
ָעלֹון מס' 46
ים ֶרְך – ַאֲחֵרי מוֹת ְקדֹוׁשִ ֵציָדה ַלּדֶ

ה ָרׁשָ ֶדֶרְך ַהּפָ ּבְ

ָהֱאלֹוִקית:  ִריָאה  ַהּקְ ִנצֶֶּבת  בוַּע  ָ ַהּשׁ יּוֹת  ּפָָרׁשִ ֶמְרּכַז  ּבְ
"זֶה  ֲעִקיָבא:  י  ַרּבִ ַרׁש  ּדָ ָעֶליָה  ּכָמֹוךָ",  ְלֵרֲעךָ  "ְוָאַהְבּתָ 
ל ַהֲחָסִדים  ּתֹוָרה". ִמְצָוה זֹו ּכֹוֶלֶלת ֶאת ָכּ דֹול ּבַ ָלל ּגָ ּכְ
ָאנוּ נֹוֲהִגים זֶה ּבָזֶה. ֵאין ַהּכַּוָנָה  ים ַהּטֹוִבים ׁשֶ ֲעׂשִ ְוַהּמַ
יב ְלָך  ךָ ְויָׁשִ ּלְ הוּא ִיְהיֶה ָחֵבר ׁשֶ ְכֵדי ׁשֶ ְלֵהיִטיב ַלזּוַּלת ּבִ
י ּבָזֶה ֵאיְנךָ אֹוֵהב ֶאת ֵרֲעךָ ֶאּלָא ֶאת ַעְצְמךָ.  טֹובוֹת – ִכּ
ִני  ֵ ַהּשׁ ֶאת  ֶאָחד  ֶלֱאהֹב  ִהיא,  ית  ֲאִמּתִ ָרֵאל  ִיׂשְ ַאֲהַבת 

ַרת ֶרַוח.  נַאי וְּללֹא ַמּטְ ְללֹא ּתְ
יֹום  ָלזֶה.   זֶה  ְואֹוֲהִבים  טֹוִבים  ֲחֵבִרים  נֵי  ׁשְ ּבִ ה  ַמֲעׂשֶ
ְוא, ְוהוּא ָהֳעַמד  ֶאָחד ֶהֱעִלילוּ ַעל ֶאָחד ֵמֶהם ֲעִליַלת ׁשָ
ֵרֵעהוּ  ֶאת  יל  ְלַהּצִ ַהּטֹוב  ֶהָחֵבר  ה  ִנּסָ ַרּבֹות  ט.  ּפָ ְלִמׁשְ

ט, ַאְך לֹא ִהְצִליַח;  ּפָ ׁשְ ּמִ ּיֵֵצא ַזּכַאי ּבַ ֵדי ׁשֶ וְּלָהֵגן ָעָליו ּכְ
ַזר  ם, וָּפְסקוּ ֶאת ּגְ ֲחֵברֹו ָאׁשֵ ֹוְפִטים ׁשֶ ְלַבּסֹוף ָקְבעוּ ַהּשׁ

ינֹו ְלָמֶות. ּדִ
הֹוְלִכים ְלהוִֹציא ַלהֹוֵרג ֶאת ֲחֵברֹו ַהּטֹוב,  ר ָרָאה ׁשֶ ּכֲַאׁשֶ
ַאל  זֹאת!  יִתי  ָעׂשִ ֲאִני  מֹוֶדה!  ֲאִני  "ִעְצרוּ!  ְוָצַעק  ָקַפץ 
ה  ְמנַּסֶ ֲחֵברֹו  ׁשֶ ָהִראׁשֹון  ֵהִבין  ַלהֹוֵרג!"  אֹותֹו  ּתוִֹציאוּ 
ְמִחיר ַחּיָיו, ְוֵהֵחל ּגַם הוּא ִלְצעֹק: "לֹא,  יל אֹותֹו ּבִ ְלַהּצִ

