
ָעלֹון מס' 40
ַצּוֶה ת ּתְ ּפָָרׁשַ

ה ָרׁשָ ֶדֶרְך ַהּפָ ּבְ

ת  ָפָרׁשַ ר הוּא. ּבְ ִסיִסי ְלָכל ָאָדם ּבֲַאׁשֶ ָגִדים ֵהם ִמְצָרְך ּבְ ּבְ
ּנְִבֲחרוּ ִלְכֻהנָּה,  ַאֲהרֹן וָּבנָיו ׁשֶ ּלְ ֶדת ַהּתֹוָרה ׁשֶ ַצּוֶה' ְמַלּמֶ 'ּתְ
"ְלָכבֹוד  ָגִדים  ַהּבְ ָהיוּ   - ׁש  ְקּדָ ּמִ ּבַ ה'  ְרֵתי  ְמׁשָ ִלְהיוֹת 
ּבֲַעבֹוַדת  ֵאּלֶה  ְבָגִדים  ּבִ דוּ  ִהְתּכַּבְ ַהּכֲֹהִנים  וְּלִתְפָאֶרת". 
ְגֵדי  ּבִ ַהּקֶֹדׁש.  ֲעבֹוַדת  ֶאת  דוּ  ְוִכּבְ ּפֲֵארוּ  וָּבֶהם  ּכָן,  ׁשְ ַהּמִ
מֹו  י נֲַעׂשוּ ֵמֳחָמִרים ְיָקִרים ּכְ ַהּכֲֹהִנים ָהיוּ ְיָקִרים ְמאֹד ִכּ
יִקים, ֲאָבִנים טֹובוֹת וִּמינֵי ֶצֶמר, ְצבוִּעים  ּקִ ּדַ חוֵּטי זָָהב 

דֹוָלה. ָקָעה וְּבֻמְמִחיּוּת ּגְ ַהׁשְ ּבְ
ְיָקִרים  ּכְָך  ל  ָכּ ָגִדים  ּבְ ׁשוּ  ִיְלּבְ ַהּכֲֹהִנים  ׁשֶ ָחׁשוּב  וַּמּדוַּע 

וְּמפָֹאִרים?
בוּׁש,  ָרַמת ַהּלְ ּבְ ִלים  יִרים ֶהְבּדֵ ַמּכִ ַחיֵּי ַהיּוֹם-יוֹם ֲאנְַחנוּ  ּבְ
אוָֹתם  ל  ׁשֶ ְפִקיד  וַּבּתַ ֲעָמד  ּמַ ּבַ ִלים  ַלֶהְבּדֵ יִלים  ְקּבִ ַהּמַ
ידוּ ַעל ְלבוּׁש נֶָאה.  ְפִקיִדים ְמיָֻחִדים יְַקּפִ ֵאי ּתַ ים: נוֹׂשְ ֲאנָׁשִ
יֲַחִדים  ים ַהְמּ ים ַמּדִ ׁשוְֹטִרים ַוֲחיִָלים, לוְֹבׁשִ חוֹן, ּכְ ּטָ י ּבִ ַאְנׁשֵ
ְדָרגוֹת  ּבִ ֵהם  ּגַם  ִרים  ְמֻעּטָ ֵדיֶהם  ְמַפּקְ ַתְפִקיָדם.  ּבְ אוָֹתם 

ִביָבה. עוְֹררוֹת יַַחס ְמַכּבֵד ֲאֵליֶהם ִמּצַד ַהּסְ ׁשוֹנוֹת ַהּמְ
חוֹן ִלְלּבֹׁש  ּטָ י ּבִ ָמה עוֵֹמד ֵמֲאחוֵֹרי ַהַהְחָלָטה ְלַחיֵּב ַאְנׁשֵ
ַעל  מֹר  ִלׁשְ ֵדי  ּכְ נוַֹעד  ָבר  ַהּדָ ׁשֶ ּבָרוּר  ְמיָֻחִדים?  גִָדים  ּבְ
ִמּצַד  אוֵֹמר  זֶּה  ׁשֶ ָמה  ל  ָכּ ִעם  חוֹן,  ּטָ ּבִ י  ַאְנׁשֵ ּכְ ַמֲעָמָדם 

ְזּכֶֹרת ִלְמֻחיָּבוּת  ׁש ָלֶהם ַעְצָמם ּתִ ּמֵ ֵדי ְלׁשַ ָהֶאְזָרִחים, ְוַגם ּכְ
ים  ְמַעּטִ )ַוֲעַדִין  ָעָבר  ּבֶ ָלִכים,  ַהּמְ ּגַם  ְפִקיָדם.  ּתַ ְלִמּלוּי 
ּכֵיוָן  ַמּדוַּע?  ְמיָֻחִדים.  ַמְלכוּת  ְגֵדי  ּבִ ָלְבׁשוּ  יֵָמינוּ(,  ּבְ
ֶלְך ָלבוּׁש  הוּא רוֶֹאה ֶאת ַהּמֶ "ָהָאָדם יְִרֶאה ָלֵעינִַים", וְּכׁשֶ ׁשֶ
ּכָבוֹד  רוֵֹחׁש  ְוהוּא  ָעָליו  יַע  ּפִ ַמׁשְ ָבר  ַהּדָ ְמיָֻחִדים,  גִָדים  ּבְ

יו. ַלּפָ ְויְִרָאה ּכְ
ל ּכְָך ָחׁשוּב - ְנִציגֵי ָהָעם ִלְפנֵי  ַתְפִקיד ָכּ ׁשוּ ּבְ ּמְ ַהּכֲֹהִנים ׁשִ
ִדים  ְמֻכּבָ ִלְבגִָדים  ֵהם  ְראוִּיים  ָלֵכן  הוּא,  ּבָרוְּך  דוֹׁש  ַהּקָ
ָהעוֶֹלה  ּכֻּלוֹ  ָהָעם   - רוֵֹאיֶהם  ִמּצַד  ִדים,  ְמֻכּבָ וְּמפָֹאִרים. 
י  ַלּפֵ ֲעבוָֹדָתם. וְּמפָֹאִרים, ּכְ ֶהם ּבַ ׁש וִּמְתּבוֹנֵן ּבָ ְקּדָ ְלֵבית ַהּמִ
ַאְרמוֹן  ְרִתים ּבְ ׁשָ ִרים ַהּמְ מוֹ ַהּשָׂ ָפנָיו ֵהם עוְֹבִדים - ּכְ ּלְ ה' ׁשֶ

לוָּכה ִלְפנֵי ַמְלּכָם. ַהּמְ
ַכּבֵד אוָֹתם  ּמְ יִדים ַעל ְלבוּׁש הוֵֹלם ׁשֶ ם ַמְקּפִ ֵ ּגַם יְִרֵאי ַהּשׁ
ַהּלָבוּׁש  ּתוָֹרה  ן  ּבֶ ִביָבה.  ַהּסְ י  ַאְנׁשֵ ֵעינֵי  ּבְ אוָֹתם  וְּמיֵַחד 
ֵעינֵי ְסִביָבתוֹ, ְולֹא ַרק זֹאת,  יָֻחד ְמעוֵֹרר ּכָבוֹד ּבְ ִסְגנוֹנוֹ ַהּמְ ּבְ
ה", ְוָעֶליָך ְלַכּבֵד  ן ּתוָֹרה ַאּתָ יר לוֹ - ַעְצמוֹ: "ּבֶ ֶאּלָא ּגַם ַמְזּכִ
יָֻחִדים ַלּיְהוִּדים זֹו  בוּׁש ַהּמְ ָרֵטי ַהּלְ ֶאת ַמֲעָמְדךָ. ֶאָחד ִמּפְ
ל ַהּיְהוִּדי  ׁשֶ גֶד ָקדוֹׁש זֶה ַמְכִריז ַעל נֱֶאָמנוּתוֹ  ּבֶ יִצית.  ַהּצִ

ָלִכים. ְלֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ

ברכות מזל טוב להאי גברא רבה איש תבונות
מנהל המחלקה להכוונה לישיבות וטיפול המשך ב'קרן ההסעות'

הרב יעקב מויאל שליט"א ולנו"ב
לרגל היכנס בנם יניק-וחכים ישראל נ"י לנועם עול מצוות

בזכות המסירות לבניו של מקום יזכו לרוב נחת וכל טוב!



