
ָעלֹון מס' 45
ְזִריַע-ְמצָֹרע ֶרְך – ּתַ ֵציָדה ַלּדֶ

ה ָרׁשָ ֶדֶרְך ַהּפָ ּבְ

ִנְגֵעי  ַעל  ִנְלַמד  ְזִריַע-ְמצָֹרע,  ּתַ  - בוַּע  ָ ַהּשׁ יֹּות  ָפָרׁשִ ּבְ
ָצַרַעת ַהּבִָאים ַעל ָהָאָדם. ֵמֵעֶבר ַלּנֶַגע ַעְצמֹו, סֹוֵבל 
ָהָאָדם ֵמ'ִרחוּק ֶחְבָרִתי' ְמאֹד לֹא נִָעים! ָעָליו ָלֵצאת 
הוּא  ׁשֶ ּתֹוְך  ָאָדם,  נֵי  ּבְ וּב  ִמּיִּשׁ וְּלִהְתַרֵחק  ָהִעיר  ִמן 
ָטֵמא!"  ָטֵמא  ְתַרֲחקוּ!  ּתִ י!  ּנִ ִמּמֶ ְתַרֲחקוּ  "ּתִ ַמְכִריז 
ב  ָער, ְוהוּא יֹוׁשֵ ל ׂשֵ ָגָדיו ְקרוִּעים, רֹאׁשֹו ּפָרוַּע וְּמֻגּדַ ּבְ

ר ִיְטַהר. ַבִית ּבֹוֵדד - ַעד ֲאׁשֶ ּבְ
ִטְבִעית.  עֹור  ֲחַלת  ִמּמַ נֹוְבִעים  לֹא  ָלל  ּכְ ַרַעת  ַהּצָ ִנְגֵעי 
ים  ַמֲעׂשִ ַעל  עֹנֶׁש  ּכְ ה'  ֵמֵאת  אֹות  ּבָ ָהיוּ  ׁשֶ ַמּכֹות  ֵאּלוּ 
ַעל  ר  ִעּקָ ּבְ ִאים  ּבָ ָגִעים  ַהּנְ י  ִכּ ים  יׁשִ ַמְדּגִ ֲחַז"ל  ָרִעים. 
וְּרִכילוּת.  ָהָרע  ָלׁשֹון  ָרִעים,  ּבוִּרים  ּדִ ׁשֹון:  ַהּלָ ֲחָטֵאי 
נֵי ָאָדם ַעל  ין ּבְ דוּ: "הוּא ִהְרִחיק ְוִהְפִריד ּבֵ ַרּבֹוֵתינוּ ִלּמְ
ה!  נֶֶגד ִמּדָ ה ּכְ ָדד". ִמּדָ ב ּבָ ּבוָּריו – ָלֵכן יֵָענֵׁש ְויֵׁשֵ ְיֵדי ּדִ
ָבבֹו  ּלְ לוּי ּבֹו! ַעד ׁשֶ ָאָדם? ּתָ ָגִעים ּבָ ה ְזַמן ִנְמָצִאים ַהּנְ ְוַכּמָ

ב ְוָרָפא לֹו! יִָבין ְוׁשָ
ִלים  ים ִנְכׁשָ ֵחְטא ָלׁשֹון ָהָרע הוּא ָעוֹון ָחמוּר ְמאֹד, ַאְך ַרּבִ
י ִמּלֹוֵתיֶהם ֲעלוּלֹות ִלְגרֹם  ְך ִכּ ִבים ַעל ּכָ ּבֹו. ֵהם לֹא חֹוׁשְ

יָחה.  ִנים ֲחמוָּרה ִלְנׂשוּא ַהּשִׂ נַת ּפָ ְלַצַער וְּלַהְלּבָ
ֶאת  ָלנוּ  ִהְמִחיׁש  ׁשֶ ִסּפוּר  ד  ַלּמֵ ַהּמְ ָלנוּ  ר  ִסּפֵ יְַלּדוִּתי  ּבְ

ֶטת... ְטּפֶ ֻחְמַרת ַהּפַ
ָעיָה  ּבְ לֹו  ָהְיָתה  ׁשֶ נְֶחָמד  ִאיׁש  לֹו  ַחי  ְקַטּנָה  ֲעיָָרה  ּבַ
ר  ַעְצמֹו ְוִדּבֵ לֹט ּבְ ׁשוּט לֹא ָהיָה ְמֻסּגָל ִלׁשְ ְרִציִנית: הוּא ּפָ
ַמע  ּה הוּא ׁשָ ַעם ּבָ ָכל ּפַ ים ֲאֵחִרים. ּבְ י ַעל ֲאנָׁשִ יֹוֵתר ִמּדַ
יר, ְוִלְפָעִמים ּגַם  הוּא ַמּכִ הוּ ׁשֶ ִסּפוּר אֹו ְיִדיָעה ַעל ִמיׁשֶ
ֻמְכָרח  ָהיָה  ׁשוּט  ּפָ הוּא  יר,  ַמּכִ לֹא  הוּא  ׁשֶ הוּ  ִמיׁשֶ ַעל 
ָטן לֹא  ַפְטּפְ ּכְ ְרֵסם  ִהְתּפַ ׁשֶ יָון  ּכֵ ְך ַלֲחֵבָריו.  ּכָ ר ַעל  ְלַסּפֵ
מוּעֹות ְוִסּפוִּרים. הוּא ָאַהב  ה ׁשְ יעוּ ְלָאְזנָיו ַהְרּבֵ ָקָטן, ִהּגִ

ּלָם  ֵמַח ִלְראֹות ֶאת ּכֻ ל, ְוָהיָה ׂשָ ּבֵ ּקִ ׂשוֶּמת ַהּלֵב ׁשֶ ֶאת ּתְ
ר  ים ָהיָה ְמַעּטֵ ִעּתִ ּלְ ּלֹו, ׁשֶ ל ָהַאְנְקדֹוטֹות ׁשֶ ׁשֶ צֹוֲחִקים ּבְ
ֵדי ַלֲהפְֹך אֹוָתן ְלַמְצִחיקֹות  ִהְמִציא ּכְ ֶ ְפָרִטים ׁשֹוִנים ּשׁ ּבִ

