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ִמיִני ת ׁשְ ֶרְך - ּפָָרׁשַ ֵציָדה ַלּדֶ

ַמן ְּ ֶדֶרְך ַהז ּבְ

ֲחָויֹות  ּבַ ֲעמוִּסים  ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ַהּפֶַסח  ִמיֵמי  יָָצאנוּ 
לֹא  ל  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ ָעֵלינוּ  ִמְצוֹות.  ּבְ ַוֲעטוִּפים  ְקדֹוׁשֹות 
יֵמי  נוּ ּבִ ּה ִאּתָ א ְלַקְחּתָ ת ַהּמֹוֵעד, ֶאּלָ ַ ְלַהְזִניַח ֶאת ְקֻדּשׁ

ה.  ֲעׂשֶ ַהּמַ
ִסְפרֹו  ּבְ ִנְפָלא  ל  ָמׁשָ ֵמִביא  ה  ֻקּדָ ּפְ ן  ִאּבְ ַחּיֵי  ּבְ נוּ  ַרּבֵ
ּיָם, ְוָרָאה  ִהְפִליג ּבַ ָאָדם ׁשֶ ה ּבְ ָבבֹות': ַמֲעׂשֶ 'חֹובֹות ַהּלְ
ר  ּכֲַאׁשֶ ְלֶעְברֹו.  ט  ׁשָ הוּא  ְונְֶחָמד.  ָקָטן  ִאי  ֵמָרחֹוק 
ם  ְוֻכּלָ ֶדת,  ְמֻכּבֶ ַלַחת  ע ִלְראֹות ִמׁשְ ה ֻהְפּתַ ׁשָ ַלּיַּבָ יַָרד 
ִבְגֵדי  ּבְ אֹותֹו  ים  יׁשִ ַמְלּבִ ִלְכבֹודֹו,  ִרים  ְוׁשָ ְמִריִעים 

ֶלְך'! ּכָבֹוד וַּמְכִריִזים 'ְיִחי ַהּמֶ
קֹוֵבַע  קֹוִמי  ַהּמְ ַהחֹק  ׁשֶ לֹו  יִרים  ַמְסּבִ ַלַחת  ׁשְ ַהּמִ י  ַאְנׁשֵ
ֶלְך  ֶלְך! ָהִאיׁש, ַה'ּמֶ יַע ָלִאי - הוּא ַהּמֶ ּגִ ּמַ י ָהִראׁשֹון ׁשֶ ִכּ
ֶרַגע!  ִמּכָל  נֱֶהנֶה  הוּא  ֵאלֹות,  ׁשְ ּבִ ה  ַמְרּבֶ ֵאינֹו  ֶהָחָדׁש' 
ל  ַאְרמֹון ְמפָֹאר ָמֵלא ָכּ אֹוֵכל, ׁשֹוֶתה, ְמַבּלֶה וִּמְתַעּנֵג ּבְ
נָה  ֲעבֹור ׁשָ ים. ּכַ טוּב! ְוָכְך חֹוְלִפים ָלֶהם ַהּיִָמים ְוֶהֳחָדׁשִ
ְיָלה, ְמִעיִרים אֹותֹו  ֶאְמַצע ַהּלַ ּנֱֶהִנים!( ּבְ ׁשֶ ַמן ָרץ ּכְ ְּ )ְוַהז

ְבָגִדים  ּבִ אֹותֹו  ים  יׁשִ ַמְלּבִ ַמֵהר!"  "קוּם  ָעָליו:  ים  וְּמַצוִּ
ַטּנָה  ַהּקְ ִסיָרתֹו  ְלֵעֶבר  כַֹח  ּבְ וּמוִֹציִאים אֹותֹו  ׁשוִּטים,  ּפְ
"ֲאִני  קֹוֶרה.  ָמה  ֵמִבין  ֵאינֹו  הוּא  ִאי.  ּבָ עֹוֶגנֶת  ֲעַדִין  ׁשֶ
ֵמִבין  הוּא  ְוָאז  ִלי?"  ים  עֹוׂשִ ם  ַאּתֶ ָמה  ֶכם!  ּלָ ׁשֶ ֶלְך  ַהּמֶ
ִיְהיֶה   – ָלִאי  יַע  ּגִ ּמַ ׁשֶ ָהִראׁשֹון  ׁשֶ ַבע  ּקָ ׁשֶ ַהחֹק  אֹותֹו  ׁשֶ
מוִֹציִאים  נָה  ׁשָ תֹם  ּבְ ׁשֶ ּקֹוֵבַע  ׁשֶ ַהחֹק  ּגַם  הוּא  ֶלְך,  ַהּמֶ

קוַּפת ַמְלכוּתֹו! ה ּתְ ּמָ אֹותֹו ֲחזָָרה ַלּיָם! ּתַ
ה ֶמֶלךְ. ַאְך  יַע ָלִאי ְוַנֲעׂשָ ִהּגִ תֹו, ָהיָה ָאָדם ָחָכם ׁשֶ ְלֻעּמָ
ּכֵר ֵמרֹב טֹוב, וְּלִהְתַעוֵּר  ּתַ ְמקֹום ְלִהׁשְ ָחְכָמתֹו, ּבִ הוּא, ּבְ
קֹום ְוֶאת  י ַהּמָ ַפע, הוּא ֵהֵחל ְלָבֵרר ֵהיֵטב ֶאת ֻחּקֵ ֵמרֹב ׁשֶ
ְלכוּתֹו ִהיא ְזַמּנִית. ְוָכְך -  ּמַ ְנָהג. הוּא ֵהִבין ׁשֶ ָלֵלי ַהּמִ ּכְ
הוּא  אֹות,  ּתָ וְּבִמׁשְ ַתֲענוּגֹות  ּבְ ְזַמּנֹו  ֶאת  ז  ְלַבְזּבֵ ְמקֹום  ּבִ
יתֹו  ּדַֹאר ִלְכתֶֹבת ּבֵ ַלח ּבַ ל ּכֶֶסף ְוזָָהב ְוׁשָ ָאַרז ֲחִבילֹות ׁשֶ
ַלח ּגַם  ט ַאְבנֵי ֵחן ְויֲַהלֹוִמים ְוׁשָ ֵעֶבר ַלּיָם. הוּא ִלּקֵ ּמֵ ׁשֶ
ָהֲעָבִדים  נָה ִנְכְנסוּ  ָ תֹם ַהּשׁ ֻקְפָסאֹות ְלֵביתֹו. ּבְ אֹוָתם ּבְ
קֹו,  וְּלַסּלְ ִליכֹו  ְלַהׁשְ ְיָלה,  ַהּלַ ֶאְמַצע  ּבְ ַלֲהִעירֹו  ְלַחְדרֹו 
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ֶחֶדר, ָלבוּׁש וּמוָּכן ִלְנִסיָעה.  ב ּבַ עוּ ִלְראֹותֹו יֹוׁשֵ ַאְך ֻהְפּתְ
הוּא לֹא ָצַעק ְולֹא ִהְתַחּנֵן ַעל ַנְפׁשֹו, ֶאּלָא ִהְפִליג ְלֵעֶבר 