לֹא! זֶה לֹא הוּא! זֶה ֲאִני!"
ֶאל  יָָצא  ין לֹא  ַהּדִ וְּפַסק  דֹוָלה,  ּגְ ֵהֵחּלָה ְמהוָּמה  ִמּיָד   
י. ם ָהֲאִמּתִ ּיְֻכַרע ִמיהוּ ָהָאׁשֵ אֹותֹו ַהיֹּום – ַעד ׁשֶ ַהּפַֹעל ּבְ

ִצוָּה  ֶלְך  ַהּמֶ ַהֲחֵבִרים.  נֵי  ׁשְ ֵאָליו  הוְּבאוּ  ֶלְך  ַהּמֶ ִצוּוּי  ּבְ

עלון זה מוקדש לע"נ הרב ר' ישעיה יוסף
בן ר' שמואל יהודה בנימין ז"ל ברנפלד



ּלֹא  ֱאֶמת ָקָרה, ְוִהְבִטיַח ָלֶהם ׁשֶ ר לֹו ָמה ּבֶ ֲעֵליֶהם ְלַסּפֵ
ה  רוּ לֹו ַהֲחֵבִרים ֶאת ָהֱאֶמת, ְוֶאת ָהֻעְבּדָ ְגעוּ ִמּכָךְ. ִסּפְ ִיּפָ
יל ִאיׁש  ע, ַאְך ִנּסוּ ְלַהּצִ ׁשַ ים ִמּפֶ ה ַחּפִ נֵיֶהם ְלַמֲעׂשֶ ְ ּשׁ ׁשֶ

ַחּיֵיֶהם! ְך ּבְ ּלֵם ַעל ּכָ ימוּ ֲאִפּלוּ ְלׁשַ ֶאת ֵרֵעהוּ, ְוִהְסּכִ
ם  ֵ ְוִהְתַרּשׁ ִהְתַרּגֵׁש  ּפוּר,  ַהּסִ ֶאת  ֶלְך  ַהּמֶ ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ ּכְ  
ִמּכֶם,  ה  ׁשָ ַבּקָ "ּבְ ֵמֶהם:  ׁש  וִּבּקֵ ָהֲאִמיָצה,  ִמיִדידוָּתם 

ּתֹוֵקק  ְבִרית ַחְברוְּתֶכם. ֲאִני ִמׁשְ י ּבִ ִליׁשִ ׁשְ הֹוִסיפוּ אֹוִתי ּכִ
זֹו." ּכָ ית ׁשֶ ִלְהיֹות ֵחֶלק ֵמֲחֵברוּת ֲאִמּתִ

ַצוֶּה "ְוָאַהְבּתָ ְלֵרֲעָך ּכָמֹוָך"  ּמְ סוּק ׁשֶ ַהּפָ ה ׁשֶ ּבָ זֹו ּגַם ַהּסִ
ּיֵׁש ַאֲהָבה  ר ה' רֹוֶאה ׁשֶ ים "ֲאִני ה'"- ּכֲַאׁשֶ ּלִ ּמִ יְך ּבַ ַמְמׁשִ
ף ְוִלְהיֹות יַַחד  ּתֵ ּתַ יְנָך ְלֵבין ֵרֶעךָ, הוּא ּגַם רוֶֹצה ְלִהׁשְ ּבֵ

ֶאְתֶכם.

דֹוָלה  ׁשוּת ַהּגְ ִהנֵּה יֹום ַל"ג ּבָעֶֹמר ִמְתָקֵרב, ְוִעּמֹו ַהִהְתַרּגְ
ַח  ּטֵ ּתַ ְלִהׁשְ ים עֹוִלים ִמירֹונָה  ַרּבִ "י.  ּבִ ַרׁשְ ִהּלוַּלת  ְסִביב 
ְוַרֲחִמים  ְיׁשוָּעה  ִלְדַבר  ְלִהְתּפַּלֵל  דֹוׁש,  ַהּקָ יּוּן  ַהצִּ ַעל 

ְמעֹון ּבַר יֹוַחאי".  י ׁשִ נָּא ָהֱאלִֹקי ַרּבִ ְזכוּת ַהּתַ "ּבִ

"י,  ּבִ ַרׁשְ ל  ׁשֶ ָהֲעצוּמוֹת  ֻכיּוֹת  ְּ ַלז ִרים  ָ ְמֻקּשׁ ִלְהיוֹת  ְכֵדי  ּבִ
דֹול ְוַהּבִָהיר. ָרָכיו ְוָלֶלֶכת ְלאֹורֹו ַהּגָ ָעֵלינוּ ִלְלמֹד ִמּדְ