יֹוֵתר.
ַסְך ַהּכֹל  ְך, ּבְ ֵסֶדר ִלְנהֹג ּכָ זֶּה לֹא ּבְ ֶעֶצם, הוּא יַָדע ׁשֶ ּבְ
ה! וְּבָכל  ְך ְמַפּתֶ ל ּכָ ָהיָה ִאיׁש נְֶחָמד, ֲאָבל... זֶה ָהיָה ָכּ

ֱאֶמת, לֹא? ּפוִּרים ָקרוּ ּבֶ ִמְקֶרה, רֹב ַהּסִ
י(  ֲאִמּתִ )ֲאָבל  ְמאֹד  מוּזָר  הוּ  ֶ ַמּשׁ ִגּּלָה  הוּא  ֶאָחד  יֹום 
ָחׁש  הוּא  ׁשֶ ּמוָּבן  ּכַ ִעירֹו.  ּבְ ִהְתגֹּוֵרר  ׁשֶ ֲעָסִקים  ִאיׁש  ַעל 
ַמע, ְוֵהם  ָ ּשׁ ָמה ׁשֶ ף אֹוָתם ּבְ ּתֵ ֻמְכָרח ָלֶלֶכת ַלֲחֵבָריו וְּלׁשַ
ֵריֶהם,  רוּ זֹאת ְלַמּכָ ּפְ ּסִ רוּ זֹאת ִליִדיֵדיֶהם, ׁשֶ תֹוָרם ִסּפְ ּבְ
ְך ִעם ַחְברֹוֵתיֶהן  רוּ ַעל ּכָ ּבְ ּדִ רוּ זֹאת ִלְנׁשֹוֵתיֶהם, ׁשֶ ּפְ ּסִ ׁשֶ
ִאיׁש ָהֲעָסִקים  ִעיר, ַעד ׁשֶ ּפוּר ִהְסּתֹוֵבב ּבָ ֵכנֹוֵתיֶהן. ַהּסִ וּׁשְ
ַמע  ׁשָ ַהזֶּה,  ּפוּר  ּסִ ּבַ ִזית  ְרּכָ ַהּמֶ מוּת  ַהּדְ ָהיָה  ׁשֶ ָהֻאְמָלל, 
נֶֶהְרסוּ,  ַחּיָיו  ׁשֶ ְוִהְתלֹונֵן  ָהִעיר  ְלַרב  ָרץ  הוּא  ּכָךְ.  ַעל 
ַהּטֹוב  מֹו  ׁשְ ֲעָסִקים!  ִעּמֹו  ַלֲעׂשֹות  רוֶֹצה  לֹא  ֶאָחד  ַאף 

ּלֹו ָאְבדוּ ְלעֹוְלֵמי ַעד. ְוַהּמֹוִניִטין ׁשֶ
ִלְקרֹא  ְוֶהְחִליט  ּלֹו,  ׁשֶ ּבוּר'  ַה'ּצִ ֶאת  יר  ִהּכִ ָהִעיר  ַרב 
ּפוּר,  ף ֶאת ַהּסִ ָחׂשַ ּגַם ִאם זֶה לֹא ָהיָה הוּא ׁשֶ ָטן, ׁשֶ ְטּפְ ַלּפַ
י  ָטן ִמּפִ ְטּפְ ַמע ַהּפַ ר ׁשָ אי יֹוֵדַע ִמי זֶה ָהיָה. ּכֲַאׁשֶ ַוּדַ הוּא ּבְ
ָהרוּס  הוּא  ה  ְוַכּמָ ָהֲעָסִקים,  ִאיׁש  יׁש  ַמְרּגִ ּכֵיַצד  ָהַרב 
וֵּן  ֱאֶמת לֹא ִהְתּכַ י. הוּא ּבֶ ָרה - ָחׁש ַצַער ֲאִמּתִ ּקָ ה ׁשֶ ִמּמָ
ָרה  ּקָ ר ִסּפוּר ׁשֶ ַסְך ַהּכֹל ִסּפֵ ַלֲהרֹס ִליִדידֹו ֶאת ַהַחּיִים. ּבְ
ָהַרב  רוֶֹצה.  הוּא  ִאם  זֹאת  ִלְבּדֹק  יָכֹול  ְוָהַרב  ֱאֶמת,  ּבֶ

נֱֶאַנח.
ׁשוּט לֹא  ה ּפָ ּנֶה! ַאּתָ ָלל לֹא ְמׁשַ "נָכֹון אֹו לֹא נָכֹון, זֶה ּכְ
ים. זֶה ָלׁשֹון ָהָרע ְוהוָֹצַאת  ר ִסּפוִּרים ַעל ֲאנָׁשִ יָכֹול ְלַסּפֵ

מערכת צידה לדרך מברכת בברכת הצלחה
את בחורי החמד החוזרים לתלמודם בישיבות הקדושות



ל  ׁשֶ ַהּטֹוב  מֹו  ׁשְ ֶאת  הֹוֵרג  ה  ַאּתָ ֶרַצח,  מֹו  ּכְ זֶה  ה.  ּבָ ּדִ
ר ִעם ָהִאיׁש  ה ְמַסּפֵר". הוּא הֹוִסיף ְוִדּבֵ ָהָאָדם ָעָליו ַאּתָ
הוּא ֵהֵחל ָלחוּׁש ֲחָרָטה ְוַצַער ַעל ַמה  ָעה ֲאֻרּכָה, ַעד ׁשֶ ׁשָ
הוּא  יִתי?"  ָעׂשִ ֶ ּשׁ ַמה  ֶאת  ן  ְלַתּקֵ אוַּכל  "ּכֵיַצד  ה.  ָעׂשָ ֶ ּשׁ