ין לֹו ַמְטמֹון ִעם אוָֹצר ּגָדֹול.... ם ַמְמּתִ י ׁשָ ַאְרצֹו ְויַָדע ִכּ
ֲחַסר  ֶהָחג".  ִמן  "יוְֹצִאים  ת  ִלְתחוּׁשַ ַמְתִאים  זֶה  ל  ָמׁשָ
ה,  ּתֶ ַמֲאָכל וְּבִמׁשְ ָחג, ַרק ִהְתַמּלֵא ּבְ ַעת - ִהְתַעּנֵג ּבֶ ַהּדַ

ְגָרה...  ִ ֲחזָָרה ֶאל ַהּשׁ ּבַ נֱֶהנָה ִמן ַהחֶֹפׁש, וְּלֶפַתע צֹונֵַח 
ֶאת  ַנְפׁשֹו  ּבְ אוֵֹצר   - ֶהָחָכם  תֹו,  ְלֻעּמָ וְּמֻדּכָא...  ָעצוּב 
ְיֵמי  ְלאֶֹרְך  ם  ִאּתָ יְך  וַּמְמׁשִ ָהרֹוֵממוּת,  ְוֶאת  ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ
ם ִעם  ָ יְך ִמּשׁ בוּעֹות, וַּמְמׁשִ ָ 'ְסִפיַרת ָהעֶֹמר' ַעד ְלַחג ַהּשׁ

ִיץ.  ל ְימֹות ַהּקַ ְך ָכּ ל רוָּחִניּוּת ְלֶמׁשֶ אוָֹצרֹות ׁשֶ

ִמיִני". ֵאיזֶה  ְ יֹּום ַהּשׁ ים: "ַוְיִהי ּבַ ּלִ ּמִ ֵתנוּ ּפֹוַתַחת ּבַ ָרׁשָ ּפָ
ִמיִני ְלָמה? ִמיִני? ׁשְ ׁשְ

ִהְתַחנֵּן  ֵעֶגל,  ּבָ ְוָחְטאוּ  לוּ  ִנְכׁשְ ָרֵאל  ִיׂשְ נֵי  ּבְ ׁשֶ ְלַאַחר 
ָרֵאל  ִיׂשְ ְזּכוּ  ּיִ ׁשֶ יֹום  ִעים  ַאְרּבָ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ נוּ  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ
ה'  "ַוּיֹאֶמר  ּפוּר:  ּכִ יֹום  ּבְ סֹוֵלַח  הקב"ה  ְלַכּפָָרה. 
ּכָן',  'ִמׁשְ ִלְכבֹודֹו  ְלָהִקים  וְּמַצּוֶה  ְדָבֶרךָ",  ּכִ י  ָסַלְחּתִ
נוּ יֹוֵרד  ה ַרּבֵ תֹוָכם". מֹׁשֶ י ּבְ ַכְנּתִ ׁש ְוׁשָ "ְוָעׂשוּ ִלי ִמְקּדָ
ּפוִּרים, הוּא אֹוֵסף  ַהּכִ יֹום  ְלָמֳחַרת  וִּמּיָד -  ָהָהר,  ִמן 
ים ִלְתרֹום ְלַמַען  ׁשִ ּקְ ֵהם ִמְתּבַ ל ָהָעם וּמֹוִדיַע ׁשֶ ֶאת ָכּ
ת  ּכָן. ְוָאֵכן, ֵהם ּתֹוְרִמים ָזָהב, ּכֶֶסף, ְנחֹׁשֶ ׁשְ ֲהָקַמת ַהּמִ
ִקיִעים  ים. ַחְכֵמי ַהּלֵב ַמׁשְ ְדָרׁשִ ְוָכל יֶֶתר ֶהֳחָמִרים ַהּנִ
ה, ְוֵכן  ה' ֶהְרָאה ְלמֹׁשֶ ִפי ׁשֶ ּכָן ְוַהּכִֵלים, ּכְ ׁשְ ְבִניַּת ַהּמִ ּבִ

ֻהּנָה ְלָכבֹוד וְּלִתְפֶאֶרת. ְגֵדי ַהּכְ ם ּבִ ּגַ
ְבַעת  'ׁשִ ִהְתִחילוּ  ֲאָדר  ּבַ כ"ג  וְּביֹום  מוָּכן,  ָהיָה  ַהּכֹל 
ה  מֹׁשֶ ֶהם  ּבָ יִָמים  ְבָעה  ׁשִ ֵאּלֶה  ָהיוּ  ּלוִּאים'.  ַהּמִ ְיֵמי 
ׁש ֶאת ַאֲהרֹן  ְוִקּדֵ נֹות  ָקְרּבָ ִהְקִריב  ן,  ּכָ ׁשְ ּמִ ּבַ ֵרת  ׁשֵ נוּ  ַרּבֵ
ֶאת  ְמָפְרִקים  ָהיוּ  יֹום  ָכל  ּבְ ִלְכֻהּנָה.  נָיו  ּבָ ְוֶאת  ָאִחיו 
ׁשוּ  ְבַעת יִָמים ֵאּלֶה ִהְתַקּדְ ׁשִ ּבֶֹקר. ּבְ ֶהֱעִמידוּ ּבַ ן ׁשֶ ּכָ ׁשְ ַהּמִ
ִמיִני, רֹאׁש  ְ יֹּום ַהּשׁ ַח. ּבַ ְזּבֵ ִית ְוַהּמִ ְוִהְתּכֹוְננוּ ַלֲחנֻּכַת ַהּבַ
ְלַאֲהרֹן  קֹוֵרא  ה  מֹׁשֶ ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֲהָקַמת  יֹום   - ִניָסן  חֶֹדׁש 

