר ָהַאַחד ָעׂשָ ּתוָֹרה. ְוִאּלוּ ִמּמֶ

ים'..."  בוּׁשִ ַעל ַהּלְ ל 'ּבַ ַאְלּתוֹ ׁשֶ ִפי ִמׁשְ ׁש ּכְ ַהִחיצוִֹני. ַמּמָ

ת זֹו מֹוִציִאים ֵסֶפר ּתֹוָרה נֹוָסף, ּבֹו קֹוְרִאים ֶאת  ּבָ ׁשַ ּבְ
ת ָזכֹור". ָרׁשַ יֹּות, "ּפָ ָרׁשִ ע ַהּפָ ין ַאְרּבַ ִנּיָה ִמּבֵ ְ ַהּשׁ

ָהַאֲחרוֹנִים  סוִּקים  ַהּפְ לֹׁשֶת  ׁשְ ֶאת  ְמִכילָה  זָכוֹר"  "ּפָָרׁשַת 
ִענְיַן ִמְצוַת ְמִחיַּת  ִרים ּבְ ָבִרים, ַהְמַדּבְ ֵסֶפר ּדְ ָפָרׁשַת 'ּכִי ֵתצֵא' ּבְ ּבְ ׁשֶ
ְקִריָאה ּבַּפֶה - ּפַַעם  עֲָמלֵק. ַהיְנוּ ׁשֶנְִּצַטוִּינוּ ִלזְּכֹר – ּבַּלֵב ְוַאף ּבִ
ְדּבָר  ׁשֶָהיִינוּ ּבַּמִ ָרֵאל ּכְ ׁשָנָה ֶאת ֲאׁשֶר ָעׂשָה עֲָמלֵק ְלַעם יִׂשְ ַאַחת ּבְ
ְלַאַחר יְִציַאת ִמְצַריִם, ֵהיַאְך ּבָא ְלִהּלֵָחם ּבָנוּ, ְוֵהִפיג ֶאת ָהֵאיָמה 
ָרֵאל.  ַאֲחֵרי  ְוַהּפַַחד ַהנּוָֹרִאים ׁשֶָהיוּ ַעל ֻאּמוֹת ָהעוֹלָם ֵמַעם יִׂשְ

ּכוֹת ׁשֵֶהִביא ַעל ִמְצַריִם,  ֶעׂשֶר ַהּמַ ְָמעוּ ּכֻּלָם ֶאת ּגְבוּרוֹת ה' ּבְ ּשׁ ׁשֶ
ֵהֵעזּוּ  ְולֹא  ִלּבָם  ְונַָמס  וָּפֲחדוּ  ָרְגזוּ  ּכֻּלָם  יַם סוּף,  ְקִריַעת  ְוֶאת 
יַרת ַהיָּם: "ׁשְָמעוּ  ׁשִ ִפי ׁשֶַהּתוָֹרה ְמִעיָדה ּבְ ָרֵאל, ּכְ יִׂשְ ְלִהּלֵָחם ּבְ
לָׁשֶת: ָאז נְִבהֲלוּ ַאּלוֵּפי אֱדוֹם, ֵאילֵי  ֵבי ּפְ ים יְִרגָּזוּן, ִחיל ָאַחז יֹׁשְ ַעּמִ
ּפֹל עֲלֵיֶהם  ֵבי ְכנַָען: ּתִ מוָֹאב יֹאֲחזֵמוֹ ָרַעד. נָמֹגוּ )נַָמּסוּ( ּכֹל יֹׁשְ
ּבָא  קוּ( ּכָָאֶבן". ְוַעל יְֵדי ׁשֶ ּתְ מוּ )יִׁשְ ְגדֹל זְרוֹעֲךָ יִּדְ ֵאיָמָתה וַָפַחד, ּבִ
עֲָמלֵק ְונְִלַחם ּבָנוּ, ִצנֵּן ְוֵהִפיג ֶאת ַהּפַַחד ׁשֶָהיָה ְלֻאּמוֹת ָהעוֹלָם, 

וְּבכְָך ֵהֵעזּוּ ֻאּמוֹת ֲאֵחרוֹת ְלַאַחר זְַמן גַּם ּכֵן לָבוֹא וְּלִהּלֵָחם. 