ּתֹאַמר ִלי!" ל ָמה ׁשֶ ַח. "ֲאִני מוָּכן ַלֲעׂשֹות ָכּ ִהְתיַּפֵ
ִריֹּות נוֹצֹות  ּכָ ֵביְתָך  ּבְ ְוָאַמר: "ַהִאם יֵׁש  ּבֹו  יט  ָהַרב ִהּבִ
ּכֵָאּלֶה,  ִריֹּות  ּכָ ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ִלי  יֵׁש  אי,  ַוּדַ "ּבְ ֵהן?"  ְלׁשֶ ּכָ
"לֹא"  ִלְצָדָקה?"  אֹוָתן  ָלֵתת  אֹוָתן?  ִלְמּכֹר  ָעַלי  ַהִאם 

יב ָהַרב, "ּגַׁש ְלֵביְתָך ְוָהֵבא ּכִָרית ַאַחת". ֵהׁשִ
ב ְלַאַחר ְזַמן  ּלֵא ְמאֹד, ַאְך ָהַלְך ְלֵביתֹו ְוׁשָ ָהִאיׁש ִהְתּפַ
ַחת  ּכִָרית נָָאה ְוַרּכָה ּתַ ׁשֶ ל ָהַרב ּכְ ּמוּד ׁשֶ ָקָצר ַלֲחַדר ַהּלִ
ה.  ין ַחּדָ ַחְדרֹו ְונַָתן לֹו ַסּכִ ַתח ֶאת ַהַחּלֹון ּבְ ְזרֹועֹו. ָהַרב ּפָ

"ֲחתְֹך ֶאת ַהּכִָרית"!.
ּנָה. ֵהן נֲָחתוּ  ָהִאיׁש ָחַתְך ֶאת ַהּכִָרית ַוֲענַן נוֹצֹות יָָצא ִמּמֶ
ַהּגָדֹול.  עֹון  ָ ַהּשׁ ְוַעל  ָפִרים  ַהּסְ ֵפי  ַמּדָ ַעל  ְסאֹות,  ַהּכִ ַעל 
ַחת  וִּמּתַ ֵמַעל  ִרֲחפוּ  ֵהן  נוֹצֹות,  אוּ  ִהְתַמּלְ ְגֵדיֶהם  ּבִ
ה, ָעפוּ ֵמַעל ָהַרב וֵּמַעל  ְלָחן, ִנְכְנסוּ ְלתֹוְך ִסְפֵלי ַהּתֵ ֻ ַלׁשּ
יָדֹו, ְוַרּבֹות ֵמֶהן ָעׂשוּ ֶאת  ין ּבְ ּכִ ֶהֱחִזיק ֶאת ַהּסַ ָהִאיׁש ׁשֶ

ְחֵרר. ׁשֹוָבל ָארְֹך וִּמְסּתַ ֶרְך ַהַחּלֹון ּבְ ן ַהחוָּצה ּדֶ ְרּכָ ּדַ
ָהִאיׁש:  ַעל  ִצוָּה  ן  ִמּכֵ וְּלַאַחר  ּקֹות,  ּדַ ר  ֶעׂשֶ ִחּכָה  ָהַרב 
ל ַהּנוֹצֹות וְּדחֹס אֹוָתן ֲחזָָרה  ו ָהֵבא ִלי ֲחזָָרה ֶאת ָכּ "ַעְכׁשָ
ַאף  ְחַסר  ּתֶ ׁשֶ ָאסוּר  ן,  ּלָ ּכֻ ֶאת  ֵלב,  ים  ׂשִ ךָ.  ּלְ ׁשֶ ַלּכִָרית 

נוָֹצה ַאַחת!" 
ִרי!  י ֶאְפׁשָ ְלּתִ י, זֶה ּבִ ַתְדֵהָמה. "ַרּבִ ַרב ּבְ יט ּבָ ָהִאיׁש ִהּבִ
ֲאָבל  ֶלֱאסֹף,  ַאְצִליַח  אוַּלי  ֶחֶדר  ּבַ ּכָאן  ׁשֶ ֵאּלֶה  ֶאת 

יב  ְלָהׁשִ ַאְצִליַח  ַלַחּלֹון לֹא  ֶאל ִמחוּץ  ָעפוּ  ׁשֶ ֵאּלֶה  ֶאת 
י יָכֹול ַלֲעׂשֹות זֹאת"! י, ֵאינֶּנִ ְלעֹוָלם. ַרּבִ

ּקֹוֶרה:  ֶעֶצב. "זֶה ָמה ׁשֶ רֹאׁשֹו ּבְ י ְוֵהִניד ּבְ "ּכֵן", ָאַמר ָהַרּבִ
הוּ, יוֵֹצא  ְלׁשֶ מוָּעה, ִסּפוּר ְרִכילוּת אֹו "סֹוד" ּכָ ְ ּשׁ ֶרַגע ׁשֶ ּבָ
ַעל  ָעף  הוּא  ִיְתּגְַלּגֵל.  הוּא  ְלָאן  יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ ֵאין  יךָ,  ִמּפִ

יבֹו!" ַעם לֹא ּתוַּכל ַלֲהׁשִ ְנֵפי ָהרוַּח ְוַאף ּפַ ּכַ
ְפנֵי ָהָאָדם  הוּא ִצוָּה ַעל ָהִאיׁש ְלִהְתַנּצֵל ֵמעֶֹמק ַהּלֵב ּבִ
ה  זֶּה ִיְהיֶה ָקׁשֶ מוָּעה. ַלְמרֹות ׁשֶ ְ אֹודֹוָתיו ֵהִפיץ ֶאת ַהּשׁ ׁשֶ
יּוַּכל ַלֲעשׂוֹת ְלַמֲענוֹ. הוּא הוָֹרה  ַעט ׁשֶ וַּמְכִאיב, ַאְך זֶה ַהּמְ
ּפוּר,  ּלֶָהם הוּא ִסּפֵר ֶאת ַהּסִ ים ׁשֶ ְפנֵי ָהֲאנָׁשִ לוֹ ְלִהְתנַּצֵל ּבִ
מוֹ ֵכן הוּא  ִפים ַלֲעֵבַרת "ָלׁשוֹן ָהָרע". ּכְ ּתָ ָכְך ְלׁשֻ ַוֲהָפָכם ּבְ
ׁשוּרוֹת ְלָלׁשוֹן  ִקיָדה ֶאת ַהֲהָלכוֹת ַהּקְ ׁשְ ִצוָּה ָעָליו ִלְלמֹד ּבִ