ֻהּנָה.  וָּבנָיו וַּמְכִניָסם ְלַתְפִקיד ַהּכְ
ה' ִצוָּה, ַאֲהרֹן וָּבנָיו ׁשֹוֲחִטים  ִפי ׁשֶ נֹות ּכְ ְמִביִאים ָקְרּבָ
ַמִים.  ָ נֹות ֵאׁש ֵמַהּשׁ ְרּבָ וַּמְקִריִבים, ַאְך ֶטֶרם יְָרָדה ַעל ַהּקָ
ים ְלֶרֶדת  י ַמְעָלה, ְמַצּפִ ַלּפֵ יִטים ּכְ ּלֹו נֱֶאַסף, ַמּבִ ָהָעם ּכֻ
י ְיִריַדת ָהֵאׁש ִהיא אֹות ִלְסִליָחה  ּלָם ִכּ ָהֵאׁש... יֹוְדִעים ּכֻ
ה  ָאה. מֹׁשֶ ָרה ַעל ֵחְטא ָהֵעֶגל, ַאְך ָהֵאׁש ֵאינָּה ּבָ וְּלַכּפָ
נוּ אֹוֵמר ְלַאֲהרֹן  ה ַרּבֵ ן. מֹׁשֶ ּכָ ׁשְ ִניָמה ַלּמִ ְוַאֲהרֹן ִנְכנִָסים ּפְ
ַאְבנֵי  ים,  ּטִ ׁשִ ֲעֵצי  ְרמוּ  ּתָ וָּה ה',  ּצִ ׁשֶ ִפי  ּכְ ינוּ  ָעׂשִ ַהּכֵֹהן: 
נוּ ּכִֵלים –  ים ִויִריעֹות, ּבָ ׁשַֹהם ְוַאְבנֵי ִמּלוִּאים, ָעׂשוּ ְקָרׁשִ

יֹּור עֹוֵמד מוָּכן ָמֵלא  חֹות, ַהּכִ ְלָחן, ְמנֹוָרה וִּמְזּבְ ָארֹון, ׁשֻ
ְגֵדי  ינוּ, ּבִ ְצַטוִּ ּנִ ִפי ׁשֶ ַמִים, ָהַעּמוִּדים ְוַהְיֵּתדֹות, ַהּכֹל ּכְ ּבְ
ן  ְוחֹׁשֶ נֵזֶר  ִציץ,  ְלִתְפֶאֶרת,  וְּתפוִּרים  ֲארוִּגים  ֻהּנָה  ַהּכְ
ט, ַהּכֹל ּכָָראוּי. ַמּדוַּע לֹא יֹוֶרֶדת ֵאׁש? ֶמה ָחֵסר?  ּפָ ׁשְ ַהּמִ

ינוּ? ָמה לֹא ָעׂשִ
ְלנוּ! ּלַ לֹא ִהְתּפַ

יק ְלָהִכין  ָרִטית, לֹא ַמְסּפִ ָלִלית ְוַהּפְ ּיָה ַהּכְ ֲעׂשִ י ּבָ לֹא ּדַ
ּלֵל ַלה'! וְּלַאְרּגֵן! ָצִריְך ְלִהְתּפַ

דֹוׁש  ַהּקָ ם טֹוב"  ׁשֵ ַעל  ׁש "ַהּבַ ּקֵ ּבִ ַעם ַאַחת  ּפַ י  ִכּ ר  ְמֻסּפָ
ָכל ַהִהּדוִּרים,  ר ּבְ ּגָח, ְמֻהּדָ ר וֻּמׁשְ ׁשֵ ְלָהִביא ְלָפנָיו יִַין ּכָ
מֹו  ִחים. ּכְ ּבָ ֵדִלים ִעְנֵבי יִַין ְמׁשֻ ם ּגְ ִדינַת הוְּנָגְריָה, ׁשָ ִמּמְ
ָהיָה  זֹו  ה  ׁשָ ַבּקָ ּבְ ּגַם  יק,  ַצּדִ אֹותֹו  ל  ׁשֶ ַמֲהָלָכיו  ָכל  ּבְ
ִוד  ּדָ י  ַרּבִ ְלִמידֹו  ּתַ ַעל  ָלה  ֻהּטְ ִליחוּת  ְ ַהּשׁ ּכָמוּס.  ַטַעם 
ְפִקיד  ַהּתַ ֶאת  ַעְצמֹו  ַעל  נַָטל  ִוד  ּדָ י  .ַרּבִ יקֹוָליֵיב  ִמּמִ

ְדִחילוּ וְּרִחימוּ, ְונַָסע ְלהוְּנָגְריָה ְלַקּיֵם ִמְצַות ַרּבֹו. ּבִ
ַעְצמֹו ַעל  יַח ּבְ ּגִ ּנֵָכר, הוּא ִהׁשְ ִוד ּבַ ִים ִהְתַעּכֵב ר' ּדָ ָחְדׁשַ
ָראוּי ִיְהיֶה  ֵדי ׁשֶ ִמיָרתֹו, ּכְ ִיּצוּר ַהּיִַין וִּבׁשְ ָרט וְּפָרט ּבְ ל ּפְ ָכּ
ַעְצמֹו נֹוַכח  דֹוׁש. ּבְ ל הבעש"ט ַהּקָ ְלָחנֹו ׁשֶ ַלֲעלֹות ַעל ׁשֻ
ַעְצמֹו ִלוָּה ֶאת הֹוָבַלת ָהֲענִָבים ַלּגַת,  ְקִניַּת ָהֲענִָבים, ּבְ ּבִ
ֵכִלים,  ּבְ ּמוָּרם  ׁשִ ָהֲענִָבים,  ִריַכת  ּדְ ֵעת  ּבְ ָהיָה  וְּבַעְצמֹו 
יַח  ּגִ ל ֵאּלֶה ִהׁשְ ֶהם. ַעל ָכּ רוָּכה ּבָ ָאר ֲעבֹוָדה ַהּכְ ְוָכל ׁשְ
ֶאת  ר  ּכֲַאׁשֶ ָלל,  ּכְ ַעת  ַהּדַ ח  ֶהַסּ ִלי  ּבְ קוּחֹות  ּפְ ֵעיַנִים  ּבְ

ִרים. ִעים ְיהוִּדים ְיֵרִאים וְּכׁשֵ ָהֲעבֹוָדה ְמַבּצְ
ר  ׁשֵ ְוַהּכָ לוּל  ַהּצָ ְוַהּנֹוזֵל  ַהּיִַין,  ִסיַסת  ּתְ ּיְָמה  ִהְסּתַ ר  ּכֲַאׁשֶ
ֵדי  ּכְ ּיָה,  ָהֲעׂשִ ֶאת  ִוד  ּדָ ר'  ִלוָּה  ֲעַדִין  ֶלָחִבית,  ָהֳעַבר 
ִרין, ׁשוְּפָרא  ר ִלְמַהּדְ ׁשֵ ּיְִהיֶה ּכָ מֹר ַעל ַהּיִַין ַהּיָָקר ׁשֶ ִלׁשְ
ַעְצמֹו,  ַעל  ּנַָטל  ׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ ָהַאֲחָריוּת  נֵי  ִמּפְ ׁשוְּפָרא.  ּדְ
בוּעֹות  ׁשָ ִוד ּבְ ַמִים, ָחׁש ר' ּדָ מֹוָרא ׁשָ נֵי מֹוָרא ַרּבֹו ּכְ וִּמּפְ
דֹוָלה ַוֲחׁשוָּבה,  יָמה ּגְ ֶלְך ְמׂשִ יל ָעָליו ַהּמֶ ִהּטִ ִמי ׁשֶ ֵאּלוּ ּכְ