ִרית: "ְוָעׂשוּ ֲארֹון...  ִניַּת ֲארֹון ַהּבְ הקב"ה ְמַצּוֶה ַעל ּבְ
ה ָוֵחִצי  ה ָוֵחִצי ָרְחּבֹו ְוַאָמּ ַתִים ָוֵחִצי ָאְרּכֹו ְוַאָמּ ַאָמּ
ר  ְמַחּבֵ יֲַעקֹב,  נוּ  )ַרּבֵ ַהּטוִּרים'  ַעל  'ּבַ נוּ  ַרּבֵ קָֹמתֹו". 
ְלָחן ָערוְּך'  ֻ ִסיס ַל'ּשׁ ֵסֶפר ַהּבָ זֶּהוּ  ָעה טוִּרים' ׁשֶ 'ַאְרּבָ
נּו  ַרּבֵ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ יֹוֵסף',  ית  ַה'ּבֵ ָמָרן  ַאֲחָריו  ִחּבֵר  ׁשֶ
'ֲחָצֵאי  ּבַ בוּרֹות  ׁשְ ָהיוּ  ִמּדֹוָתיו  ל  "ָכּ ּכַָתב:  ָהרֹא"ׁש( 
ּבֹר  ִלׁשְ ָצִריְך  ּתֹוָרה  ּלֹוֵמד  ׁשֶ ִמי  ּכָל  ׁשֶ ד  ְלַלּמֵ ַאּמֹות' 
ת ְלִלּמוּד  כוּנָה ִנְדֶרׁשֶ יל ַעְצמֹו". ֲענָָוה ִהיא ּתְ ּפִ וְּלַהׁשְ

ַהּתֹוָרה. 
נַת  ׁשְ ּבִ ּגַם  ׁשֶ נוּ,  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ ִהּלוַּלת  ֲאָדר,  ּבַ ז'  זוֹ,  ּבָת  ׁשַ ּבְ
ה  נוּ נֱֶאַמר 'ְוָהִאיׁש מֹׁשֶ ה ַרּבֵ ּבָת. ַעל מֹׁשֶ ׁשַ ִטיָרתוֹ ָחל ּבְ ּפְ
ְרֵקי  ל 'ּפִ ִתיָחה ׁשֶ ים ֶאת ִמּלוֹת ַהּפְ ָענָו ְמאֹד'. ּכְָך ְמָפְרׁשִ

ִקּבֵל?  ינַי  ִמּסִ ְוִכי   – ינַי"  ִמּסִ ּתוָֹרה  ִקּבֵל  ה  "מֹׁשֶ ָאבוֹת': 
ה ִקּבֵל ּתוָֹרה' ְולֹא  ִסינַי. ֶאּלָא, ַמּדוַּע 'מֹׁשֶ מהקב"ה ִקּבֵל, ּבְ

ֲענָוָה! י ָלַמד ֵמַהר ִסינַי ְלִהְצַטּנֵַע ּבַ ינַי' ִכּ ָאָדם ַאֵחר? 'ִמּסִ
י  יק ַרּבִ ּדִ יִרים ִסּפוּר אוֹדוֹת ַהּצַ 'ֲחָצֵאי ָהַאּמוֹת' ּבָָארוֹן ַמְזּכִ
ָכל ִמְקצוֹעוֹת  ּבְ ָהיָה גָּאוֹן ֻמְפָלג  ׁשֶ ִלין,  ִמּלוּּבְ ַהּכֵֹהן  ָצדוֹק 
ָלמוֹת.  ַהּתוָֹרה. ַהּתוָֹרה ֵהִביָאה אוֹתוֹ ַלֲענָוָה וְּלִמּדוֹת ֻמׁשְ
ִביר  ׁש ַהּגְ ּקֵ ּתוֹ. ּבִ א ֶאת ּבִ ּיִּשָׂ ד ׁשֶ ַבֲחרוּתוֹ ֻהּצַע ִלְגִביר ִנְכּבָ ּבְ
ַהּבָחוּר  ֶאת  ָהַרב  ׁשוֵֹאל  ַהּבָחוּר.  ֶאת  ִלְבחֹן  ָהִעיר  ֵמַרב 
ֲענָוָה  יב ּבַ י ָצדוֹק ֵהׁשִ "ס?" ַרּבִ ה יוֵֹדַע ׁשַ ַהּצִָעיר: "ַהִאם ַאּתָ
ר  ַאל "ַעל ֵאיזֶה ֲחִצי ֶאְפׁשָ יְך ָהַרב ְוׁשָ "ס". ִהְמׁשִ "ֲחִצי ׁשַ
ֲחִצי  ֵאיזֶה  "ַעל  ָענָה:  ַהּכֵֹהן  ָצדוֹק  י  ְוַרּבִ אוְֹתָך?"  ִלְבחֹן 