ִמיָמה, וְּלַאַחר ִמּכֵן ָלׁשוּב ֵאָליו. נָה ּתְ ְך ׁשָ ֶמׁשֶ ָהָרע ּבְ
הוּא ָלַמד ַעל  ְלַבד ׁשֶ ה ָהִאיׁש. לֹא זוֹ ּבִ ָעׂשָ ְוָאֵכן זֶה ָמה ׁשֶ
ָריו ַעל  ל ְיִדיָדיו וַּמּכָ ְפנֵי ָכּ ר ּבִ ָלׁשוֹן ָהָרע, הוּא ֵהֵחל ְלַדּבֵ
ְלָאָדם  ָהַפְך  ׁשֶ ַעד  ׁשֹון,  ַהּלָ ַעל  ִמיָרה  ְ ּשׁ ּבַ ׁשֶ יבוּת  ַהֲחׁשִ

יו. ָחִביב, ָאהוּב ְוׁשֹוֵמר ַעל ּפִ
ְקׁשֶֹרת',  ל 'ֶאְמָצֵעי ּתִ דֹוָלה ׁשֶ חוּת ּגְ ּתְ ּיֵׁש ִהְתּפַ ׁשֶ יֵָמינוּ, ּכְ ּבְ
ָעָבר  ֲעוֹון ָלׁשֹון ָהָרע. ּבֶ ְחטֹא ּבַ ְבָעַתִים ִמּלַ יֵׁש ְלִהזֵָּהר ׁשִ
יָחה  ׂשִ ֶאְמָצעוּת  ּבְ ְלאֹזֶן  ה  ִמּפֶ עֹוֵבר  ָהיָה  ָהָרע  ָלׁשֹון 
ֶאת  יל  ִהְגּדִ ֶלפֹון  ַהּטֶ יַַחד.  ְמָצִאים  ּנִ ׁשֶ ים  ֲאנָׁשִ נֵי  ׁשְ ין  ּבֵ
ֲהָפָצה  ּבַ ְוַהּמוֶּפֶצת  ֶסת  ְדּפֶ ַהּמֻ ָהִעּתֹונוּת  יָחה,  ַהּשִׂ ְטַוח 
ים,  ְכלוֶּליָה ָהַרּבִ ְקׁשֶֹרת ָהֶאֶלְקְטרֹוִנית ַעל ׁשִ ְרָחָבה, ַהּתִ
ֶהָחמוּר.  ָעוֹון  ּבֶ ל  ׁשֵ ְלִהּכָ ּכָנָה  ַהּסַ ֶאת  ילוּ  ִהְגּדִ ֵאּלֶה  ל  ָכּ

רֹות ַנְפׁשֹו'! יו וְּלׁשֹונֹו – ׁשֹוֵמר ִמּצָ י 'ׁשֹוֵמר ּפִ ִנְזּכֹר ִכּ



ֲעֵרי  מ"ט ׁשַ ְקעוּ ֲאבֹוֵתינוּ ּבְ ְעּבוּד ִמְצַרִים ׁשָ נֹות ׁשִ ׁשְ ּבִ
הקב"ה  אֹוָתנוּ  ֶהֱעָלה   - ְצַרִים  ִמּמִ וְּבֵצאֵתנוּ  ֻטְמָאה. 
ָהִיינּו  ֶהם  ּבָ ְוַהזֲֻּהָמה  ְמָאה  ַהּטֻ ִמּכָל  ַאַחת  ַבת  ּבְ
ֲעֵרי  ׁשַ ְלנ'  ְענוּ  ְוִהּגַ ינוּ  ִהְתַעּלֵ ּלֹא  ׁשֶ ַעד  ַאְך  קוִּעים.  ׁשְ

ה - לֹא ָהִיינוּ ְראוִּיים ְלַקּבֵל ֶאת ַהּתֹוָרה. ָ ְקֻדׁשּ
ַעד   - וִּמְתרֹוְמִמים  ים  ִמְתַעּלִ ָהעֶֹמר  ְסִפיַרת  יֵמי  ּבִ
ה –  דֹוׁשָ ַלת ַהּתֹוָרה ַהּקְ ְסָגה – ַקּבָ יַע ַלּפִ זֹּוִכים ְלַהּגִ ׁשֶ

בוּעֹות. ָ ַחג ַהּשׁ ּבְ
ֵסֶדר  ּבְ ית  ַנֲעׂשֵ ְסִפיַרת ָהעֶֹמר  ַמּדוַּע  ֵאָלה:  ְ ַהּשׁ ֶאֶלת  ִנׁשְ
ַנִים  ׁשְ ֶאָחד,  יֹום  )סֹוְפִרים:  יֹוֵרד?  ֵסֶדר  ּבְ ְולֹא  עֹוֶלה 
ן  יַע ַלּיַַעד - ַמּתַ ה ְוכוּ'...(? ֲהֵרי ִאם ׁשֹוֲאִפים ְלַהּגִ לֹׁשָ ׁשְ
מֹונֶה,  ׁשְ ע,  ׁשַ )ּתֵ יֹוֵרד?!  ֵסֶדר  ּבְ ִלְסּפֹר  יֵׁש  ֲאַזי  ּתֹוָרה, 
גּוּר ִטיל ַוֲאִפּלוּ  ָכל ִטיָסה, G.P.S , ׁשִ ּבְ ם ׁשֶ ׁשֵ ַבע...( ּכְ ׁשֶ
ִביָסה...(  ּכְ ְמכֹונַת  אֹו  ִמיְקרֹוַגל   ( י  ַמּלִ ַחׁשְ יר  ַמְכׁשִ ּבְ
נוּ הוּא ָלַדַעת  ּלָ ָהָרצֹון ׁשֶ יָון ׁשֶ ִפיָרה ִהיא ֲהפוָּכה, ּכֵ ַהּסְ
ָבר  ה ְזַמן ּכְ ּמָ יַע ַלּיַַעד ְולֹא ּכַ ֵדי ְלַהּגִ ה ְזַמן עֹוד נֹוַתר ּכְ ּמָ ּכַ