יָלה!  ִהּצִ ִמְצַות ִציִצית - ׁשֶ ֵבקוּת ּבְ ִלְפנֵיֶכם ִסּפוּר ַעל ּדְ
ּנָה  ּמֶ ּמִ ׁשֶ ה,  ָקׁשָ ַמֲחָלה  ּבְ ָעֵלינוּ,  לֹא  ָחָלה,  ָצִעיר  ּבָחוּר 
ַהחוִֹלים.  ֵבית  ּבְ ִטּפוִּלים  ְלַקּבֵל  ְוֵהֵחל  ְמאֹד,  ִהְתיַּסֵר 
ל  ְלַקּבֵ ֵדי  ּכְ ׁשֶ ְחָלָקה, ָאְמָרה לֹו ָהָאחֹות,  בוֹאוֹ ֶאל ַהּמַ ּבְ
ָגִדים ְסֶטִריִלּיִים. ָלֵכן,  ּפוּל הוּא ָצִריְך ִלְלּבֹׁש ּבְ ֶאת ַהּטִ
חוּר  ית ַהחֹוִלים. ַהּבָ ִבְגֵדי ּבֵ ָגָדיו ּבְ ָעָליו ְלַהְחִליף ֶאת ּבְ
ֶסת  ְמֻכּבֶ ִציִצית  ּפוּל  ַלּטִ ִעּמֹו  ֵהִביא  ַאְך  ְלָכְך,  ים  ִהְסּכִ
ֶבֶגד  ית ַהחֹוִלים ּכְ ת ּבֵ ִריׁשַ ֲענֶה ַעל ּדְ ּתַ זֹו ׁשֶ וְּמגֶֹהֶצת –  ּכָ

ְסֶטִריִלי.
ּפוּל  ַהּטִ ֶאת  ַלֲעבֹר  ְלָך  ן  ֶאּתֵ לֹא  ָואֶֹפן  ִנים  ּפָ ׁשוּם  "ּבְ
יפוּת  ַתּקִ ִציִצית!" ָאְמָרה ּבְ ה ָלבוּׁש ּבְ ַאּתָ ׁשֶ י ּכְ ַהִכימֹוְתַרּפִ
גִָדים ְסֶטִריִלּיִים  ה ַחּיָב ִלְלּבֹׁש ַרק ּבְ ָהָאחֹות ַלחֹוֶלה, "ַאּתָ

ִלים". ֻטּפָ ּבֵית ַהחוִֹלים ְמַסּפֵק ַלּמְ ׁשֶ
ְמֻכּבֶֶסת  ִציִצית  ְמיָֻחד  ּבִ "ֵהֵבאִתי  יר:  ְלַהְסּבִ ה  ִנּסָ ַהחוֶֹלה 
ִדיּוּק  ל ּבֵית ַהחוִֹלים, ּבְ וְּמגֶֹהֶצת ָהעוֹנָה ִלְכָלִלי ַהֶהְגיֵנָה ׁשֶ
יִצית ֵאינֶּנִי מוָּכן ַלֲעבֹר  י. ְללֹא ַהּצִ ְלּתִ ּבַ ּקִ ִפי ַההוָֹראוֹת ׁשֶ ּכְ

ּפוּל". ֶאת ַהּטִ
ם  ֵאזוֹר, ׂשָ ָעַבר ּבָ עוֹת, רוֵֹפא ׁשֶ לוֹׁש ׁשָ ָ ְלַאַחר ְלַמְעָלה ִמּשׁ
ִנּגַׁש  ַהִטּפוִּלים.  ְלַחְדֵרי  ב ִמחוּץ  יוֹׁשֵ ֲעַדִין  ַהּבָחוּר  י  ִכּ ֵלב 
ּפוּל. ַהּבָחוּר ִסּפֵר  ָאלוֹ, ַמּדוַּע ֵאינוֹ ִנְכנָס ְלַקּבֵל ֶאת ַהּטִ וּׁשְ
ָבָריו  ַמע ֶאת ּדְ יִצית. ָהרוֵֹפא ׁשָ ּפוּר ַעל ַהּצִ ָלרוֵֹפא ֶאת ַהּסִ

ִניָמה ְלַדּבֵר ִעם ָהָאחוֹת. ְוִנְכנַס ּפְ
ׁשוּת  ּכֻּלוֹ ֲאחוּז ִהְתַרּגְ ּקוֹת יָָצא ָהרוֵֹפא, וְּכׁשֶ ר ּדַ ְלַאַחר ִמְסּפַ

ְוָאַמר לוֹ:  ִנּגַׁש ֶאל ַהּבָחוּר, ִחּבֵק אוֹתוֹ  ָצַעק: "נֵס! נֵס!". 
ְוִהּנֵה,  ְלַקּבֵל.  ָאמוּר  ה  ַאּתָ ִטּפוּל  ֵאיזֶה  ִלְראוֹת  י  "ִנְכנְַסּתִ
ְזֵרק  ּמַ ּבַ ָאה  וִּמּלְ ָטֲעָתה  ָהָאחוֹת  ׁשֶ ֵלב  י  ְמּתִ ׂשַ ְלַתְדֵהָמִתי, 
ה ָאמוּר ְלַקּבֵל, ְוחֶֹמר זֶה ָהיָה ָעלוּל  ַאּתָ ה ׁשֶ חֶֹמר ַאֵחר ִמּמָ

ֵדי ָמוֶת! ְבָך ַעד ּכְ ר ֶאת ַמּצָ ח"ו ְלַדְרּדֵ
ְצוָה, זִָכיָת ְוַחיֶּיָך  ָך ַעל ַהּמִ ּלְ ׁשוּת ׁשֶ ְזכוּת ַהִהְתַעּקְ ְוִהּנֵה, ּבִ

לוּ!" ִנּצְ
ֵטיין  ְרׁשְ ִזיְלּבֶ ִיְצָחק  ָהַרב  ַהגָּאוֹן  ְרֵסם  ּפִ ׁשֶ ְלַאַחר  ָמה  ְזַמן 
ה,  ֲעׂשֶ ַעל ַהּמַ ר ֵאָליו ַהּבָחוּר ּבַ ֵ ִליָט"א ִסּפוּר זֶה, ִהְתַקּשׁ ׁשְ
ַעת ָהרוְֹפִאים, זָָכה ְוִנְרּפָא  ַהְפּתָ ּלְ ׁשוּת, ׁשֶ ִהְתַרּגְ ְוִסּפֵר לוֹ ּבְ
ִית  ן וְּלָהִקים ּבַ ַלֲחלוִּטין ּתוְֹך ְזַמן ָקָצר, ְוַאף זָָכה ְלִהְתַחּתֵ