ִפּלָה ֶדֶרְך ַהּתְ ּבְ



לוּת. ְ ל ִהְתַרּשׁ ִלי ָכּ ד ַהיֹּוֵתר טֹוב ִמּבְ ָעּה ַעל ַהּצַ ְוָעָליו ְלַבּצְ
יַע ַהיֹּום ְלַהֲעִביר ֶאת ָחִבית ַהּיִַין ְלֶמִז'יּבֹוז' -  ר ִהּגִ ּכֲַאׁשֶ
ׁשוּת  ִוד ֲאחוּז ִהְתַרּגְ ּדָ ל ַרּבֹו הבעש"ט, ָהיָה ר'  ִעירֹו ׁשֶ
ה ַהּיִַין  יַע ַמֲעׂשֵ ָבר ִהּגִ ּכְ דֹוָלה וְּכפוָּלה, ֵהן ַעל ֶחֶסד ה' ׁשֶ ּגְ
ִהירוּת ְוָהַאֲחָריוּת ְלַהֲעָבַרת ַהּיִַין  ְּ ְלִסיּוּמֹו, ְוֵהן ִמגֶֹּדל ַהז

לֹום ְליֲַעדֹו. ׁשָ ּבְ
ֶאת  ים  ׁשִ ּבְ ְמׁשַ ִמים  וְּגׁשָ ָלִגים  ׁשְ חֶֹרף.  ְיֵמי  ָהיוּ  ַהּיִָמים 
ֶאת  ים  ַמְקׁשִ ָהֲאִויר  ֶמזֶג  וִּפְגֵעי  ְסָעָרה  רוּחֹות  ֶרךְ.  ַהּדֶ
וְּמֵלאֹות  ּבוָֹצִניֹּות  ָרִכים  ְוַהּדְ ַסּכָנָה,  ֵדי  ּכְ ַעד  ַהּנְִסיָעה 
ְיִגיָעתֹו  ִטְרָחתֹו,  ֶאת  ֵער  ְלׁשַ נֵָקל  ְלָכְך,  ִאי  ִמְכׁשֹוִלים. 
לֹום  ׁשָ ְכֵדי ְלַהֲעִביר ֶאת ַהּיִַין ּבְ ְלִמיד ּבִ ל ַהּתַ ְוַדֲאָגתֹו ׁשֶ

ֶאל ַרּבֹו.
ר  ׁשֵ ַהּכָ ַהּיִַין  ָחִבית  ִעם  ָהֲעָגָלה  יָעה  ִהּגִ סֹוף  סֹוף 
ָָּכה ְלַקּיֵם  ז ר ַעל ׁשֶ ָ ִוד ָחׁש ַעְצמֹו ְמֻאּשׁ י ּדָ ְלֶמִז'יּבֹוז'. ַרּבִ
ְלֵאין  י  קֹׁשִ ל  ׁשֶ ים  ֲאֻרּכִ בוּעֹות  ׁשָ וְּלַאַחר  ַרּבֹו,  ִמְצַות 

יַע ְלַיֲעדֹו ְללֹא ׁשוּם ִמְכׁשֹול. ֲערֹוְך, ִהְצִליַח ְלַהּגִ
ָהֲעָגָלה  נֹוַסַעת  ָהֲעיָָרה.  ַדְרֵכי  ּבְ ָדה  ִרּקְ מֹו  ּכְ ָהֲעָגָלה 
ְמָחה  ׂשִ ִמּתֹוְך  הבעש"ט.  ית  ּבֵ ּבֹוֲאָכה  ַצר,  ִביל  ׁשְ ּבִ
ַהְצָלָחה,  ּבְ ִליחוּתֹו  ׁשְ ֶאת  א  ְלַמּלֵ ָָּכה  ז ׁשֶ ַעל  ְוֶחְדָוה 
ַרּבֹו  ּבֹו  יט  ַיּבִ ָקרֹוב  ּבְ י  ִכּ ְבּתֹו  ַמֲחׁשַ ּבְ ִוד  ּדָ ר'  ְמַדְמיֵן 
ד  יָמה ַעל ַהּצַ ׂשִ ֶחְדָוה וְּבתֹוָדה, ַעל ִמּלוּי ַהּמְ דֹוׁש ּבְ ַהּקָ

יֹוֵתר. ַהּטֹוב ּבְ
ַדל-ִמּדֹות  ּגְ קֹוָזק  ִמְתָקֵרב  ָהֲעָגָלה  מוּל  ֶאל  וְּלֶפַתע, 
ָהֲעָגָלה,  ִלְפנֵי  ֶרְך  ַהּדֶ הוּא חֹוֵסם ֶאת  סוּס.  ַעל  ָרכוּב 
ִוד ָאְזנֹו ְוׁשֹוֵמַע ֶאת  ה ר' ּדָ קֹול ְמַצוֶּה. ַמּטֶ הוּ ּבְ ֶ ְודֹוֵרׁש ַמּשׁ
י  כוַּלת ֶהָחִבית, ִכּ י ַחּיָב הוּא ִלְבּדֹק ֶאת ּתְ ַהּקֹוזָק ְמַצוֵַּח ִכּ
חֹוזֹות  יָרה' ִמּמְ יר ְלַהְכִניס ָלֲעיָָרה 'ּבִ ָפר ֵאינֹו ַמּתִ ֲאדֹון ַהּכְ
י ָחִבית זֹו ֵאין  ִוד ֵהֵחל ִלְטעֹן ִלְפנֵי ַהּקֹוזָק ִכּ ֲאֵחִרים. ר' ּדָ
ָלל,  י ִאם ַיִין. ֲאָבל ַהּקֹוָזק לֹא ֶהֱאִזין לֹו ּכְ יָרה ִכּ ּה ּבִ ּבָ
ַהּקֹוָזק  ָקַפץ  ַעְצמֹו.  ּבְ זֹאת  ִלְבּדֹק  ַדְעּתֹו  ּבְ ָהיָה  ָנחוּׁש 

יט  ִהּבִ ֶהָחִבית,  ִמְכֶסה  ֶאת  ַתח  ּפָ וְּבַחְרּבֹו  ִמּסוּסֹו, 
ר, "יִַין  ֵ עֹו. "נָכֹון," ִאּשׁ לוּל ְוָטַבל ּבֹו ֶאְצּבָ ְלתֹוְך ַהּיִַין ַהּצָ