יִתי?! ִחּכִ
ֵאָלה טֹוָבה זֹו:  ׁשוּבֹות ִלׁשְ ה ִמן ַהּתְ ּמָ ִלְפנֵיֶכם ּכַ

ַהּגָָעה   - ַהּיַַעד  ְולֹא  ֲהִליְך  ַהּתַ הוּא  ִפיָרה  ַהּסְ ר  ִעּקַ   .1
ּה ּתֹוֶעֶלת! ן ּתֹוָרה ְללֹא ֲהָכנָה ַמְתִאיָמה - ֵאין ּבָ ְלַמּתַ

ִפי  ה ִהְתַרַחְקנוּ ִמּתֹוֲעַבת ִמְצַרִים ּכְ ּמָ 2.  ָאנוּ סֹוְפִרים ּכַ

י  ִכּ ַתֲעׂשוּ..."  ִמְצַרִים לֹא  ֶאֶרץ  ה  ַמֲעׂשֵ "ּכְ ׁש ה':  ַבּקֵ ּמְ ׁשֶ
ַעד  ּיָמֹות  ּקַ )ׁשֶ ִמְצַרִים  ִמּתֹוֲעבֹות  ְתַרֵחק  ּמִ ׁשֶ ָאָדם  ַרק 

ן ּתֹוָרה! יַע ְלַמּתַ צוּרֹות ֲחָדׁשֹות...( יָכֹול ְלַהּגִ ַהיֹּום ּבְ
ּלֹא ִהְצִליַח  ּיָכֹול ָהָאָדם ָלבֹוא ִליֵדי ִרְפיֹון ׁשֶ יָון ׁשֶ 3.  ּכֵ
ְסּפֹר  בֹוָהה וְּלָהִכין ַעְצמֹו. אֹוְמִרים לֹו: ּתִ יַע ְלַדְרּגָה ּגְ ְלַהּגִ
ְרֶאה  ּתִ ְלָאחֹור,  יט  ּבִ ּתַ  - ָעַבְרּתָ  ָבר  ּכְ ׁשֶ ַהּיִָמים  אֶת 
יְך  ֲאָמץ ְלַהְמׁשִ ה ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהּמַ ְמּתָ ְוַנּסֵ ה ִהְתַקּדַ ּמָ ּכַ

ֶאל ַהּיַַעד!
ה ַאְלָמנָה  ָ יל ְלִאּשׁ ִהּפִ ָבר ּדֹוֶמה: ְליֶֶלד ׁשֶ ל ְלָמה ַהּדָ ָמׁשָ
ל ָהעֹוְבִרים  ּה. ָכּ ּבָ ָאה ַעל ּגַ ּנָׂשְ ּפוִּחים ׁשֶ ת ַהּתַ ֶאת ַסְלִסּלַ
ִמן  ְלַעְצָמם  ְוחֹוְטִפים  ִלים  ִמְתַנּפְ ֵהֵחּלוּ  ִבים  ָ ְוַהּשׁ
ְּרוּ. ֵהֵחּלָה ָהַאְלָמנָה צֹוֶעֶקת וּבֹוָכה  ז ִהְתּפַ ׁשֶ ּפוִּחים  ַהּתַ
קֹום  ּמָ ּנַָכח ּבַ ים ׁשֶ יַע ֵאֶליָה ַאַחד ָהֲאנָׁשִ קֹוֵלי קֹולֹות. ִהּגִ ּבְ
ִדי  ַאּבְ ּלֹא ּתְ , ׁשֶ ְתִחיִלי ֶלֱאסֹף ּגַם ַאּתְ ְוָקָרא ְלִכוּוּנָּה: "ּתַ

ַהּכֹל!"...
ְולֹוַמר  ְלַהְרּפֹות ֶאת יֵָדינוּ  ל: ָאסוּר ָלנוּ  ְמׁשָ ַהּנִ ּכֵן הוּא 
ּכֵל  ְלִהְסּתַ בֹוָהה!", ֶאּלָא ָעֵלינוּ  ּגְ י ְלַמְדֵרָגה  "לֹא ִהּגְַעּתִ
ה  ּמָ ּכַ יל  ְלַהּצִ וְּלנַּסֹות  י  ָעַבְרּתִ ׁשֶ ֶרְך  ַהּדֶ ַמִהי  ַמן  ְּ ַהז ל  ָכּ

ן ּתֹוָרה. בוּעֹות - ְזַמן ַמּתַ ָ יֹּוֵתר ִקְניִָנים ַעד ְלַחג ַהּשׁ ׁשֶ
ְליֹון  ּגִ ּבַ  – ֲעִקיָבא  י  ַרּבִ ְוַתְלִמיֵדי  ָהֲאֵבלוּת  ִמְנֲהֵגי  ]ַעל 

ַהּבָא אי"ה[.