ִיְצָחק  י  ַרּבִ ָהַלְך  ׁשֶ ּכְ ֶאָחד  יֹום  ר:  ְמֻסּפָ דֹוׁש  ַהּקָ זַֹּהר  ּבַ
ַדְרּכֹו  ּבְ ַגׁש  ּפָ נֶֶסת,  ַהּכְ ֵבית  ּבְ ֲחִרית  ׁשַ ת  ִפּלַ ּתְ ּלֵל  ְלִהְתּפַ
ַע ָקָטן – ֲחִצי ָמָעה! זֶהוּ ְסכוּם  יָדֹו ַרק ַמְטּבֵ ָהיָה ּבְ ָעִני ׁשֶ

ר ֶלֶחם. ּכַ ר ִלְקנֹות ּבֹו ֲאִפּלוּ ּכִ ִאי ֶאְפׁשָ ׁשֶ
י, ָאּנָא ַרֵחם  ּנוּ: ַרּבִ ׁש ִמּמֶ י ִיְצָחק וִּבּקֵ נָה ֶהָעִני ֶאל ַרּבִ ּפָ
י ָהְרֵעִבים! ֵאין ָלנוּ ּכֶֶסף ְלַהֲחיֹות  ְחּתִ ּפַ נֵי ִמׁשְ ָעַלי ְוַעל ּבְ

נוּ. ֶאת ַנְפׁשֵ
לוּת: ֲאִני  ִהְתַנּצְ י ִיְצָחק ַעל ֶהָעִני, אוָּלם ָאַמר ּבְ ִרֵחם ַרּבִ
יִָדי ֵאין ֶאּלָא ֲחִצי ָמָעה, ְוֵאיְך אוַּכל  ִמְצַטֵער ְמאֹד, ַאְך ּבְ

זֶה? ְלַהֲחיֹות ֶאת ַנְפׁשֹוֵתיֶכם ּבָ
יִָדי ֲחִצי ָמָעה.  י ִיְצָחק: ּגַם ּבְ יב ְלַרּבִ נֵי ֶהָעִני אֹורוּ ְוֵהׁשִ ּפְ
ֵלָמה  ְהיֶה ִלי ָמָעה ׁשְ ָך עֹוד ֲחִצי ָמָעה, ּתִ ל ִמּמְ ִאם ֲאַקּבֵ
י  ְחּתִ ּפַ יק ִלי וְּלִמׁשְ ּיְַסּפִ ר ֶלֶחם, ׁשֶ ּכַ ּה אוַּכל ִלְקנֹות ּכִ ּבָ ׁשֶ

ֵלָמה. ַלֲארוָּחה ׁשְ
ָהְיָתה  ָעה ׁשֶ ְמָחה ֶאת ֲחִצי ַהּמָ ׂשִ י ִיְצַחק ֶלָעִני ּבְ נַָתן ַרּבִ

יַע ֶאת  ּבִ ְלַהׂשְ יוַּכל  ה  ַעּתָ ַבע ָרצֹון.  ׂשְ ָהיָה  ְוֶהָעִני  יָדֹו,  ּבְ
ְחּתֹו. ּפַ נֵי ִמׁשְ ַרֲעבֹון ּבְ