ָכר!" ָקַפץ ַעל ַהּסוּס ְוָרַכב ְלַדְרּכֹו. הוּא, ְולֹא ׁשֵ
ל  ׁשֶ ִמְדָרׁשֹו  ְלֵבית  ִוד   ּדָ ם ר'  ִהְתַקּדֵ ַוֲחפוּי רֹאׁש  ָאֵבל 
ְבִכי ַמר  ַרץ ּבִ ם ּפָ ִניָמה ְוׁשָ הבעש"ט, ִנְכנַס ֶאל ַהּקֶֹדׁש ּפְ
ל  ּדֵ ּתַ ְכֵאב נֹוֵקב: ֵאיָכה ֵאַרע לֹו ּכְָך? ֲהלֹא ִהׁשְ ַאל ּבִ ְוׁשָ
ַעל  יַח  ּגִ ְלַהׁשְ ׁש,  ַמּמָ ל  ׁשֶ נֶֶפׁש  ְמִסירוּת  ּבִ ְיָכְלּתֹו,  ָכל  ּכְ
ד  ִאּבֵ ֶרַגע ָהַאֲחרֹון  ּבָ ְוָקא  ּדַ ְוִהּנֵה  ְוִהּדוּרֹו,  ַהּיִַין  רוּת  ׁשְ ּכַ
נֱֶעַנׁש  ָמה  ַעל  אֹותֹו!  וָּפַסל  ּיִַין  ּבַ נַָגע  ַהגֹּוי  ַהּכֹל...  ֶאת 

ל ּכְָך?… ָכּ
ִתיב )תהילים קכז( 'ִאם ה' לֹא  יב לֹו הבעש"ט: "ּכְ ֵהׁשִ
ַהּיָָקר,  ְלִמיִדי  ּתַ  , יַָגְעּתָ ׁשֹוֵמר'.  ַקד  ׁשָ ְוא  ׁשָ ִעיר,  ָמר  ִיׁשְ
ר  ָהִעּקָ ֶאת  ַאְך  ְלכֹחֹוֶתיךָ,  ֵמֵעֶבר  ָטַרְחּתָ  ךָ,  ַנְפׁשְ ָכל  ּבְ
ַהְצָלַחת  ַעל  להשי"ת  ּלֵל  ְלִהְתּפַ ְוהוּא,   , ַכְחּתָ ׁשָ
ֶרְך  ית ַהּדֶ ַלּוֶה אֹוְתךָ ֵמֵראׁשִ ּתְ ִמיָרתֹו ׁשֶ יךָ, ַעל ׁשְ ַמֲעׂשֶ
ַקד ׁשֹוֵמר"! ְוא ׁשָ מֹר – ׁשָ י ִאם ה' לֹא ִיׁשְ ְוַעד סֹוָפּה! ִכּ

ָהֵאׁש  ַעל  ַלה'  ִלים  ּלְ ִמְתּפַ ַהּכֵֹהן  ְוַאֲהרֹן  נוּ  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ
ן, ַאֲהרֹן עֹוֶלה ַעל  ּכָ ׁשְ ַמִים. יוְֹצִאים ֵמַהּמִ ָ ֵרד ִמן ַהּשׁ ּתֵ ׁשֶ
ְוִהּנֵה! ֵאׁש ה'  ֵעיַנִים ֶאל ַעל –  ּלָם  ּכֻ ִאים  נֹוׂשְ ַח,  ְזּבֵ ַהּמִ
י  ּלָם ִכּ נֹות. ּכֵָעת ָראוּ ּכֻ ְרּבָ ר ַהּקָ ׂשַ יֹוֶרֶדת ַוּתֹאַכל ֶאת ּבְ

ָרֵאל, ַוה' סֹוֵלַח ַעל ֵחְטא ָהֵעֶגל. ִיׂשְ ִכינָה ׁשֹוָרה ּבְ ְ ַהּשׁ
ַקח ַהזֶּה ְלַחּיֵינוּ! ָאָדם נֱֶעָרְך ְלֵארוַּע  ח ֶאת ַהּלֶ ָהָבה ִנּקַ
ין וַּמְזִמין אוָּלם,  ִפּלִ ּתְ ר ִמְצָוה ִלְבנֹו, רֹוֵכׁש  – ְמַתְכנֵן ּבַ
ְועֹוֵרְך  ַהְזָמנֹות  ׁשֹוֵלַח  ַצּלָם,  ְוִעם  ר  ַזּמָ ִעם  קֹוֵבַע 
ְנָעִרים  ּמוִּדים,  ַלּלִ ִבים  ׁשָ ְיָלִדים  ּלֵל!!!  ְתּפַ ּתִ ְפִריט:  ּתַ
ִמְתּכֹוְנִנים  ת,  ְוִתְלּבֹׁשֶ ִלּמוּד  ִסְפֵרי  יבֹות,  ַלְיּׁשִ חֹוְזִרים 
ַמֲעָבר  ִלְפנֵי  ֲחֻתּנָה,  ִלְפנֵי  לוּ!!!  ּלְ ְתּפַ ּתִ ים:  ׁשִ וִּמְתַרּגְ
ע:  ְלַמּסָ ְיִציָאה  ִלְפנֵי  ֶרֶכב,  ת  ְרִכיׁשַ ִלְפנֵי  ָחָדׁש,  ְלַבִית 
א  ִסּיְַעּתָ ּנְִרֶאה  ְוׁשֶ יְַצִליַח  ַהּכֹל  ׁשֶ ּלֵל  ְלִהְתּפַ ּכַֹח  ִלׁשְ לֹא 

ַמּיָא! ׁשְ ּדִ



ה ָרׁשָ ֶדֶרְך ַהּפָ ּבְ

ּכֵיַצד ְלַזהֹות ֶאת  ַהּתֹוָרה  ַמְדִריָכה אֹוָתנוּ  ֵתנוּ  ָפָרׁשָ ּבְ
ָלל  י ַהַחיֹּות ַהּכְ ִרים ְלַמֲאָכל. ְלַגּבֵ ׁשֵ ִגים ַהּכְ ַהַחיֹּות ְוַהּדָ
יָמִנים  ַהּסִ ת  לֹׁשֶ ׁשְ ל  ָכּ ֶאת  ָלּה  ּיֵׁש  ׁשֶ ַחּיָה  ל  ָכּ הוּא: 

יָמִנים ֵהם: ָרה. ַהּסִ ׁשֵ ַהּבִָאים ִהיא ּכְ
ל ַהַחּיָה ְצִריָכה ִלְהיֹות  ְרָסה ׁשֶ ְרָסה –ַהּפַ √√ ַמְפִריָסה ּפַ