ָרֵאל! ִיׂשְ ּבְ
גָּזַר ַעל ָהָמן  וֵרוֹׁש, ׁשֶ ֶלְך ֲאַחׁשְ ר ְמֻסּפָר ַעל ַהּמֶ ְמִגּלַת ֶאְסּתֵ ּבִ
ְרָתּ  ַבּ ר ִדּ ֲאֶשׁ בוּׁש ְוֶאת ַהּסוּס ַכּ ע: "ַמֵהר ַקח ֶאת ַהְלּ ָהָרׁשָ
ל  ֵפּ ֶלְך ַאל ַתּ ַער ַהֶמּ ַשׁ ב ְבּ ַוֲעֵשׂה ֵכן ְלָמְרֳדַּכי ַהְיּהוִּדי ַהיּוֵֹשׁ
ן רוִֹאים ֶאת  ...!" ְוִהּנֵה, ְיהוֵּדי ׁשוּׁשָ ְרָתּ ַבּ ר ִדּ ל ֲאֶשׁ ָדָּבר ִמכֹּ
ֵכֶלת  ִבְגֵדי ּתְ ַכי ַרּבָם ָרכוּב ַעל סוּס ַמְלכוִּתי ָלבוּׁש ּבְ ָמְרּדְ
ְוָחְרדוּ  ָקָרה,  ָמה  ֵהִבינוּ  לֹא  ּגְדוָֹלה.  זָָהב  ַוֲעֶטֶרת  ְוחוּר, 
ַעת קוֹנוֹ. ְוָאז, ִהּנֵה, ָראוּ  ֲעִביר אוֹתוֹ ַעל ּדַ ֻדּלָה ּתַ א ַהּגְ ּמָ ׁשֶ
ְלכוִּתּיִים!  גִָדים ַהּמַ ין ַהּבְ ּבֵ צוֹת  ֶאת חוֵּטי ִציִציּוָֹתיו ְמַבְצּבְ
וָּנַת  ּכַ ְוזוֹ  ִצְדקוּתוֹ!  ּבְ נוַֹתר  ַכי  ְרּדְ ּמָ ׁשֶ ִלְראוֹת  ְמאֹד  ְמחוּ  ׂשָ
ֵמָחה  ָרֵאל( ָצֲהָלה ְוׂשָ ּנוּי ְלַעם ִיׂשְ נַּת יֲַעקֹב )ּכִ ְיָטן "ׁשוֹׁשַ ַהּפַ

ַכי!" ֵכֶלת ָמְרּדְ ְראוָֹתם יַַחד ּתְ – ּבִ



נָה! ָעֵלינוּ ִלְזּכֹר  ָ ּשׁ יוֵֹתר ּבַ ֵמַח ּבְ ׁש ְוַהּשָׂ ַרּגֵ ּפוִּרים, ַהיֹּום ַהּמְ
ַח ֶאת  ּמֵ ר ִמְצַות ַהּפוִּרים ִהיא ְלַהְרּבוֹת ֵרִעים, וְּלׂשַ י ִעּקַ ִכּ
ָחׁשוּב  נוֹת. ַרּבֵנוּ ָהַרְמּבַ"ם קֹוֵבַע ׁשֶ ָמנוֹת וַּמּתָ ָהֶאְביֹוִנים ּבְ
ִקיַע  ר ְלַהׁשְ נוֹת ָלֶאְביֹוִנים ֵמֲאׁשֶ יׁש ּכֶֶסף ְלַמּתָ יוֵֹתר ְלַהְקּדִ

לֹוַח ָמנוֹת ַלֲחֵבָריו.  ת ּפוִּרים וְּבִמׁשְ ְסֻעּדַ אוֹתֹו ּבִ
פוִּרים: יוֹם  ית' ּבְ ְמָחה ֲאִמּתִ יוֵֹתר ַעל 'ׂשִ ן ִסּפוּר ְמַרגֵּׁש ּבְ ְלַהּלָ
ְרִדיְטׁשוֹב  ּבַ נֶֶסת ּבְ ר ָקַרב ְלִסיּוּמוֹ, ּבֵית ַהּכְ ֲעִנית ֶאְסּתֵ צוֹם ּתַ
מַֹע  ֵדי ִלׁשְ פוּ ּכְ ִהְתַאּסְ יהוֵּדי ָהֲעיָָרה, ׁשֶ ִנְתַמּלֵא ִמּפֶה ְלֶפה ּבִ

ִגּלָה. ֶאת ְקִריַאת ַהּמְ
ְרִדיְטׁשוֹב, 'ַסנֵּגוָֹרן  י ֵלִוי יְִצָחק ִמּבַ ַרּבִ ל ָהֵעינִַים ָהיוּ ְנעוּצוֹת ּבְ ָכּ
ָסמוְּך ַלֲארוֹן ַהּקֶֹדׁש,  ְזָרח", ּבְ "ּמִ ְמקוֹמוֹ ּבַ ב ּבִ יָּׁשַ ָרֵאל', ׁשֶ ל יִׂשְ ׁשֶ
ׁש  ּמָ ַ ִפּלַת ַעְרִבית. ְלֶפַתע, ִנגַּׁש ַהּשׁ מוֹ ּכֻּלָם ִלְתִחּלַת ּתְ ְוִחּכָה ּכְ
ְסאוֹ ְויָָצא ִמּבֵית  י ָקם ִמּכִ ָאְזנָיו. ָהַרּבִ הוּ ּבְ ֶ י ְוָלַחׁש ַמּשׁ ֶאל ָהַרּבִ
מוּתֹו  ּתוְֹממוּת ַעל ּדְ ִהׁשְ לוּ ּבְ ּכְ נֶֶסת. ּכֻּלָם ָקמוּ ִלְכבוֹדוֹ ְוִהְסּתַ ַהּכְ

ֶלת. ֶפַתח ַהּדֶ נֶֶּעְלָמה ּבְ ָהֲאִציִלית, ׁשֶ
ה וְּביֶָדיָה  ם ָעְמָדה ִאׁשָּ ין', ׁשָ י ֵלִוי יְִצָחק ִנְכנַס ַלֲחַדר 'ּבֵית ַהּדִ ַרּבִ
ַרַעד ַקל,  י", ָאְמָרה ּבְ ְרְנגוֹל ׁשָחוּט. ִהיא ָהיְָתה ֻמְטֶרֶדת: "ַרּבִ ּתַ
י ֵלִוי יְִצָחק  ְרְנגוֹל. ַרּבִ י ֶאת ַהּתַ ּה לַָרּבִ ֵאָלה", ְוִהּגִיׁשָ "יֵׁש ִלי ׁשְ
וְּלַאַחר  ְקָרָביו,  ּבִ ּפֵׁש  ׁשְ ּפִ אוֹתוֹ,  ּבַָדק  חוּט,  ָ ַהּשׁ ּבָעוֹף  ִהְתּבוֹנֵן 
ר!  ְרְנגוֹל ֵאינוֹ ּכָׁשֵ ָבה ּפַָסק: "ָטֵרף! ַהּתַ ל ַמֲחׁשָ ּקוֹת ְספוּרוֹת ׁשֶ ּדַ

ָאסוּר ֶלֱאכֹל אוֹתוֹ".
ְפרוּטוַֹתי ָהַאֲחרוֹנוֹת  ְסּכֵנָה. "ּבִ ֲעָקה ַהּמִ "אוֹי ִלי וֲַאבוֹי ִלי", ִנְזּדַ
ָצת ְמַרק עוֹף  ּקְ ְעִלי חוֶֹלה ְוַחּלָׁש, ְוִקוִּיִתי ׁשֶ ְרְנגוֹל זֶה. ּבַ ָקִניִתי ּתַ
יְַחזֵּק אוֹתוֹ. גַּם ַהיְָּלִדים לֹא ָטֲעמוּ עוֹף אוֹ ָמָרק זֶה ְזַמן ַרב. ּכֻּלָנוּ 
ַעְכׁשָו…",  יְִהיֶה  וָּמה  ית,  ֲאִמּתִ ּפוִּרים  ת  ִלְסֻעּדַ יָּה  ִצּפִ ּבְ ינוּ  ִחּכִ
וְּמעוֵֹרר  ַמֲחזֶה קוֵֹרַע ֵלב  זֶה  ָהיָה  קוֹל רוֵֹעד.  ּבְ ה  ָ ָהִאּשׁ ּבְָכָתה 