ְרֶצה..."  ּתִ ׁשֶ

ֶדֶרְך ַהּמּוָסר ּבְ

ַאְך לֹא מוָּבן, ַמדּוַּע נְִכנַס עֲָמלֵק ְלַהְרּפְַתָקה זוֹ? ּכֵיַצד ֵהֵעז ִלְתקֹף 
ה נֶֶענְׁשוּ  זֶּה ַעּתָ ִפי ׁשֶ יֵָּענֵׁש ּכְ ָרֵאל? ְוִכי לֹא ּפַָחד ׁשֶ נֵי יִׂשְ ֶאת ּבְ

יָדוֹ ַהֲחזָָקה וִּבזְרוֹעוֹ ַהנְּטוּיָה ׁשֶל הקב"ה? ּפְַרעֹה ְוכָל ַעּמוֹ ּבְ
ל  ְקִריַאת ּפָָרׁשַת זָכוֹר: 'וַיְזַנֵּב ְבּךָ ָכּ ָבוַּע ּבִ ַעל ַהּפָסוּק ׁשֶנְִּקָרא ַהּשׁ
"י: 'ַחְסֵרי ּכַֹח ֵמֲחַמת ֶחְטָאם,  ִ ִלים ַאַחֶריךָ', ְמָפֵרׁש ַרּשׁ ַהנֶּחֱָשׁ
נְחוָּמא נֶאֱַמר ׁשֶָהיוּ ֵאּלֶה יְהוִּדים  ׁשֶָהיָה ֶהָענָן ּפוְֹלָטן'. וְּבִמְדַרׁש ּתַ
עוְֹבֵדי ע"ז. עוֹד ָאְמרוּ ֲחזַ"ל: "ְמַלּמֵד ׁשֶּלֹא ָהיָה עֲָמלֵק הוֵֹרג ֶאּלָא 
ַחת ּכַנְֵפי ַהּמָקוֹם".  לוּ ִמּתַ ְרכֵי ַהּמָקוֹם ְונְֶחׁשְ נֵי ָאָדם ׁשֶנָמוֹכוּ ִמּדַ ּבְ
ִלְתקֹף,  ָרָצה  הוּא  ַהּכָבוֹד.  ְלַענְנֵי  ִמחוּץ  ין  ְוִהְמּתִ ָאַרב  עֲָמלֵק 
ָרֵאל.  ו ָהָרׁשָע ְמַפְעּפַַעת ּבוֹ, ַאְך חוֹׁשֵׁש ֵמאֱלֵֹקי יִׂשְ נְַאת זְֵקנוֹ ֵעׂשָ ׂשִ
בֹׁשֶת ּפָנִים. ִאיׁש זֶה ָעַבד  ְוִהנֵּה נְִפַלט ִאיׁש יְהוִּדי ֵמַענְנֵי ַהּכָבוֹד ּבְ
ָרֵאל. ְוִהנֵּה ָאָדם  נֵי יִׂשְ ֶקֶרב ֶאָחיו ּבְ ע"ז, ָחָטא, ִאּבֵד ֶאת ְמקוֹמוֹ ּבְ
ִחּצַת ַעּמֵנוּ ֵמֲחַמת ֲחָטָאיו ַהֲחמוִּרים. ַעל ֵאּלֶה,  נוָֹסף ֻסּלַק ִמּמְ
ַהנֶּחֱׁשִָלים, עוְֹבֵדי ָהעֲבוָֹדה זָָרה, ִהְתנַּפֵל עֲָמלֵק וַהֲָרגָם. ּבָטוַּח 
ּבוֹן ַעל ּכְָך! הֲֵרי ָהַרג  ין ְוֶחׁשְ ֵרׁש לֵָתת ּדִ י לֹא יִּדָ ָהיָה עֲָמלֵק ִכּ
ִחים. ּכֵָאּלֶה ׁשֶּכְָרתוּ ְוִסּלְקוּ ֶאת ַעְצָמם ִמן ַהּכְלָל!  חוְֹטִאים נִּדָ