ְסדוָּקה.
ֲחתוָּכה  ִלְהיֹות  ְצִריָכה  ְרָסה  ַהּפַ  – ַסע  ׁשֶ ׁשֹוַסַעת   √√

וְּפתוָּחה ְלַגְמֵרי ּגַם ֵמֲאחֹוָרה ְולֹא ַרק ְסדוָּקה.
ִנְכנָס  ָהאֶֹכל  ֵקבֹות.  י  ּתֵ ׁשְ יֵׁש  –ַלַחּיָה  ּגֵָרה  ַמֲעַלת   √ √
ּנָה, ַהַחּיָה לֹוֶעֶסת ׁשוּב  ְך יוֵֹצא ִמּמֶ ְלֵקָבה ַאַחת ְוַאַחר ּכָ

ִנּיָה. ְ ָבה ַהּשׁ ּקֵ ְוָהאֶֹכל ִמְתַעּכֵל ּבַ
ּיֵׁש  סוִּקים ָאנוּ קֹוְרִאים ַעל ַחיֹּות ְמֻסּיָמֹות ׁשֶ ְך ַהּפְ ֶהְמׁשֵ ּבְ
נֵי  ָלֶהן ַרק ִסיַמן ָטֳהָרה ֶאָחד, ַאְך ֱהיֹות ְוֵאין ָלֶהם ֶאת ׁשְ
ְמֻדּיָק  ּבִ אֹוָתן  מֹונָה  ַהּתֹוָרה  ֵהם!  ְטֵמִאים  יָמִנים,  ַהּסִ

ָפן. ְואֹוֶסֶרת ַעל ֲאִכיָלָתן. ְוֵהם: ּגָָמל, ֲחִזיר, ַאְרנֶֶבת ְוׁשָ
ַדק  ָלל ַהזֶּה, ְוִכי הוּא ּבָ נוּ ֶאת ַהּכְ ה ַרּבֵ ְוִכי ֵאיְך יַָדע מֹׁשֶ
ַהגּ'וְּנֶגִלים  ָכל  ּבְ ֵהמֹות  ְוַהּבְ ַהַחיֹּות  ל  ָכּ ֶאת  ִעית  ַמּדָ
ּלוּ  ּגִ ׁשֶ ִנים ִלְפנֵי  ׁשָ ה  ַחי ַהְרּבֵ נוּ  ַרּבֵ ה  עֹוָלם? ֲהֵרי מֹׁשֶ ּבָ
ֲחָדׁשֹות  ַחיֹּות  ִנְגלוּ  ם  ְוׁשָ ְואֹוְסְטַרְליָה,  ָאֶמִריָקה  ֶאת 

ינֵיֶהן לֹא ִנְמְצָאה ַחּיָה  ּלֹא ָהיוּ ֻמּכָרֹות ַעד ָאז, ְוַגם ּבֵ ׁשֶ
ָלל ַהזֶּה, ֲהֵכיַצד? ּסֹוֶתֶרת ֶאת ַהּכְ ׁשֶ

ג  ִגים, ְלָכל ּדָ ר ַלּדָ ֶקׁשֶ נֹוָסף ְלָכְך ֲחַז"ל אֹוְמִרים ָלנוּ ּבְ ּבְ
יר  ג ִעם ְסַנּפִ יר'. ֵאין ּדָ ת' – יֵׁש ּגַם 'ְסַנּפִ ֶקׂשֶ ּיֵׁש לֹו 'ַקׂשְ ׁשֶ
ָבר  ּדָ ָלנוּ  ְואֹוְמִרים  מֹוִסיִפים  ּגַם  ֵהם  ת.  ֶקׂשֶ ַקׂשְ ְללֹא 
ן –  ּבֵ ֵהָמה ְטֵמָאה ֵאינֹו יָכֹול ְלִהְתּגַ ְמאֹד ְמַעְניֵן: ֲחֵלב ּבְ
ר ְלָהִכין ַרק ֵמֲחֵלב  ִבינָה ֶאְפׁשָ ִבינָה. ּגְ ַהְינוּ ְלֵהָהֵפְך ַלּגְ ּדְ
ֵהָמה ְטהֹוָרה ִעם  ּבְ ֲחֵלב  בוּ  ְיַעְרּבְ ֵהָמה ְטהֹוָרה. ְוִאם  ּבְ
ֲחֵלב   – ִבינָה  ּגְ ְלָהִכין  ְמנָת  ַעל  ְטֵמָאה  ֵהָמה  ּבְ ֲחֵלב 
ֵמָאה יְֻפַרׁש  ֵהָמה ַהּטְ ן ַוֲחֵלב ַהּבְ ּבֵ הֹוָרה ִיְתּגַ ֵהָמה ַהּטְ ַהּבְ

ִבינָה. ַהחוָּצה ֵמַהּגְ
ַאְלנוּ, ּכֵיַצד יְָדעוּ  ָ ּשׁ ֵאָלה ׁשֶ ְ ִדים ֶאת ַהּשׁ ָבִרים ֵאּלוּ ְמַחּדְ ּדְ
ִעית?!  ַמּדָ זֹאת  ְדקוּ  ּבָ ְוִכי ֵהם  ַהזֹּו,  ֲחַז"ל ֶאת ַהּתֹוָפָעה 

ּיֵׁש ַהיֹּום? ִפי ׁשֶ ְכָללֹות ּכְ דֹות ְמׁשֻ ָהיוּ ָלֶהם ַמְעּבָ
ּכֵל  "ִאְסּתַ ֲחַז"ל:  ָאְמרוּ  ֵאּלוּ  ִמיהֹות  ַלּתְ ׁשוָּבה  ַהּתְ ֶאת 
ִריַאת ָהעֹוָלם ָהֱאלִֹקים  אֹוַרְיָתא וְּבָרא ָעְלָמא". ִלְפנֵי ּבְ ּבְ
ָהעֹוָלם.  ֶאת  ָרא  ּבָ ַהּתֹוָרה הוּא  וְּלִפי  ּתֹוָרה  ּבַ ּכֵל  ִהְסּתַ
ִלְבִריַאת  ְכִנית  ְוַהּתָ ם  ְרׁשָ ַהּמִ ֶעֶצם  ּבְ ִהיא  ַהּתֹוָרה 
ְדָעִנים  ח, ַהּמַ ע ְמאֹד ְמֻפּתָ ּדָ ַהּמַ דֹוֵרנוּ ׁשֶ ָהעֹוָלם. ֲאִפּלוּ ּבְ



ֶדֶרְך ַהּיֲַהדוּת ּבְ

ה'  ִרית  ּבְ ֲארֹון  ַהֲעָלַאת  ַעל  ִנְקָרא  בוַּע  ָ ַהּשׁ ַהְפָטַרת  ּבְ
ִנים  ְך ׁשָ ֶמׁשֶ בוּי ּבְ ָהיָה ׁשָ ַלִים, ְלַאַחר ׁשֶ ֲחָזָרה ִלירוּׁשָ ּבַ
אֹותֹו ַהיֹּום,  דֹוָלה ָהְיָתה ּבְ ְמָחה ּגְ ים. ׂשִ ּתִ ִלׁשְ יֵדי ַהּפְ ּבִ
ָכל עֹז ִלְפנֵי ה', ְוָדִוד ָחגוּר  ר ְבּ ְוָכְך ִנְקָרא: "ְוָדִוד ְמַכְרֵכּ
ית ִיְשָׂרֵאל ַמֲעִלים ֶאת ֲארֹון ה'  ד. ְוָדִוד ְוָכל ֵבּ ֵאפֹוד ָבּ