ּלָהֹות. הוּא עֹוֵמד  י ִיְצָחק ֲחלֹום ּבַ ְיָלה חֹוֵלם ַרּבִ ּלַ ְוִהּנֵה ּבַ
ִליכֹו  ְלַהׁשְ ַהֲחֵפִצים  ׁשֹוְדִדים  יִעים  וַּמּגִ ַהּיָם,  ַפת  ׂשְ ַעל 
יט  ר יֹוַחאי, ַרּבֹו, וּמֹוׁשִ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ יַע ַרּבִ ַלּיָם. ְלֶפַתע ַמּגִ
יָון  ֹוְדִדים. אוָּלם ִמּכֵ יל אֹותֹו ִמן ַהּשׁ לֹו יָדֹו ְלֶעְזָרה ְלַהּצִ
י ִיְצָחק  ּנוּ, לֹא ִהְצִליַח ַרּבִ ְמעֹון ָעַמד ָרחֹוק ִמּמֶ י ׁשִ ַרּבִ ׁשֶ
אֹותֹו  ִלְתּפֹס  ֹוְדִדים  ַהּשׁ ִמֲהרוּ  וֵּביְנַתִים  ֵאָליו.  יַע  ְלַהּגִ
ַמִים  ִליכֹו ַלּיָם, ְוִהּנֵה הוּא עֹוֵמד ִלְטּבַֹע ְוִלְצלֹל ּבְ וְּלַהׁשְ

יִרים. ַאּדִ
ִים,  הוּ, ִהְצִליַח ִלְמׁשֹות אֹותֹו ִמן ַהּמַ יַע ִמיׁשֶ ְוִהּנֵה נֵס! ִהּגִ
ר  ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ל ַרּבִ ֶטת ְלֵעֶבר יָדֹו ׁשֶ ֶ ּשׁ וְּלָקֵרב ֶאת יָדֹו ַהּמֻ
ִהּנֵה הוּא אֹותֹו ָעִני  י ִיְצָחק, ְוָרָאה ׁשֶ יט ּבֹו ַרּבִ יֹוַחאי! ִהּבִ
ּבֶֹקר ְונַָתן לֹו ֲחִצי ָמָעה ְלַהֲחיֹות ַנְפׁשֹו ְוַנְפׁשֹות  ַגׁש ּבַ ּפָ ׁשֶ
ָחְזָקה ְוהוִֹציאֹו ִמן  ְמעֹון ַרּבֹו ָאַחז ּבֹו ּבְ י ׁשִ יתֹו. ַרּבִ נֵי ּבֵ ּבְ

ִנים. ֻסּכָ ִים ַהּמְ ַהּמַ
ְוִהּנֵה זֶה ֲחלֹום. ֵהִבין  ּלֹו ְמבָֹהל,  ּכֻ ִיְצָחק  י  ַרּבִ ִהְתעֹוֵרר 
יל  ּצִ ן ְצָדָקה! ְצָדָקה ּתַ ל ַמּתַ ָכר ׁשֶ י ִיְצָחק ַמהוּ גֶֹּדל ַהּשָׂ ַרּבִ
דֹוָלה ָהְיָתה ְצפוּיָה  ּכָנָה ּגְ ּסַ ַמִים ֶהְראוּ לֹו ׁשֶ ָ ֶות! ִמן ַהּשׁ ִמּמָ
ר יֹוַחאי  ְמעֹון ּבַ י ׁשִ נֵס. לֹא ַעל ְיֵדי ַרּבִ ּנָה ּבְ ל ִמּמֶ לֹו ְוִנּצַ
אֹותֹו יֹום. ה ּבְ ָעׂשָ ָדָקה ׁשֶ ה ַהּצְ ְזכוּת ַמֲעׂשֵ ַרּבֹו, ֶאּלָא ַרק ּבִ

ְצָוה ֶדֶרְך ַהּמִ ּבְ

ֶדֶרְך ַהּתֹוָרה ּבְ

ֶרְך ַהְנָהָגה  "י, ְוִנְלַמד ּדֶ ּבִ ל ַרׁשְ ֵהיָכלֹו ׁשֶ ֵאר עֹוד ּבְ ָ ִנּשׁ
ָמָרא:  ּגְ ֻסּפָר ּבַ ּפוּר ֻמְפָלא ַהּמְ ִמּסִ

י  ַרּבִ ל  ׁשֶ ְלִעירֹו  יא  ַהּנָׂשִ ְיהוָּדה  י  ַרּבִ ן  ּמֵ ִהְזּדַ ַעם  ּפַ
י  ַרּבִ ַאל  ׁשָ יֹוַחאי.  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ֶאְלָעָזר, 