ַמן  ְּ ֶדֶרְך ַהז ּבְ



ֶדֶרְך ַרּבֹוֵתינּו ּבְ

ְלֵעֶבר  ִמים  וִּמְתַקּדְ ָאנוּ  ים  ְמַצּפִ ָהעֶֹמר  ְסִפיַרת  יֵמי  ּבִ
ת  ָרׁשַ ְפסוֵּקי 'ּפָ ַעּיֵן ּבִ ים. ַהּמְ ִ בוּעֹות, יֹום ַהֲחִמּשׁ ָ ַחג ַהּשׁ
לֹא  ַהּתֹוָרה  י  ִכּ יְַבִחין  ֱאמֹר(  ת  ָפָרׁשַ )ּבְ ַהּמֹוֲעדֹות' 
ַלת ַהּתֹוָרה! בוּעֹות הוּא ְזַמן ַקּבָ ָ י ַחג ַהּשׁ ָלל ִכּ ּכֹוֶתֶבת ּכְ

בוּעוֹת הוּא ְזַמן  ָ י ָאְמנָם ַחג ַהּשׁ ִלי יָָקר' ִכּ ַעל ַה'ּכְ נוּ ּבַ ְמָבֵאר ַרּבֵ
ַלת  ִפּלָה, ַאְך ְזַמן 'ַקּבָ נַֹסח ַהּתְ אוְֹמִרים ּבְ ִפי ׁשֶ ן ּתוָֹרה', ּכְ 'ַמּתַ
ר ָאָדם ְמַקּבֵל  ָכל ֵעת ֲאׁשֶ ַהּתוָֹרה' ֵאינוֹ ֻמְגּבָל ְליוֹם ְמֻסיָּם. ּבְ
נָה, הוּא זוֶֹכה ִלְזַמן  ָ ָכל יוֹם ִמימוֹת ַהּשׁ ַעל ַעְצמוֹ עֹל ּתוָֹרה, ּבְ

ַלת ַהּתוָֹרה'!  'ַקּבָ
ִלי יָָקר'? נוּ ַה'ּכְ וִּמיהוּ ַרּבֵ

י  ַרּבִ ם  ׁשֵ ּבְ ה'  יְֵרא  ְיהוִּדי  ַחי  ּפוִֹלין  ֶאֶרץ  ּבְ יץ  לוְֹנְטׁשִ ֲעיָָרה  ּבָ
קוִֹמי. ַהיִָּמים  ּכָס ַהּמְ ָרִכים ֵמַהּדֻ ק ּדְ ְנּדָ ַכר ּפֻ ַאֲהרֹן. ְיהוִּדי זֶה ׂשָ
ַהגּוֹי  ּכָס.  ַלּדֻ ּלֵם  ְלׁשַ ָממוֹן  ָהיָה  לֹא  ַאֲהרֹן  י  וְּלַרּבִ ים  ָקׁשִ ָהיוּ 
ְהיוָֹתם  ּבִ ַלּכֶֶלא.  ּתוֹ  ִאׁשְ ְוֶאת  ַאֲהרֹן  י  ַרּבִ ֶאת  ִליְך  ִהׁשְ ע  ָהָרׁשָ

ינוֹק ָקְראוּ 'ֶאְפַרִים'.  ינוֹק ְיֵפהֶפה! ַלּתִ ּכֶֶלא נוַֹלד ָלֶהם ּתִ ּבַ
ְוָאַמר  ַלּכֶֶלא  ּבָא  תוֹק,  ַהּמָ ינוֹק  ַהּתִ ַעל  ּכָס  ַהּדֻ ַמע  ׁשָ ר  ּכֲַאׁשֶ
ינוֹק  ַהּתִ ּלָנוּ.  ֶ ִמּשׁ ִליָלִדים  זִָכינוּ  לֹא  ְוָאנִֹכי  י  ּתִ "ִאׁשְ ַלהוִֹרים: 
ָטן ֵאַלי!  ְנֶכם ַהּקָ ח ֶאת ּבִ ֶאּקַ י ׁשֶ ל ּכְָך יֶָפה. ֶהְחַלְטּתִ ּלֶָכם ָכּ ׁשֶ
ֶאְתֶכם  ְחֵרר  ֲאׁשַ  - וִּבְתמוָּרה  י,  ּלִ ׁשֶ ן  ַהּבֵ ִיְהיֶה  הוּא  ה  ֵמַעּתָ
ֵרָרה וְּבֵלב ּכֵָבד, נֶֶאְלצוּ ַההוִֹרים ִלְמסֹר ֶאת  ֵלית ּבְ ֶכם". ּבְ ְלנְַפׁשְ

ּכָס! נָם ֲחִביָבם ַלּדֻ ּבְ
ָלל  ּכְ ָלַדַעת  ִלי  ִמּבְ ּכָס  ַהּדֻ ֵבית  ּבְ ַדל  ּגָ ָטן  ַהּקָ ֶאְפַריִם 
ְוָקַלט  ְמיָֻחִדים,   רוֹנוֹת  ִכׁשְ ּבְ נֵַחן  יְהוִּדי. הוּא  יֶֶלד  הוּא  ׁשֶ
נוֹת  ׁשְ ָעָליו  ָעְברוּ  ּכְָך  יָמה.  ַמְרׁשִ ַהְצָלָחה  ּבְ ִלּמוָּדיו  ֶאת 
יל 13,  יעוֹ ִלְקַראת ּגִ ַהּגִ ָמה ֲאבוָּדה. ּבְ יְַלדוּתוֹ, ּבַנֵָּכר - ְנׁשָ
ֶחְזיוֹן ַהּלַיְָלה  מוּת ּבְ י ּבָָאה ֵאָליו ּדְ ָחַלם ּפַַעם ַאַחר ּפַַעם, ִכּ
ה! ֲאִני ַאֲהרֹן  ְואוֶֹמֶרת לוֹ: "קוְֹרִאים ְלךָ ֶאְפַריִם ִויהוִּדי ַאּתָ
ה ּבַר ִמְצָוה  ה נֲַעׂשֶ ַרח ִמּבֵית ַהּפִָריץ! ַאּתָ י. ּבְ ָאִביךָ ָהֲאִמּתִ
ָראג, ְלַרּבֵנּו  דוָֹלה ּפְ ִמְצווֹת! נוּס ָלִעיר ַהּגְ ְוִהנְּךָ ִמְתַחיֵּב ּבְ