ִרים'... ְכלָל לֹא ָהַרג 'יְהוִּדים' ֶאּלָא 'נוֹׁשְ ֵעינָיו הוּא ּבִ ּבְ
ם  ְלִמידוֹ לָצֵאת נְֶגּדָ ַע ּתַ ַאְך ַלְמרוֹת זֹאת, מֹׁשֶה ַרּבֵנוּ ְמַצוֶּה ִליהוֹׁשֻ
ַחת  ִמְלֶחֶמת ָחְרָמה! הקב"ה ּפוֵֹקד ִלְמחוֹת ֶאת זֵכֶר עֲָמלֵק ִמּתַ ּבְ
בוֹא ּגְֻאּלֵָתנוּ. ַעל ָמה ְולָּמָה?  ַמיִם, ְוַרק ַאֲחֵרי ְמִחיָּתוֹ ּבוֹא ּתָ ָ ַהּשׁ

ַעל ׁשֵֶהֵעז ִלְפגַֹּע ּבַיְּהוִּדים! 

ים  ָרֵאל הוּא! ֲחזַ"ל )קידושין ל"ו( דּוְֹרׁשִ ָרֵאל אע"פ ׁשֶָחָטא, יִׂשְ יִׂשְ
י גַּם עוְֹבֵדי ע"ז ְקרוּיִים 'ּבָנָיו ׁשֶל ָמקוֹם', שנא' "הוֹי, ַעם ּכֶֶבד ָעוֹן  ִכּ
ְבנוֹ ׁשֶל הקב"ה יֵָענֵׁש!  ִחיִתים". ַהּפוֹגֵַע ּבִ זֶַרע ְמֵרִעים ּבָנִים ַמׁשְ

ִמיד ּבֵן! י ּבֵן - הוּא ּתָ יִּמֶָחה! ִכּ
ים. ּכֻּלָנוּ  יֵׁש ּבָזֶה לֶַקח ָעמֹק וְּמַחיֵּב ְלכֻּלָנוּ. להקב"ה ּבָנִים ַרּבִ
יָבם  ַאִחים, 'ּבָנָיו ׁשֶל ָמקוֹם'. ָעלֵינוּ ִלְדאֹג לֶָהם. ְלָקְרָבם ְוַלהֲׁשִ
יִָמים ֵאּלֶה, ִעם ַהיְִציָאה ֵמַהּסֶגֶר  ֶאת ֵחיקוֹ ׁשֶל ָאִבינוּ ַמְלּכֵנוּ. ּבְ
ִעילֵי 'ֶקֶרן ַהַהּסָעוֹת'  עֲֵרי מוְֹסדוֹת ַהִחנּוּךְ, ְמַסּכְִמים ּפְ וְּפִתיַחת ׁשַ
זְַמן ַהּסֶגֶר.  נְיָנִים גַּם ּבִ ּמוּר ַהּקִ קוָּפה עֲמוָּסה ׁשֶל ִלוּוּי ַהיְּלִָדים ְוׁשִ ּתְ
וּם יְלִָדים ִוילָדוֹת  ִרּשׁ דוֹׁשָה ּבְ יָָּתם ַהּקְ יִרים ֶאת עֲׂשִ ְוכֵָעת ַמְגּבִ
י  ּבָּתֵ ְמנַהֲלֵי  ָהַעְצָמִאי'.  'ַהִחנּוְּך  ׁשֶל  ַהּתוָֹרנִיִּים  ַהּסֵפֶר  י  ְלָבּתֵ
ּמוִּדים ְויֵׁש  ְלִמיֵדיֶהם ְלַסְפָסל ַהּלִ ָבוַּע ֶאת ּתַ ַהּסֵֶפר ַמְחזִיִרים ַהּשׁ
י  ְלִמיִדים ְלָבּתֵ עֲָרְך ֶהָעצוּם ׁשֶל ַהּסַָעת ּתַ ְלָהנִיַע ֵמָחָדׁש ֶאת ַהּמַ