ְתרוָּעה וְּבקֹול ׁשֹוָפר". ִבּ
ְמחוּ! ָהָארֹון  רוּ, ָרְקדוּ, ָחְגגוּ ְוׂשָ ָהיָה זֶה יֹום טֹוב, ּבֹו ׁשָ

דֹוָלה זֹו ָהְיָתה! ְמָחה ּגְ ב ִלְמקֹומֹו! ֵאיזֹו ׂשִ ׁשָ
ָמה  ר ְנׁשָ ַמִים ּכֲַאׁשֶ ָ ּשׁ ְמָחה ּבַ ְוֵכיַצד נוַּכל ְלָתֵאר ֶאת ַהּשִׂ
ַחּיֵי ּתֹוָרה  ֶבת ּבְ ּלֶ ּתַ ָבה ִמּגָלוּת, ִמְתָקֶרֶבת וִּמׁשְ ְיהוִּדית ׁשָ
ן אֹוֵבד  ּבֵ ל  ָכּ ַעל  ֵמַח  ׂשָ ָלִכים  ַהּמְ ַמְלֵכי  ֶמֶלְך  וִּמְצוֹות? 
ְמקֹומֹו!  ַמִים ְוָתֵגל ָהָאֶרץ! עֹז ְוֶחְדָוה ּבִ ָ ְמחוּ ַהּשׁ ב, ִיׂשְ ָ ּשׁ ׁשֶ
ְלֵבית  ָאִביָה,  ְלֵבית  חֹוזֶֶרת  בוּיָה  ׁשְ ָהְיָתה  ׁשֶ ָמה  ְנׁשָ

ָהֱאלִֹקים!
ְויִָמים  ֵלילֹות  עֹוְסִקים  עֹות'  ַהַהּסָ 'ֶקֶרן  וְּפִעיֵלי  נֵי  ַרּבָ
ָהֲאֵפָלה  תֹוְך  ּבְ ָלֶהם  ְלָהִאיר  בוּיֹות,  ׁשְ מֹות  ְנׁשָ ִלְפּדֹות 
יִָמים ֵאּלֶה, ִעם  ַמִים. ּבְ ָ ּשׁ ּבַ יָבם ֶאל ֵחיק ָאִבינוּ ׁשֶ ְוַלֲהׁשִ
ַרְך, הֹודֹו ַלה'  ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ֲחלֹוף ַמּגֵַפת ַהּקֹורֹונָה ּבְ
ָלַמת  ַהׁשְ ל  ׁשֶ ֲענָק  ְלִמְבָצע  ִעיִלים  ַהּפְ יוְֹצִאים  טֹוב,  י  ִכּ
ל ַהִחּנוְּך ָהַעְצָמִאי,  ֶפר ַהּתֹוָרִנּיִים ׁשֶ י ַהּסֵ וּם ְלָבּתֵ ָהִרׁשּ
ֶפר ָלעֹוָלם  י ַהּסֵ ּתֵ ַסּיְִמים ֶאת ּבָ ָעִרים ַהּמְ וּם ַהּנְ ִסיּוּם ִרּשׁ
ִעילוּת  ַהּפְ ְוִלּטוּׁש  ַטּנֹות,  ַהּקְ יבֹות  ַהּיְׁשִ ל  ׁשֶ ְפָלא  ַהּמֻ

נִָתית. ְ ַהּשׁ
עֹות',  ַהַהּסָ 'ֶקֶרן  ּבְ 'יְַבנֶה'  ֵאזֹור  ִעיל  ּפְ בוַּע  ָ ַהּשׁ ר  ִסּפֵ
ת:  ׁשֶ ֻקּדֶ ְוַהּמְ סוָּרה  ּיָה ַהּמְ ּנֹוֵתן ֲהָצָצה ַעל ָהֲעׂשִ ׁשֶ ִסּפוּר 
ְלִמיִדים  ַהּתַ י  ָבּתֵ ּבְ ר  ְלַבּקֵ יָָצאִתי  ַהּמֹוֵעד  ֵלילֹות חֹל  "ּבְ
יְַבנֶה  ִעיר  ּבָ ים  ּתִ ּבָ ַעְשׂרֹות  ּבְ י  ְרּתִ ּקַ ּבִ יְַבנֶה.  ֵאזֹור  ּבְ
ְתיָה, ִקְריַת ֶעְקרֹון,  מֹו ַמְזּכֶֶרת ּבַ ִביָבה, ּכְ ּסְ וִּבים ּבַ וְּבִיּשׁ

ָענוּ  לֹא  ֶאָחד  ְלִמיד  ּתַ ֵבית  ּבְ ַהּנִָגיד.  וְּכַפר  ַזּכַאי  ן  ּבֶ
ֲהִליְך  ֶאְמַצע  ּבְ ִאּתֹו  ָהִייִתי  י  ִכּ י  ִהְצַטַעְרּתִ ְלִצְלצוַּלי. 
יָבה, ְוָהיָה ִלי ָחׁשוּב ִלְפגֹּׁש אֹותֹו ְוֶאת הֹוָריו  וּם ַלּיְׁשִ ִרּשׁ
ַהּמֹוֵעד  ל חֹל  ׁשֶ ְיָלה ָהַאֲחרֹון  ּלַ ּבַ ְוִהּנֵה,  ֲאִויַרת ֶהָחג.  ּבַ
ָחג, ֲאַנְחנוּ  יְַבנֶה ּבֶ ֶלפֹון! "ֲאַנְחנוּ לֹא ּבְ ָאִביו ָענָה ִלי ַלּטֶ
ה  ַאּתָ ַטח ׁשֶ ְקָוה... ֲאָבל, ּבֶ ֶפַתח ּתִ א ּבְ א ְוַסְבּתָ ֵאֶצל ַסּבָ
ַמד  ַעל  ְולֹא  עֹון  ָ ַהּשׁ ַעל  ּכֵל  ִהְסּתַ לֹא  ִעיל  ַהּפָ ֻמְזָמן!" 