ָבר  ּכְ ׁשֶ ֶאְלָעָזר,  י  ַרּבִ ַהִאם  קֹוִמּיִים  ַהְמּ ֶאת  ְיהוָּדה 
מֹו יֹוֵסי"  ן וּׁשְ ן. "ָאֵכן, יֵׁש לֹו ּבֵ יַח ַאֲחָריו ּבֵ ִנְפַטר, ִהּנִ
לֹא  ְוהוּא  ר,  ַהּיָׁשָ ֶרְך  ִמּדֶ ָסר  הוּא  "ַאְך  ָאְמרוּ,  ֵהם 

ַדְרֵכי ָאִביו." הֹוֵלְך ּבְ



ּנֵֶצר  ׁשֶ ְוָאֵכן ָרָאה  ׁש ִלְקרֹא לֹו,  ּקֵ ּבִ יא  ַהּנָׂשִ י ְיהוָּדה  ַרּבִ
ְך  ל ּכָ ר יֹוַחאי, ִהְתַרֵחק ָכּ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ל ַרּבִ יק, נְֶכּדֹו ׁשֶ ּדִ ַלּצַ
ִהְצַטֵער  יא  ַהּנָׂשִ ְיהוָּדה  י  ַרּבִ ְוַהּיֲַהדוּת.  ַהּתֹוָרה  ֶרְך  ִמּדֶ
ְלַהֲחיֹות  ן  ִנּתָ טֹובֹות  ים  ִמּלִ ּבְ ׁשֶ יַָדע  ַאְך  ְמאֹד,  ְך  ּכָ ַעל 
יֹוֵסי  ר ֶאת  ְמַעּטֵ מֹות ּתֹועֹות. הוּא  ְנׁשָ יב  וְּלָהׁשִ ְנָפׁשֹות 
ְוַאף  נוּת,  ְלַרּבָ ֻהְסַמְך  הוּא  ִאּלוּ  ּכְ יֹוֵסי",  י  "ַרּבִ ּתַֹאר  ּבַ
ד  ל ֲהִליָכה ְמֻכּבָ יָדֹו ַמּקֵ ִנים ְונֹוֵתן ּבְ ְגִליַמת ַרּבָ יׁשֹו ּבִ ַמְלּבִ

ִעם רֹאׁש ִמזָָּהב.
ן ִאיִסי - ּדֹודֹו  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ יא ּפֹונֶה ְלַרּבִ י ְיהוָּדה ַהּנָׂשִ ַרּבִ
ֵדי  ּכְ ּתֹוָרה  ִאּתֹו  ִלְלמֹד  ה  ּיְנַּסֶ ׁשֶ ׁש  וְּמַבּקֵ ַהּנַַער,  ל  ׁשֶ

ּה - יְַחִזיֶרּנוּ ְלמוָּטב.  ּבָ אֹור ׁשֶ ַהּמָ
ִעיר, ַאְך ֲעַדִין  ל ַאְחיָנֹו ַהּצָ ר ְמאֹד ְלִחּנוּכֹו ׁשֶ ַהּדֹוד ִהְתַמּסֵ
יֹוֵסי  ָהיָה  ׁשֶ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ יִרים.  ּבִ ּכַ ִנְסיֹונֹות  ָפנָיו  ּבְ ָעְמדוּ 
קֹומֹות  ְרּכֹו ַלּמְ ֶרְך ָהָרָעה ְוַלֲעׂשֹות ֶאת ּדַ רוֶֹצה ָלׁשוּב ַלּדֶ
ּלֹא  ׁשֶ אֹותֹו  ְכנֵַע  ְמׁשַ ַהּדֹוד  ָהיָה  ֲחָטָאיו,  ּבַ ל  ִנְכׁשַ ם  ׁשָ

ַלֲעׂשֹות זֹאת.