ַרְחָמנוּת.
ֵם יְִתּבַָרְך  י ֵלִוי יְִצָחק ְלַהְרּגִיָעּה. "ַהּשׁ י", נִּסָה ַרּבִ ּתִ ָאגָה, ּבִ "ַאל ּדְ
ר  ּדֵ ַהּכֹל יְִסּתַ ְרִאי ׁשֶ ִמיד ְלֻכּלָם ְוהוּא יֲַעזֹר גַּם ָלךְ, ַאּתְ ּתִ עוֹזֵר ּתָ
ם גִָּרים?" ִהְתַעְניֵן  ֶרְך ַאגַּב, ֵהיָכן ַאּתֶ יוֵֹתר. ּדֶ ַעל ַהּצַד ַהּטוֹב ּבְ

ֻדיֶֶּקת. ָתְבָתם ַהּמְ ה ִמֲהָרה ְלַציֵּן ֶאת ּכְ ָ י, ְוָהִאּשׁ ָהַרּבִ
ַאר ִעם  קוֹל, "ַהִאם ִמיׁשֶהוּ ִנׁשְ י ּבְ י ְמֻרָחק ִמּכָאן", ִהְרֵהר ָהַרּבִ "ּדֵ
ּגִיַח ַעל ָאִביו  ַבע, ַמׁשְ ֶ ִני ּבֶן ַהּשׁ יָָּצאת?" "יַענְָקֶלה, ּבְ ׁשֶ ְעֵלְך ּכְ ּבַ
ָה. "ִאם ּכָךְ, ִאם ַאּתְ  יָבה ָהִאּשׁ ַטּנִים", ֵהׁשִ ְוַעל ָאִחיו וֲַאחוֹתוֹ ַהּקְ
מַֹע ֶאת ְקִריַאת  נֶֶסת ִלׁשְ ּכָנְִסי ְלֵבית ַהּכְ ּלֹא ּתִ ָבר ּכָאן, ַמּדוַּע ׁשֶ ּכְ

ֵעינֶיָה, ְוַלְמרוֹת ַמּצַב רוָּחּה ֶהָעגוּם,  ִגּלָה?" ָהַרְעיוֹן ָמָצא ֵחן ּבְ ַהּמְ
ים. ִהיא ִנְכנְָסה ְלֶעְזַרת ַהנָּׁשִ

נֶֶסת. הוּא ָלַבׁש  ֵבית ַהּכְ ב ִלְמקוֹמוֹ ּבְ ת זֹאת, לֹא ׁשָ י, ְלֻעּמַ ָהַרּבִ
ְצָעִדים  ּבִ ֶהָחׁשוּךְ.  ָהְרחוֹב  ֶאל  ְויָָצא  ּלוֹ,  ׁשֶ ַהחֶֹרף  ְמִעיל  ֶאת 
ָהיוּ  ּכֻּלָם  ּכַּמוָּבן.  יִת,  ּבַ ּבַ ָהיָה  ִאיׁש לֹא  ְלֵביתוֹ.  ָהַלְך  ְמִהיִרים 
י ֵלִוי יְִצָחק ָלַקח  ִגּלָה. ַרּבִ ינוּ ִלְקִריַאת ַהּמְ נֶֶסת ְוִהְמּתִ ֵבית ַהּכְ ּבְ
ָכל טוּב: ַחּלוֹת, ָאְזנֵי ָהָמן,  ַמּפָה ְלָבנָה, ְוֵהֵחל ְלַמּלֵא אוָֹתּה ּבְ
ָבִרים טוִֹבים לָרֹב.  ִגים, ִסיר ִעם ְמַרק עוֹף ְועוֹד ּדְ ַצּלַַחת ִעם ּדָ
יָדֹו  ּפָה, ָלַקח אוָֹתּה ּבְ י ֵהיֵטב ֶאת ַקְצווֹת ַהּמַ ר ָהַרּבִ ִחּפָזוֹן, ָקׁשַ ּבְ
ִניָמה, ָהיָה  ּנְִכנַס ּפְ ׁשֶ ה ָהֲעִניָּה. ּכְ ָ ל ָהִאּשׁ ֶרךְ, ֶאל ּבֵיָתה ׁשֶ ְויָָצא ַלּדֶ
י ֵלִוי  נָָתם. ַרּבִ ִמּטוֵֹתיֶהם ְונָמוּ ֶאת ׁשְ ְכבוּ ּבְ ֵקט. ַהיְָּלִדים ׁשָ יִת ׁשָ ַהּבַ
ַמע קוֹל ָחלוּׁש  ִניָמה, ְוָאז הוּא ׁשָ יִּים ּפְ ְצָעִדים ֲחִריׁשִ יְִצָחק ִנְכנַס ּבִ

ִניִמי: ּבוֵֹקַע ִמן ַהֶחֶדר ַהּפְ
ֵמַח!"  ֵאָלה' ּבָעוֹף?" "ּפוִּרים ׂשָ ְ ? ָמה ָהיָה ִעם ַה'ּשׁ "ּבֵיָלה, זוֹ ַאּתְ
ֵבית  ׁשוּב עוֹד ְמַעט. ּכֵָעת ִהיא ּבְ י ֵלִוי יְִצָחק, "ּבֵיָלה ּתָ יב ַרּבִ ֵהׁשִ
ָלכֶם  ַלח  ׁשָ השי"ת  ִהנֵּה  ִגּלָה.  ַהּמְ ְקִריַאת  ְוׁשוַֹמַעת  נֶֶסת  ַהּכְ

ְמָחה". ִריאוּת ְוׂשִ תוּ ִמּתוְֹך ּבְ לוַֹח ָמנוֹת, ִאְכלוּ וּׁשְ ִמׁשְ
ְלָחן  ֻ ַהּשׁ ֶאת  ְוָעַרְך  ֵהִביא,  ׁשֶ ְצָרִכים  ַהּמִ ל  ָכּ ֶאת  הוִֹציא  י  ָהַרּבִ
ב  יִת, וִּבְצָעִדים ְמִהיִרים ׁשָ צוָּרה נָָאה. ְלַאַחר ִמּכֵן יָָצא ִמן ַהּבַ ּבְ

נֶֶסת.  ְלֵבית ַהּכְ
ל  ׁשֶ ְטָרִדים  ַהּמֻ ַמּבֵָטיֶהם  ּבְ יְִצָחק  ֵלִוי  י  ַרּבִ ִהְבִחין  ִהּגִיַע,  ׁשֶ ּכְ
ְסּתוִֹרית.  ְוַהּמִ ְתאוִֹמית  ַהּפִ ֵמֵהָעְלמוּתוֹ  ֲאגוּ  ּדָ ׁשֶ ִלים,  ּלְ ְתּפַ ַהּמִ
ר  י חוֹזֵר וָּפנָיו קוְֹרנוֹת ֵמאֹׁשֶ ָראוּ ֶאת ָהַרּבִ ׁשֶ ֲאגָָתם ִהְתּפוְֹגגָה ּכְ ּדַ
ַעְרִבית,  ְתִפּלַת  ּבִ ְלַהְתִחיל  ָהאוֹת  ֶאת  נַָתן  י  ָהַרּבִ ְמָחה.  ְוׂשִ
י ֵלִוי  ִפּלַת ַעְרִבית ָקָרא ַרּבִ נָה, ְלַאַחר ּתְ ׁשָ נָה ּבְ י ׁשָ וְּכִמְנָהגוֹ ִמּדֵ