ְקָוה!  נָיו ְלֶפַתח ּתִ ֶלק, ְוהֹוִעיד ּפָ ַהּדֶ
א  ְבּתָ א ְוַהּסַ ּבָ ר: "ֵמֵאת ה' ָהְיָתה זֹאת! ַהּסַ ְוָכְך הוּא ְמַסּפֵ
י  ִכּ ִלְראֹות  ׁשוּ  ִהְתַרּגְ ְנִעיָמה!  ָעה  ַהְפּתָ ּבְ אֹוִתי  לוּ  ִקּבְ
ֶהָחִניְך  ֶאת  ר  ְלַבּקֵ ִביל  ׁשְ ּבִ ְלָכאן  ַעד  טֹוֵרַח  "ָהַרב" 
יָחה  ׂשִ ָחה  ּתְ ִהְתּפַ אֹוִתי,  ָתה  ִלוְּ ַמּיָא  ׁשְ ּדִ א  ִסּיְַעּתָ ּלֹו.  ׁשֶ
ֲעָבר  ַהּמַ ַרְעיֹון  ּבְ ְמאֹד  ְמכוּ  ּתָ א  ְבּתָ ְוַהּסַ א  ּבָ ַהּסַ ִנְפָלָאה, 
ה, עֹוְדדוּ ֶאת הֹוֵרי ַהּנַַער, ְוָהִעְניָן ָסגוּר  יָבה ְקדֹוׁשָ ִליׁשִ
ה ְמֻצּיֶנֶת  יָבה ְקדֹוׁשָ יׁשִ ָאה הוּא ִיְלַמד ּבִ נָה ַהּבָ ָ ּשׁ ב"ה! ּבַ

ְרחֹובֹות! ּבִ
ָמה  ַמִים רֹוְקִדים ְוצֹוֲהִלים ַעל עֹוד ְנׁשָ ָ ּשׁ ְמָחה! ּבַ ֵאיזֹו ׂשִ

ּיְָצָאה ְלֵחרוּת וְּלאֹור ּגָדֹול! ׁשֶ
ָהֲענֵָפה  ִעילוּת  ַלּפְ ְקַטּנָה  'ּדוְּגִמית'  הוּא  זֶה  ה  ַמֲעׂשֶ
ד  ַלּמֵ ּמְ ׁשֶ ה  ַמֲעׂשֶ ֶרן.  ַהּקֶ נֵי  ְוַרּבָ ִעיֵלי  ּפְ ל  ׁשֶ ְוַהיֹּוְמיֹוִמית 

רוּת, ְוַעל ַהְצָלָחה בס"ד! ִתיּוּת, ַעל ִהְתַמּסְ ַעל ִאְכּפָ
ַקַעת.  ׁשְ ְוַהּמֻ ָהְרצוָּפה  ִעילוּת  ַלּפְ ִפים  ּתָ ׁשֻ ִלְהיֹות  ְזּכוּ  ּתִ
ל הקב"ה ַעל ׁשוּב  ְמָחתֹו ׁשֶ ׂשִ ם 'ְקבוִּעים' ּבְ ְוִתְהיוּ ּגַם ַאּתֶ
ֵאּלֶה  ם  ְוַאּתֶ ֲעצוּמֹות,  ֵהן  עֹות  ַהַהּסָ ל  ׁשֶ ָהֲעֻליֹּות  נָיו.  ּבָ
ְזּכוּ  ּתִ ׁשֶ ְיִהי ָרצֹון  ֲעָרְך ֶהָעצוּם ַהזֶּה!  ַקּיְִמים ֶאת ַהּמַ ּמְ ׁשֶ
ֶאת  ִליָט"א  ׁשְ ָרֵאל  ִיׂשְ דֹוֵלי  ּגְ ְרכוּ  ּבֵ ֶהן  ּבָ ָרכֹות  ַהּבְ ְלָכל 
ְמָחה ְוַהְצָלָחה  עֹות': ַנַחת ִמּיְַלֵדיֶכם, ׂשִ ּתֹוְרֵמי 'ֶקֶרן ַהַהּסָ

י ְיֵדיֶכם! ָכל ַמֲעׂשֵ ּבְ

ְבֵרי  ּדִ ֶאת  ְסּתֹר  ּתִ ׁשֶ ֶאְקְסיֹוָמה  ִלְמצֹא  ַמְצִליִחים  לֹא 
ַהּתֹוָרה ְוִדְבֵרי ֲחַז"ל.

נוּ ְקִניֵגי  ה ַרּבֵ ְוָכְך ָאְמרוּ ֲחַז"ל )חולין דף ס'( "ְוִכי מֹׁשֶ
ה ָהיָה ֻמְמֶחה ְלַחיֹּות  ִליְסְטֵרי ָהיָה" ַהִאם מֹׁשֶ ָהיָה אֹו ּבְ

ה ַעל  ְך ַהְרּבֵ ל ּכָ )זֶאֹולֹוג( אֹו ַצּיַד ַחיֹּות? ֵמֵהיָכן יַָדע ָכּ
ִמן  ּתֹוָרה  'ֵאין  ָלאֹוֵמר  ׁשוָּבה  ּתְ "ִמּכָאן  ַהַחי?  עֹוַלם 
זֹאת!  ָלַדַעת  ן  ִנּתָ ֱאלִֹקית  ָחְכָמה  ּבְ ַרק  ֲהֵרי  ַמִים'".  ָ ַהּשׁ

ה ֱאֶמת ְותֹוָרתֹו ֱאֶמת! מֹׁשֶ



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

יָלִדים ְיָקִרים!
ֶדֶרך ַהִחיָדה'.  דֹור 'ּבְ ּמָ ֶכם ׁשּוב ּבַ ֵגׁש ִאּתְ ֵמִחים ְלִהּפָ ׂשְ

ֶכם! ּלָ ׁשּובֹות ׁשֶ ים ַלּתְ ְמַחּכִ

ֶדֶרְך ַהִחיָדה: ּבְ

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

ָמָצאנּו  נֹוָסף  ם  ׁשֵ ֵאיֶזה  ִאּיָר.  חֶֹדׁש  ֶאת  ָאנּו  ְמָבְרִכים  זֹו,  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ  
ְקָרא ְלחֶֹדׁש ֶזה? ּמִ ּבַ

ֲאָכִלים? רּות ַהּמַ ַכׁשְ ֵאינֹו ָזִהיר ּבְ ל ָאָדם ׁשֶ  ָמה קֹוֶרה ְלִלּבֹו ׁשֶ

ֵהָמה  ל ַהּבְ ר ּתֹאְכלּו ִמּכָ סּוק זֹאת ַהַחּיָה ֲאׁשֶ ּפָ ּבַ ים ֲחַז"ל  ּדֹוְרׁשִ  ָמה 
ר ַעל ָהָאֶרץ? ֲאׁשֶ

ֵאלֹות ַהּבָאֹות: ְ ֲענוּ ַעל ְלָפחֹות ַאַחת ֵמַהּשׁ