ַהּסֵֶפר. 
יבוֹת  ַליְּׁשִ ַהּסֵפֶר  י  ִמּבָּתֵ ְלִמיִדים  ּתַ ַהעֲָבַרת  ּבְ גַּם  ָבר  ַהּדָ ּכְָך 
ּבֵר ַהּקוֹרוֹנָה, ְוכֵָעת  ְגַלל ַמׁשְ יבוֹת נְִדחוּ ּבִ ַטנּוֹת. ִמְבְחנֵי ַהיְּׁשִ ַהּקְ
ֵרז ִלְרׁשֹם ֶאת ַהנְָּעִרים. עֲָמלֵק ִצנֵּן ֶאת  ַעל ָהַרּבָנִים ְלִהְתגַּיֵּס ְלִהזְּדָ
ָהַאְמּבְַטיָה ָהרוַֹתַחת, ְוגַם ַהיּוֹם ּפוֵֹעל ַהיֵּצֶר ָהָרע ְלַצנֵּן ֶאת ֲאִויַרת 
וּם. ַהיִָּמים ָהֵאּלֶה נִזְּכִָרים  עוֹנָה ְקדוֹׁשָה זוֹ, עוֹנַת ָהִרׁשּ ָה ּבְ ֻדּשׁ ַהּקְ
ים. נִזְּכֹר ֶאת ַאְלֵפי יְַלֵדי 'ֶקֶרן ַהַהּסָעוֹת', נְִפַעל ְלַמעֲנָם ְונִזְּכֶה  ְונַעֲׂשִ
ּכַח! ׁשְ ָרכָה ְוַהְצלָָחה. זָכוֹר! לֹא ּתִ ִליׁשוּעוֹת, ִלְרפוּאוֹת, וְּלׁשֶַפע ּבְ



ָכל ֶאָחד ֵמֶהם? ת זֹו, וָּמה קֹוְרִאים ּבְ ּבָ ׁשַ ה ִסְפֵרי ּתֹוָרה מוִֹציִאים ּבְ ּמָ ּכַ

ִטים, ֶאת  ּפָ ִמׁשְ בוַּע -  ָ ַהּשׁ ת  ָרׁשַ ּפָ ֶאת  ּבָת הֹוִציאוּ 3 ִסְפֵרי ּתֹוָרה, וָּבֶהם ָקְראוּ  ׁשַ ּבְ  •
ת ַהחֶֹדׁש. ָקִלים וָּפָרׁשַ ת ׁשְ ָרׁשַ ּפָ

ּכֹה ֶרֶלַוְנִטי ִלְזַמּנֵנוּ: "וֵּבַרְך ֶאת ַלְחְמָך ְוֶאת ֵמיֶמיךָ...? סוּק, ׁשֶ ֵלם ֶאת ַהּפָ ַהׁשְ

ךָ! ְרּבֶ • ַוֲהִסרִֹתי ַמֲחָלה ִמּקִ

ְלִהְתַרֵחק  ָעֵלינוּ  ׁשֶ ְמפָֹרׁש  ּבִ ַהּתֹוָרה  אֹוֶמֶרת  ֲעֵבָרה  ֵאיזֹו  ַעל  ְלִהְתַרֵחק.  יֵׁש  ִאּסוּר  ִמּכָל 
ּנָה? ִמּמֶ

ְרָחק"! ֶקר ּתִ ַבר ׁשֶ • ”ִמּדְ
הפותרים: מיכאל ר. | שלמה זאב ל. | שלמה ה. | אביגדור ה. | אילה מ. | אביבה י.

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

ִטים ּפָ ת ִׁשְ ׁשּובֹות ְלָפָרׁשַ ּתְ

ֶדֶרְך ַהִחיָדה: ּבְ

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

ה ּכִֵלים ִעם 'זֵר זָָהב' – ֵאּלוּ ֵהם, ְוַעל ָמה רֹוְמִזים? לֹׁשָ ּכָן ָהיוּ ׁשְ ׁשְ ְכֵלי ַהּמִ ּבִ

ִרית? ל ֲארֹון ַהּבְ רוִּבים ׁשֶ נֹוָרה ְלֵבין ַהּכְ ין ַהּמְ ף ּבֵ ּתָ ָמה ְמׁשֻ

יָת", ְוִאּלוּ ּבָָארֹון נֱֶאַמר "ְוָעׂשוּ".  ה ַרּבֵנוּ: "ְוָעׂשִ ָכל ַהּכִֵלים אֹוֵמר הקב"ה ְלמֹׁשֶ ּבְ
ַמּדוַּע?

ֵאלֹות ַהּבָאֹות: ְ ֲענוּ ַעל ְלָפחֹות ַאַחת ֵמַהּשׁ

רוָּמה ת ּתְ ֵאלֹות ְלָפָרׁשַ ׁשְ