ִגּלָה. יְִצָחק ֶאת ַהּמְ
ירוּ ֶאת  ִנים ַרּבוֹת ְלַאַחר אוֹתוֹ ַחג ַהּפוִּרים, ִהְזּכִ ְך ׁשָ ֶמׁשֶ ּבְ
עוֹד לֹא ָהיְָתה ּכָמוָֹה.  ִמינָּה, ׁשֶ יֶֻחֶדת ּבְ ִגּלָה ַהּמְ ְקִריַאת ַהּמְ
י לִֵוי יְִצָחק נֲָהרוּ ּבְאוֹר ְמיָֻחד, אוֹר  ל ַרּבִ דוֹׁשוֹת ׁשֶ ּפָנָיו ַהּקְ
יַע  ִהּגִ הוּא  ר  ְוכֲַאׁשֶ ּכֻּלוֹ,  נֶֶסת  ַהּכְ ּבֵית  ֶאת  ֵהִאיר  ׁשֶ ִניִמי,  ּפְ
נוֹת ָלֶאְביִֹנים",  וַּמּתָ לוַֹח ָמנוֹת ִאיׁש ְלֵרֵעהוּ  ַלּפָסוּק: "וִּמׁשְ
וְֹמִעים ָחׁשּו  ּכָל ַהּשׁ דוָֹלה, ַעד ׁשֶ בֵקוּת ּגְ ָקָרא אוֹתוֹ ִמּתוְֹך ּדְ

ָרֵאל. ל ִמְצַות ַאֲהַבת יִׂשְ ית ׁשֶ ָמעוָּתּה ָהֲאִמּתִ ֵהיֵטב ֶאת ַמׁשְ
יְָתה ְוָרְצָתה  ָבה ָהַרּבִָנית ַהּבַ ר ׁשָ ִגּלָה, ּכֲַאׁשֶ ְלַאַחר ְקִריַאת ַהּמְ

ָעה ְמאֹד: ַאַחר ַהּצוֹם, ֻהְפּתְ ה ׁשֶ ֻעּדָ ְלַחּמֵם ֶאת ָהאֹכֶל ַלּסְ

ַמן ְּ ֶדֶרְך ַהז ּבְ



יִקים ּדִ ֶדֶרְך ַהּצַ ּבְ

ר, וֲַאִפּלוּ  ִגים ְולֹא ַהּבָׂשָ ְמקוֹמוֹ; לֹא ַהּדָ ָבר לֹא ִנְמָצא ּבִ ׁשוּם ּדָ
ִריּוֹת נֶֶעְלמוּ ְוֵאינָן. אוֶֹבֶדת ֵעצוֹת ִנְכנְָסה ְלַחְדרֹו  ָאְזנֵי ָהָמן ַהּטְ
יׁשֶהוּ ִהְתגַּנֵּב ְלֵביָתם ְוָלַקח  ּמִ ֵדי ְלַסּפֵר לוֹ ׁשֶ י, ּכְ ְעָלּה, ָהַרּבִ ל ּבַ ׁשֶ
י,  ל ָהַרּבִ ׁשֶ ּנְִכנְָסה ְלַחְדרוֹ  ֶ ֵהִכינָה. ֲאָבל ִמּשׁ ל ָהאֹכֶל ׁשֶ ֶאת ָכּ
קוְֹרנוֹת  ָפִנים  ּבְ ֵמַח"  ׂשָ "ּפוִּרים  ִבְרּכַת  ּבְ ְעָלּה  ּבַ אוָֹתּה  ּבֵֵרְך 
ַעל".  "ּמַ ל ִמי ָהיְָתה ּבַ וְּבִחיּוְּך ָרָחב. ֵהִבינָה ָהַרּבִָנית ִמיָּד יָדוֹ ׁשֶ
ֵדי ְלַאְרגֵּן ֲארוָּחה  ָבר, ָעְזָבה ָהַרּבִָנית ֶאת ַהֶחֶדר ּכְ ִלי לוַֹמר ּדָ ִמּבְ
יוֹם  ּבְ ַהּפוִּרים  ת  ִלְסֻעּדַ ַעד  ַהּצוֹם,  ֶאת  ּבֹר  ִלׁשְ ֵדי  ּכְ ִהיא  ּכְָלׁשֶ

ל ַמֲאָכִלים ֲאֵחִרים. ֵ ְדַאג ְלַבּשׁ ָבר ּתִ ֳחָרת ִהיא ּכְ ַהּמָ

ל  ָכּ ּבֵין  ְלַפְרֵסם  ָהֲעִניָּה,  ה  ָ ָהִאּשׁ ּבֵיָלה,  ִמֲהָרה  וֵּבינְַתיִם, 
י "ֵאִליָּהוּ ַהּנִָביא" ּבָא ְלֵביָתּה ְוֵהִביא  כֵנוֶֹתיָה ִויִדידוֶֹתיָה ִכּ ׁשְ
ֶאת  ִסּיְמוּ  זֶה,  ִסּפוּר  רוּ  ּפְ ּסִ ׁשֶ ָהִעיר  ִזְקנֵי  טוּב'.  ל  'ָכּ ִעּמוֹ 
מֹו  ֵמַח ּכְ ְרִדיְטׁשֹוב ּפוִּרים ּכֹה ׂשָ ַבּ י "לֹא ָהיָה ּבְ ה, ִכּ ֲעׂשֶ ַהּמַ

ּפוִּרים זֶה"….
ַהּנִָביא".  "ֵאִלּיָהוּ  ֵמֵעין  ִלְהיֹות  יָכֹול  נוּ  ֵמִאּתָ ֶאָחד  ל  ָכּ
ֶאת  ַח  ּמֵ ְנׂשַ ֶהָחג.  ֶאת  ָלֶהם  ְונִָאיר  ְסּכִֵנים  ַהּמִ ַעל  ַנְחׁשֹב 
ָהֻאְמָלל  ֵלב  ֶאת  וְּנַחזֵּק  ד,  ְמֻכּבָ ָמנֹות  לֹוַח  ִמׁשְ ִעם  ֵרֵענוּ 