ּכָס...". ם לֹא יְִמצָא אוְֹתךָ ַהּדֻ ֲהַר"ל, ׁשָ ַהּמַ
ל ְנדוֵּדי  ים ׁשֶ ְתִחּלָה לֹא ִהְתיֵַחס ַלֲחלוֹם, ַאְך ַאֲחֵרי ֵלילוֹת ַרּבִ ּבִ
נָה ֵאָליו  נוֹ'. הוּא ּפָ ֵסֶדר ִעם 'ּבְ הוּ לֹא ּבְ ֶ י ַמּשׁ ּכָס ִכּ נָה, ָרָאה ַהּדֻ ׁשֵ
ר ְלַסּפֵר  ָך? ַסּפֵר נָא ִלי... ְלַאּבָא ֶאְפׁשָ ְדָאגָה "ָמה קוֶֹרה ִאּתְ ּבִ
ְתּגַּלָה ֵאָליו  ּמִ מוּת ִמְסּתוִֹרית ׁשֶ ֶאת ַהּכֹל...". הוּא ִסּפֵר ַעל ּדְ
ּכָס  ַהּדֻ ֶאְפַרִים.  ם  ׁשֵ ּבְ ְיהוִּדי הוּא  יֶֶלד  ְוִכי  ַלְיָלה,  ַלְיָלה ַאַחר 
ַח  ּקֵ ָבִרים, ַאְך ֶאְפַרִים ַהּפִ ל ְלַהְכִחיׁש ֶאת ַהּדְ ּדֵ ּתַ ִהְתַרֵעם ְוִהׁשְ
ִמיָרה, ַאְך ַלְמרוֹת  ְ יר ֶאת ַהּשׁ ּכָס ִהְגּבִ יׁש ֶאת ָהֱאֶמת... ַהּדֻ ִהְרּגִ

ָעָמיו ְלֵעֶבר ּבֵית  ם ּפְ ֶרְך ִלְברַֹח, ְוׂשָ ַהּכֹל - ֶאְפַרִים ַהּצִָעיר ָמָצא ּדֶ
י ַאֲהרֹן. וָּהוּ ָאִביו ַרּבִ ּצִ ִפי ׁשֶ ְפָראג, ּכְ ֲהַר"ל ּבִ ל ַהּמַ ִמְדָרׁשוֹ ׁשֶ

ָרָכה.  ִלי ַמְחִזיק ּבְ י הוּא ּכְ ַאֲהָבה ַרּבָה, וָּמָצא ִכּ ֲהַר"ל ֵקְרבוֹ ּבְ ַהּמַ
ָחַסר, וְּלַגּלוֹת ֶאת  ל ַהְיִּדיעוֹת ׁשֶ ִלים ֶאת ָכּ ֶאְפַרִים ִמֵהר ְלַהׁשְ
ַרּבוֹת  ִנים  ׁשָ ַחי  ׁשֶ גָּדוֹל ַעל  ַצַער  ִהְצַטֵער  ַהיֲַּהדוּת. הוּא  אוֹר 
יַע אוֹתוֹ:  ְצווֹת. ַרּבוֹ ַהגָּדוֹל ִהְרּגִ מוֹ גּוֹי, ְולֹא זָָכה ְלַקיֵּם ֶאת ַהּמִ ּכְ
ֶפר. זֶה ֵסֶפר ּתוְֹלדוֹת ָהָאָדם...  ּסֵ ּבַ ִבים  ִנְכּתָ י ָאָדם  ל ַמֲעׂשֵ "ָכּ
יָכְלּתֹו  ֵאינָם טוִֹבים. ַאְך ּבִ ים ׁשֶ ֲעׂשִ יו ַהּטוִֹבים ְוַגם ַהּמַ ּגַם ַמֲעׂשָ
ִבים  ׁשָ ר  ּכֲַאׁשֶ ֶפר!  ַהּסֵ ִמן  וְּקָטִעים  ׁשוּרוֹת  ִלְמחֹק  ָאָדם  ל  ׁשֶ
ָאנוּס  ָהיָה!  ׁשֶ ָמה  ֶאת  ִלְמחֹק  ָלנוּ  ר  ְמַאְפׁשֵ ה'  ְתׁשוָּבה,  ּבִ
ֶפר  ָהִייָת! ַקּבֵל עַל ַעְצְמָך "ִמּכָאן ְוֵאיָלְך" וְּקַרע וְּמַחק ֵמַהּסֵ

ֵלִמים! ָרִקים ׁשְ ַמִים ּפְ ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ
ֲהַר"ל, ְוַאף  ל ַהּמַ ְלִמיד ֻמְבָהק ׁשֶ ַדל ִלְהיוֹת ּתַ י ֶאְפַריִם ּגָ רַּבִ
ִטיָרתוֹ.  ּפְ ְלַאַחר  יָרה  ַהּבִ ָהִעיר  ַרּבָנוּת  ּבְ ִמּלֵא ֶאת ְמקוֹמוֹ 
לֹמֹה"(.  "ׁשְ ם  ֵ ַהּשׁ ֶאת  לוֹ  הוִֹסיפוּ  ִזְקנוּתוֹ  ּבְ ָחָלה  ר  )ּכֲַאׁשֶ
יַרת  ָראג ּבִ ל ּפְ יץ' ַרּבָּה ׁשֶ לֹמֹה ֶאְפַריִם 'ִאיׁש לוְֹנְטׁשִ י ׁשְ ַרּבִ
ִנים(  נַת שע"ט )ִלְפנֵי 402 ׁשָ ִאיָּר ׁשְ יוֹם ז' ּבְ מוַֹרְביָה ִנְפַטר ּבְ
ַהיְּדוִּעים  ׁשֶ ּכְ ים,  וְּקדוֹׁשִ ֲחׁשוִּבים  ְסָפִרים  ַאֲחָריו  ְוִהּנִיַח 
ָקבוּר  ַרּבֵנוּ  ֶאְפַריִם".  ְו"עוְֹללוֹת  יָָקר"  ִלי  "ּכְ ֵהם  ּבֵינֵיֶהם 
 – ַהּגָדוֹל  ְלַרּבוֹ  ָסמוְּך  ּבְ ְפָראג,  ּבִ יק  ָהַעּתִ ָהָעְלִמין  ֵבית  ּבְ