ל יוֹם ַהּפוִּרים!  רוֹ ׁשֶ ים טוֹבוֹת. זֶהוּ ִעּקָ ִמּלִ ּבְ

ה  ָ ל ְקֻדׁשּ נָה, ָהיְָתה ִהְתעֹוְררוּת ׁשֶ לֹׁש ֵמאוֹת ׁשָ ׁשְ ִלְפנֵי ּכִ
ִני( ְלחֹונֵן  ֵ י ְיהוָּדה ֶהָחִסיד )ַהּשׁ ְלִמיֵדי ַרּבִ ֶקֶרב ֲחבוַּרת ּתַ ּבְ
ֵלָמה  ְ ַהּשׁ ֻאּלָה  ַלּגְ ּכֲַהָכנָה  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ַאְרֵצנוּ  ֲעַפר  ֶאת 
י  ַרּבִ יק  ַהצַּּדִ ֶהָחִסיד  ָהיָה  ָהעֹוִלים  ּבֵין  ָהעֹוָלם.  וְּלִתּקוּן 
ּפָרוּׁש  ָרה.  ׂשָ ָהַעְלָמה  ּתֹו  ּבִ ִעם  ָעָלה  ׁשֶ ֶל'ר,  יֶאָ ּבִ יֹוֵסף 
יׁש  ִהְרּגִ לֹא  וְּכָלל  יֹוֵסף,  י  ַרּבִ ָהיָה  ַהזֶּה  ָהעֹוָלם  ֵמִעְנְינֵי 
ָלעֹוָלם  ִנְסַחף  הוּא  ַלִים.  ירוּׁשָ ּבִ בוּת  ְ ַהִהְתיַּשׁ יֵי  ְקׁשָ ּבִ
ָאֲהָבה נְַפׁשֹו.  ַלִים, וָּמָצא ֶאת ׁשֶ ֵלי יְרוּׁשָ ל ְמֻקּבְ ָהרוָּחִני ׁשֶ
י יֹוֵסף  ַאְך ֵאין ָאָדם יֹוֵדַע ִעּתֹו, ְוַכֲעבֹר ְזַמן ָקָצר ָחָלה ַרּבִ

הֹוָרה ָעְלָתה ִלְמרֹוִמים. ָמתֹו ַהּטְ ְוִנׁשְ
י  ַאְנׁשֵ וֵָאם.  ֵמָאב  יְתוָֹמה  ּבוֵֹדָדה,  נוְֹתָרה  ָרה,  ׂשָ  - ּתוֹ  ּבִ
ָמה  ְזַמן  ְוַכֲעבֹר  וְּצִניעוָּתּה,  ַמֲעלוֶֹתיָה  ּבְ ירוּ  ִהּכִ ַלִים  יְרוּׁשָ
ִנים  ַחת ַרּבָ ּפַ ן ְלִמׁשְ ְלִמיד ָחָכם - ּבֵ א ְלָחָתן ּתַ זְָכָתה ְלִהּנָׂשֵ

ְמפֶֹאֶרת.
ֶלת  הוּלוֹת ַעל ּדֶ ִפיקוֹת ּבְ ְמעוּ ּדְ נָה ְלַאַחר ִנּשׂוֵּאיֶהם, ִנׁשְ ׁשָ ּכְ
ָרה  ׂשָ ַמֵהר!  ּבוִֹאי  ִנית!  ָהַרּבָ ִנית,  "ָהַרּבָ ִנית.  ָהַרּבָ ֲחמוָֹתּה, 
נָּה  זֶת ְלֵבית ּבְ ִנית נְֶחּפֶ ַסּכָנָה!" ָהַרּבָ ּה, ְוַחיֶּיָה ּבְ ִלְדּתָ ה ּבְ ַמְקׁשָ
יָעּה  ַהּגִ ִפּלָה. ּבְ ָפֶתיָה ְמַמְלְמלוֹת ּתְ ְוַכּלָָתּה, וְּבֵלב ּפוֵֹעם ׂשְ
ְלִמית ִנּצֶֶבת  יַּלֶֶדת ַהיְּרוּׁשַ ַטּנָה, רוָֹאה ִהיא ֶאת ַהּמְ יָרה ַהּקְ ַלּדִ
ּה... "ָמה  יב ֶאת נְַפׁשָ ה ְלָהׁשִ ִעיָרה, וְּמנַּסָ ָרה ַהּצְ ת ׂשָ ְליַד ִמּטַ
יַּלֶֶדת  ַהּמְ ָרה?"  ׂשָ לוֹם  ׁשְ "ָמה  ִנית.  ָהַרּבָ ׁשוֶֹאֶלת  קוֶֹרה?" 
ל ַהיּוֶֹלֶדת  ָבּה ׁשֶ י ַמּצָ ְתִפּלָה, ִכּ ַדאי ְלַהְרּבוֹת ּבִ י ּכְ יָבה ִכּ ְמׁשִ
ִנית, ִחוֶֶּרת  ינוֹק?" ׁשוֶֹאֶלת ָהַרּבָ יוֵֹתר. "וָּמה ִעם ַהּתִ ָחמוּר ּבְ
שׂוָֹרה ָרָעה, ֶהְחְוָתה  ר ּבְ יב ָלּה וְּלַבּשֵׂ ְמקוֹם ְלָהׁשִ וְּלחוָּצה. ּבִ
יִת,  ת ַהּבַ ּנַַחת ַעל ִרְצּפַ יַּלֶֶדת ְלֵעֶבר ֲחִביָלה ְקַטּנָה ַהּמֻ ַהּמְ
ַרד...  ינוֹק לֹא ׂשָ י ַהּתִ ִנית ֵהִבינָה ִכּ ֶלת ַהּיְִציָאה. ָהַרּבָ ְליַד ּדֶ

ּלֵל  ִנית ֲעגוַּמת ַהּנֶֶפׁש ִלְבּכוֹת וְּלִהְתּפַ ר ָלּה ֵהֵחּלָה ָהַרּבָ ּצַ ּבַ
ָאה ִלְבנָּה,  נָה ִנּשְׂ ַרק ִלְפנֵי ׁשָ ָרה, ׁשֶ ִעיָרה, ׂשָ ּלָָתּה ַהּצְ ַעד ּכַ ּבְ
ּדוְֹמעוֹת  ֵעינֶיָה  וָָאנָה,  ָאנֶה  ִית  ּבַ ּבַ ָכה  ִהְתַהְלּ ִהיא  ִיְצָחק. 
ֶלת  ּדֶ ּתַ ִמׁשְ יַּלֶֶדת  ַהּמְ עוֹד  ּבְ ַלה'.  ַלַחׁש  ְצקוֹן  ׁשוֵֹפְך  ּה  ְוִלּבָ
ִנית ּתוְֹך  ה ָהַרּבָ ׁשָ ִעיָרה, ִנּגְ ָרה ַהּצְ יל ֶאת ׂשָ ָכל ּכָֹחּה ְלַהּצִ ּבְ
ֶקֶרן זִָוית,  ּנַַחת ּבְ ַטּנָה ַהּמֻ ִפּלָָתּה ְלֵעֶבר ַה'ֲחִביָלה' ַהּקְ ֵדי ּתְ ּכְ
ָקה אוָֹתּה ֶאל ִלּבָה ַהּדוֵֹאב, וְּבקוֹל ּבוִֹכים  ָאה אוָֹתּה ְוִחּבְ נָׂשְ
ינוֹק זֶה לֹא ַחי, ַאְך  ל עוָֹלם! ּתִ את ֵעינֶיָה ֶאל ַעל: "ִרּבוֹנוֹ ׁשֶ נוֹׂשֵ
ּה ַהֲחׁשוָּבה!  ְחּתָ ּפַ ׁשְ ַהּצֵל ֶאת ִאּמוֹ! ְיתוָֹמה ִהיא וּבוֵֹדָדה ִמּמִ

ִוד ֲאזוַּלאי  זצ"ל י ַחּיִים יֹוֵסף ּדָ דֹוׁש ַרּבִ אֹון ַהּקָ החיד"א, ַהּגָ



ְזּכֶה  ְחיֶה! אוַּלי ּתִ ָרה ּתִ ּשָׂ ַלח ָלּה ְרפוָּאה וָּמזוֹר, ְלָפחוֹת ׁשֶ ׁשְ
יִָדי עוֹד ִיְהיוּ ַאִחים ַוֲאָחיוֹת...". וְּלֶפַתע,  ּבְ וְּלִתינוֹק ֵמת זֶה ׁשֶ
ּלֶֶלת,  וִּמְתּפַ ֵאֶליָה  ַטּנָה  ַהּקְ ַהֲחִביָלה  ֶאת  ְמַחּבֶֶקת  עוָֹדּה  ּבְ
ִעימוֹת ֵלב!  ה ּדֶֹפק, ּפְ יׁשָ ּה: "ֲאִני ַמְרּגִ ְרּבָ ְזָעָקה ּבוַֹקַעת ִמּקִ

ינוֹק ַחי!" ַהּתִ ֶבת ׁשֶ ֲאִני חוֹׁשֶ
ָרה  ׂשָ ִכי טֹוב.  ּבְ ּיֵם  ִהְסּתַ ַהּלָחוּץ  ַמּיָא ַהיֹּום  ׁשְ ּדִ א  ִסיְַּעּתָ ּבְ
טֹוִבים  ְלַחּיִים  זָכוּ   - ָהַרְך-ַהּנֹוָלד  נָּה  ּבְ ְוַאף  ַהיֹּוֶלֶדת 
ל  ׁשֶ ְבִריתֹו  ּבִ ינֹוק  ַהּתִ א  ּבָ ִמיִני  ְ ַהּשׁ יֹּום  ּבַ וְּבִריִאים! 
מֹו  י ְרָפֵאל ִיְצָחק ְזַרְחיָה ָקָרא ׁשְ ַאְבָרָהם ָאִבינוּ. ָאִביו ַרּבִ
ּצֹול  ּנִ ׁשֶ ַהּנֵס  ע"ש  ַחּיִים   – ִוד"  ּדָ יֹוֵסף  "ַחּיִים  ָרֵאל:  ִיׂשְ ּבְ
יק ַז"ל, ְוָדִוד ע"ש  ּדִ ֶות ְלַחּיִים, יֹוֵסף ע"ש ֲאִבי-ִאּמֹו ַהּצַ ִמּמָ
ם ִמְתיֶַחֶסת ַאֲחָריו. יֶֶלד  ְחּתָ ּפַ ׁשְ ּמִ יָחא ׁשֶ ִוד ַמְלּכָא ְמׁשִ ּדָ
ה ְלֶאָחד  ְוַנֲעׂשָ ּגַָדל  ְוָאַבד ִמן ָהעֹוָלם,  ְמַעט  ּכִ ׁשֶ ָקָטן זֶה, 
ִמּפֹוְסֵקי  ַהּדֹורֹות,  ָכל  ּבְ ׁשֶ ְבָהִקים  ַהּמֻ ָרֵאל  ִיׂשְ דֹוֵלי  ִמּגְ
ּנֹות ַהּתֹוָרה,  ָכל ּפִ ר יָָדיו ַרב לֹו ּבְ ְבָהִקים ֲאׁשֶ ַהֲהָלָכה ַהּמֻ
יֹוֵסף  ַחּיִים  י  ַרּבִ דֹוׁש  ַהּקָ ַהּגָאֹון   – ַהִחיָד"א  נוּ  ַרּבֵ ה"ה 
י"א  יֹום  ּבְ בוַּע,  ָ ַהּשׁ ר  ֲאׁשֶ ַלִים,  ְירוּׁשָ ִאיׁש  ֲאזוַּלאי  ִוד  ּדָ
ָרָכה  יַח ַאֲחָריו ּבְ נָה ִלְפִטיָרתֹו, ְוִהּנִ ֲאָדר ִיְמְלאוּ 215 ׁשָ ּבַ
יִרים  ר ַמֲעׁשִ ר, ֲאׁשֶ ִחּבֵ ֲעצוָּמה: ְלַמְעָלה ִמ-80 ְסָפִרים ׁשֶ

ֶאת אוְֹצרֹוֵתינוּ ַהּתֹוָרִנּיִים.

* * * * * * *
ְמַחּיֶֶבת.  יָבה  ֲחׁשִ נוּ  ִקְרּבֵ ּבְ ְמעֹוֵרר  זֶה,  ְמַרּגֵׁש  ִסּפוּר 
א  ְבּתָ ְמַעט ְוָאַבד ִמן ָהעֹוָלם, לוֵּלא ַהּסַ ינֹוק זֶה ּכִ ִהּנֵה, ּתִ
ה  ּמָ ִפּלָה ְלַמֲענֹו. ּכַ ָאה ּתְ ּה ְונָׂשְ ָקה אֹותֹו ָקרֹוב ְלִלּבָ ִחּבְ ׁשֶ
ְלַחּיֵי  יָבם  ַלֲהׁשִ רוָּחִני  ְלִחּבוּק  יִנים  ַמְמּתִ ִויָלדֹות  ְיָלִדים 
ְסִחי  ּבִ ַוֲעטוִּפים  ָלִכים  ֻמׁשְ וְּנָערֹות  ְנָעִרים  ה  ּמָ ּכַ נֶַצח? 
ם,  את ֶאת ַנְפׁשָ יל ְלָהִרים אֹוָתם, ָלׂשֵ ּכִ וִּמאוּס. ִאם ַרק ַנׂשְ

ם – יָקוּמוּ ִלְתִחּיָה רוָּחִנית! יׁש ֶאת ִלּבָ ּלֵל וְּלַהְרּגִ ְלִהְתּפַ
יֹומֹו,  י יֹום ּבְ ָלה רוָּחִנית ִמּדֵ ַהּצָ עֹות עֹוְסִקים ּבְ ֶקֶרן ַהַהּסָ ּבְ
ים  ִוד'ים ְועֹוד ַרּבִ ל ַהַחּיִים'ים, יֹוֵסף'ים, ּדָ ִקים ֶאת ָכּ וְּמַחּבְ
ּמוִּדים  ַלּלִ ַהֲחזָָרה  ִעם  ּכֵָעת,  ְמַחּיֶה.  ְלִחּבוּק  ים  ַצּפִ ַהּמְ
ֶאת  נֶָהִגים  וְּמאֹות  רֹות  ַעׂשְ ֵהִניעוּ  ְך,  ָ ְמֻמּשׁ ֵסֶגר  ְלַאַחר 
ִנים  יב ֵלב ּבָ ִרְכֵביֶהם, ְויְָצאוּ ׁשוּב ְלַמְסלוֵּלי ָהִאּסוּף, ְלָהׁשִ
ׁשוּ  ֶפר ִחּדְ י ַהּסֵ וּם ְלָבּתֵ ִעיֵלי ָהִרׁשּ ַמִים. ּפְ ָ ּשׁ ּבַ ֶאל ֲאִביֶהם ׁשֶ
ר  ַהּצַ נֻיֹּות  ּמְ ַהִהְזּדַ ַחּלֹון  ֶאת  ְלַנּצֵל  ּיָה,  ָהֲעׂשִ ֶאת  ֶמֶרץ  ּבְ
ֶפר  ַהּסֵ י  ְלָבּתֵ מֹות  ְנׁשָ ַעד סֹוף ַהחֶֹדׁש, ִלְרׁשֹם עֹוד ְועֹוד 
ֶרן'  ַה'ּקֶ ַאְבְרֵכי  ְוַאף  ָהַעְצָמִאי',  'ַהִחּנוְּך  ל  ׁשֶ ַהּתֹוָרִנּיִים 
דֹוׁשֹות',  ַהּקְ יבֹות  ַלְיּׁשִ וּם  'ִרּשׁ ִמְבָצע  ֶאת  ִליִמים  ַמׁשְ
ֶרב יַלְֵדי  ּתֹות ח' ִמּקֶ יבֹות ִלְמאֹות ְמַסְיֵּמי ּכִ ַהְתָאַמת ְיׁשִ ּבְ
ם ִאוְָּתה ְלַחיֵּי ּתוָֹרה. בס"ד קוֹל  ר נְַפׁשָ עוֹת", ֲאׁשֶ "ֶקֶרן ַהַהּסָ
א ַהּכָבוֹד.  ּסֵ נַַחת רוַּח ִלְפנֵי ּכִ רוֹם וְּמַעּנֵג ּבְ ַהּתוָֹרה עוֶֹלה ַלּמָ