ִנים ְלָפנָיו. ר ׁשָ ֶעׂשֶ ּנְִפַטר ּכְ ׁשֶ
'ֶקֶרן  וְּפִעיֵלי  נֵי  ַרּבָ ֲעבוּר  ֶרְך  וְּמַכוֵּן-ּדֶ ַזְרקֹור  ְמַהוֶּה  זֶה  ִסּפוּר 
ִבי"  ֶ ּשׁ ּכֶֶלא", וְּגֵדִלים "ּבַ ה ַאְלֵפי ְיָלִדים נוְֹלדוּ "ּבַ ּמָ עוֹת'; ּכַ ַהַהּסָ
ָעֵתק  הוֹן  ִקיִעים  וַּמׁשְ ִלים  ּדְ ּתַ ִמׁשְ ֶרן  ּקֶ ּבַ ִמיֲַּהדוּת?  ְרחוִֹקים   -
ְפנֵיֶהם  ת ֲאבוָֹתם, ַלְחשֹׂף ּבִ יָעם ְוַלֲהִביָאם ֶאל ֵחיק מוֶֹרׁשֶ ְלַהּסִ

ֶאת אוֹר ַהּתוָֹרה, וְּלָקְרָבם ְלַחיֵּי ּתוָֹרה וִּמְצווֹת.
נָה ְמאוֹת  י ׁשָ ל "ַהִחּנוְּך ָהַעְצָמִאי" קוְֹלִטים ִמּדֵ ֶפר ׁשֶ י ַהּסֵ ָבּתֵ ּבְ
ַפַער ִלּמוִּדי ּבוֵֹלט, ַאְך  ְרּכָם ּבְ ר ַמְתִחיִלים ֶאת ּדַ ְלִמיִדים ֲאׁשֶ ּתַ
ְמיֶֻחֶדת  ַמיָּא  ׁשְ ּדִ א  ִסיְַּעּתָ ְלַגּלוֹת  ֵמָחָדׁש  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ִנְדָהִמים 
רוּב  ַהּקֵ ְלִמיֵדי  ּתַ ָקָצר  ְזַמן  וְּלַאַחר  ִעילוּת,  ַהּפְ ֶאת  ַלוָּה  ַהּמְ
ֶאְמָצעוּת  ּבְ יבוֹת,  ַהּיְׁשִ ְלעוַֹלם  יִכים  ַמְמׁשִ ְוַאף  ִבים  ּלְ ּתַ ִמׁשְ

עוֹת'.  'ֶקֶרן ַהַהּסָ ְך' ּבְ רוֹיְֶקט ֶהְמׁשֵ ִעיֵלי 'ּפְ ּפְ
הוּא  ּתוָֹרה'  ן  'ַמּתַ ָאְמנָם  י  ִכּ יָָקר'  ִלי  ַה'ּכְ ְקִביַעת  ֶאת  ִנְזּכֹר 
ְיכוָֹלה  ַהּתוָֹרה'  ַלת  'ַקּבָ ַאְך  ַהּיְהוִּדי,  נָה  ָ ַהּשׁ לוַּח  ּבְ ֶאָחד  יוֹם 

ָכל יוֹם! ְלִהְתַקיֵּם ּבְ
ַלת  ָרֵאל ְלֵבין 'ַקּבָ נֵי ִיׂשְ מוֹת ּבְ ין ִנׁשְ עוֹת' ְלַתוְֵּך ּבֵ ִעְזרוּ ְל'ֶקֶרן ַהּסָ

ים! ר ְמַסּיְִעים ְלַאֵחר ַלֲעלוֹת – ִמְתַעּלִ ַהּתוָֹרה'. ְוַכֲאׁשֶ



ְקָרא ְלחֶֹדׁש זֶה? ּמִ ם נֹוָסף ָמָצאנוּ ּבַ ת ְמָבְרִכים ָאנוּ ֶאת חֶֹדׁש ִאיָּר: ֵאיזֶה ׁשֵ ּבָ ׁשַ ּבְ

• חֶֹדׁש ִזיו.

ֲאָכִלים? רוּת ַהּמַ ַכׁשְ ֵאינֹו זִָהיר ּבְ ָמה קֹוֶרה ְלָאָדם ׁשֶ

ה ָאטוּם ְוָסתוּם ַלָחְכָמה • ִלּבֹו נֲַעׂשֶ

ר ַעל ָהָאֶרץ"? ֵהָמה ֲאׁשֶ ר ּתֹאְכלוּ ִמּכָל ַהּבְ סוּק: "זֹאת ַהַחּיָה ֲאׁשֶ ים ֲחַז"ל ַעל ַהּפָ ָמה ּדֹוְרׁשִ

וִּמן  הֹוִרים  ֵמַהּטְ ְוַחיָּה  ַחיָּה  ל  ָכּ ְפנֵי בנ"י  ּבִ יג  ְוִהצִּ ֵהִרים  ַרּבֵנוּ  ה  מֹׁשֶ י  ִכּ ים  ּדֹוְרׁשִ ֲחזַ"ל   •
ֵמִאים, וֵּפֵרט ָלֶהם: "זֹאת ּתֹאְכלוּ... זֹאת ַאל ּתֹאְכלוּ". ַהּטְ
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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

ִמיִני ת ׁשְ ׁשּובֹות ְלָפָרׁשַ ּתְ

ֶדֶרְך ַהִחיָדה: ּבְ

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

ל  ֶּהּו ָלׁשֹון ׁשֶ ז ָבה "ְוָהיָה" – ׁשֶ ּתֵ ּבַ ים'  ּתִ ּבָ 'ִנְגֵעי  ת  ָרׁשַ ּפָ  ַמּדּוַע ּפֹוַתַחת 
ְמָחה? ׂשִ

ַחת'? ּבַ  ַמִהי 'ָקַרַחת' ּוַמִהי 'ּגַ

צָֹרע? ֵעת ָטֳהַרת ַהּמְ ּפֹור ּבְ ִחיַטת ַהצִּ ׁשְ ז ּבִ  ָמה ְמֻרּמָ

ֵאלֹות ַהּבָאֹות: ְ ֲענוּ ַעל ְלָפחֹות ַאַחת ֵמַהּשׁ