ב  ת ּפוִּרים, יֵׁשֵ ּקֶֹדם ְסֻעּדַ בֹוֵגר, ׁשֶ נָכֹון ְלָכל ָאָדם, ָצִעיר ּכְ
י ְמִגּלַת  י ֲחזַ"ל וֵּפרוּׁשֵ ְדְרׁשֵ ָעה ַאַחת, ִמּמִ ִלְלמֹד ּתֹוָרה ׁשָ
"ַלּיְהוִּדים  נֱֶּאַמר:  ׁשֶ וְּכמֹו  ִעְניָנֹו.  ְלִפי  ֶאָחד  ל  ָכּ ר,  ֶאְסּתֵ
זֹו   - "אֹוָרה  ַרּבוֵֹתינוּ  וֵּפְרׁשוּ  ְמָחה",  ְוׂשִ אֹוָרה  ָהיְָתה 
ַהּפוִּרים  יֵמי  ּבִ ׁשֶ וִּבְפָרט  ְמָחה"....  "ׂשִ ואח"כ  ּתֹוָרה" 

ְמָחה.  ְלנוּ ָעֵלינוּ ֵמָחָדׁש ֶאת ַהּתֹוָרה, ִמּתֹוְך ׂשִ ִקּבַ
ָאַמר  ִמּקוְֹצק  ֶמְנְדּל  ְמנֵַחם  י  ַרּבִ ָהַאְדמוֹ"ר  י  ִכּ ְמֻסּפָר   
ָהיוּ  ָהעוָֹלם  ּכָל  ׁשֶ ַהּפוִּרים  יוֹם  ּבְ ֵאַרע  ַעם  ּפַ ׁשֶ ַלֲחִסיָדיו, 
אוָֹתּה  ּבְ וְּבִדיּוּק  ּפוִּרים,  יוֹם  וִּמְצווֹת  ִעְנְינֵי  ּבְ ֲעסוִּקים ְמאֹד 
ּתוָֹרה,  ּבַ ְוָעַסק  יָאֶלא  ִמּבִ ְזֵאב נַחוּם  י  ַרּבִ ב ַהגָּאוֹן  יָׁשַ ָעה  ׁשָ
ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ַרַעׁש גָּדוֹל  ה  ְונֲַעׂשָ ּכֻּלוֹ.  ִהְתַקיֵּם ָהעוָֹלם  וִּבְזכוּתוֹ 
ְללֹא  ַאַחת  ָעה  ׁשָ ָהעוָֹלם  ִנְמָצא  ָהיָה  ִאְלָמֵלא  י  ִכּ ִמזֶּה, 

יוָֹמם  ְבִריִתי  לֹא  "ִאם  נֱֶאַמר:  ַוֲהֵרי  ָחֵרב.  ָהיָה   – ּתוָֹרה 
י". ֵאין ִקיּוּם ָלעוָֹלם  ְמּתִ ַמִים וָָאֶרץ לֹא ׂשָ וָָלְיָלה – ֻחּקוֹת ׁשָ
ן  ַמִים, ְונוַֹלד לוֹ ּבֵ ָ ָלם ִמן ַהּשׁ ָכרוֹ ֻמׁשְ ִלי ּתוָֹרה! נְָתנוּ לוֹ ׂשְ ּבְ
ַעל  דוֹׁש ִמּסוְֹכְטׁשוֹב ּבַ ָמה ּגְדוָֹלה, ְוהוּא ַהגָּאוֹן ַהּקָ ַעל ְנׁשָ ּבַ
יִָמים  ּלְ )ׁשֶ תוָֹרתוֹ.  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵעינֵי  ֵהִאיר  ׁשֶ נֵזֶר",  ָה"ַאְבנֵי 

י ִמּקוְֹצק(. ל ָהַרּבִ ה ֲחָתנוֹ ׁשֶ נֲַעׂשָ
ּכָל  ׁשֶ דוֹׁש,  ַהּקָ ֵמַרּבוֹ  ִקּבֵל  י  ִכּ סוֵֹפר'  ַה'ֲחַתם  נוּ  ַרּבֵ ּכַָתב 
ל  ׁשֶ ִגּלָה  ַהּמְ ְקִריַאת  ין  "ּבֵ ַהּתוָֹרה  ְלִלּמוּד  ְזַמן  ַהּקוֵֹבַע 
הוּא  ל ַהיּוֹם", ֻמְבָטח לוֹ ׁשֶ ִגּלָה ׁשֶ ְיָלה ְלֵבין ְקִריַאת ַהּמְ ַהּלַ

ן ָהעוָֹלם ַהּבָא!  ּבֶ
יוֹם  ּבְ ית  ֲאִמּתִ ְמָחה  ׂשִ יִעים  ַמּבִ  - ַהּתוָֹרה  ִלּמוּד  ְיֵדי  ַעל 

ּפוִּרים!

ֶדֶרְך ַהֲהָלָכה ּבְ



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

ֻהּנָה. טֶֹרת – ּכֶֶתר ּכְ ח ַהּקְ ְלָחן – ּכֶֶתר ַמְלכוּת, וְּבִמְזּבַ ֻ ּשׁ • ּבָָארֹון – ּכֶֶתר ּתֹוָרה, ּבַ

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

ְלַבד. נֵיֶהם ָהיוּ ֲעׂשוִּיים ָזָהב ָטהֹור ּבִ • ׁשְ

ָארֹון נֱֶאַמר: "ְוָעׂשוּ". ַמּדוַּע? יָת", ְוִאּלוּ ּבָ נוּ: "ְוָעׂשִ ה ַרּבֵ ָכל ַהּכִֵלים אֹוֵמר הקב"ה ְלמֹׁשֶ ּבְ

ּתֹוָרה  ִרית, ּבַ ָרֵאל יֵׁש ֵחֶלק ּבֲַארֹון ַהּבְ ָכל ִיׂשְ ּלְ ים, ּכֵיָון ׁשֶ ְלׁשֹון ַרּבִ נֱֶּאַמר ּבִ ְרׁשוּ ׁשֶ • ֲחזַ"ל ּדָ
ה. דֹוׁשָ ַהּקְ
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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

רוָּמה ֵאלֹות פר' ּתְ ׁשוּבֹות ִלׁשְ ּתְ

ֶדֶרְך ַהִחיָדה: ּבְ

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

בוּ ֵהיֵטב!( ּבָת זֹו? )ִחׁשְ ׁשַ ה ִסְפֵרי ּתֹוָרה מוִֹציִאים ּבְ ּכַּמָ

ּבָתוֹת ְרצוּפוֹת ִיְקְראוּ ֶאת אוָֹתּה ַה'ַהְפָטָרה'? -2 ׁשַ ּבְ ֵכן ׁשֶ ּכֵיַצד יִּתָ

דֹול ְמַכּפֵר ַעל ֵחְטא ָלׁשֹון ָהָרע? ְגֵדי ּכֵֹהן ּגָ ֵאיזֶה ִמּבִ

ֵאלֹות ַהּבָאֹות: ְ ֲענוּ ַעל ְלָפחֹות ַאַחת ֵמַהּשׁ

ַצּוֶה ת ּתְ ֵאלֹות ְלָפָרׁשַ ׁשְ