ת זָָהב  ְרסוּ ָעֶליָך ּגֻּלַ "ֲהלֹא ָהְפכוּ אֹוְתָך ְלָחָכם ּגָדֹול, ּפָ
ָלׁשוּב  ְרצֹוְנָך  ּבִ ַהִאם  י.  ַרּבִ ְלָך  קֹוְרִאים  ְוַאף  ְמפֶֹאֶרת 

ְלִעיְרָך וְּלַהְפִסיד ֶאת ַהּכֹל?"
ע  ּבַ י יֹוֵסי ִנׁשְ ַרּבִ ְך ָהיָה אֹוֵמר לֹו ּדֹודֹו ׁשוּב ְוׁשוּב, ַעד ׁשֶ ּכָ

הוּא לֹא יָׁשוּב עֹוד ְלִעירֹו. לֹו ׁשֶ
י  ַרּבִ ל  ׁשֶ ִמְדָרׁשֹו  ֵבית  ּבְ ִלְלמֹד  יֹוֵסי  י  ַרּבִ נַָסע  ּגַָדל,  ׁשֶ ּכְ
י יֹוֵסי  ה ַרּבִ עוּר ּתֹוָרה ִהְקׁשָ ַמֲהַלְך ׁשִ יא. ּבְ ְיהוָּדה ַהּנָׂשִ
י  ַרּבִ ל  ׁשֶ ְלקֹולֹו  ּדֹוֶמה  ׁש  ַמּמָ זֶה  קֹול  "ֲהלֹא  ֵאָלה.  ׁשְ
רוּ  ּפְ ּסִ י ֶאת ַהּקֹול, וְּכׁשֶ "י!" ִזָהה ַרּבִ ּבִ ל ַרׁשְ נֹו ׁשֶ ֶאְלָעזָר ּבְ
ְתׁשוָּבה,  ּבִ ְוָחַזר  ָהָרָעה  ְרּכֹו  ּדַ ֶאת  ָעַזב  ׁשֶ ן  ַהּבֵ זֶּהוּ  ׁשֶ לֹו 
יק  ִרי ַצּדִ סוּק: "ּפְ ׁשוּת ֶאת ַהּפָ ִהְתַרּגְ י ְיהוָּדה ּבְ ָקָרא ַרּבִ
י  יק הוּא ַרּבִ ִרי ֵעץ ַצּדִ ֵעץ ַחּיִים ְולֵֹקַח ְנָפׁשֹות ָחָכם". ּפְ
ְלֶדֶרְך  ָלׁשוּב  זָָּכה  ׁשֶ יִקים,  ַצּדִ ַחת  ּפַ ְלִמׁשְ ְונֶֶכד  ן  ּבֵ יֹוֵסי, 
י  ַרּבִ ַהּדֹוד  הוּא  ֲהלֹא  ְוֶהָחָכם  ַהּתֹוָרה,  ֶרְך  ּדֶ ֲאבֹוָתיו, 
ל  ׁשֶ ִלּבֹו  ֶאת  ְלָקֵרב  ָחְכָמתֹו  ּבְ ּיַָדע  ׁשֶ ִאיִסי  ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ

ָהַאְחיָן וְּלַהְחִזיר אֹותֹו ְלמוָּטב.

ַמן ְּ ֶדֶרְך ַהז ּבְ

נָה ְלֵצאָתם  ְדּבָר, ָעְמדוּ ְלַציֵּן ׁשָ ּמִ ָרֵאל ּבַ נֵי ִיׂשְ ר ָהיוּ ּבְ ּכֲַאׁשֶ
י"ד  ּבְ ּפֶַסח  ן  ָקְרּבַ ַהְקָרַבת  ַעל  ְמַצּוֶה  ְצַרִים. הקב"ה  ִמּמִ
י  ֶדת ִכּ ְלחֶֹדׁש ִניָסן, זֵֶכר ִליִציַאת ִמְצַרִים. ַהּתֹוָרה ְמַלּמֶ
ּלֹא יְָכלוּ ְלַהְקִריב ּבַיֹּום ַההוּא, ַאְך  ים ְטֵמִאים ׁשֶ ָהיוּ ֲאנָׁשִ
ה  ה ִנּגַָרע?" ָלּמָ ם "ָלּמָ ה ְוָקְראוּ ֵמעֶֹמק נְַפׁשָ ּבָאוּ ִלְפנֵי מֹׁשֶ

ן ּפֶַסח! ם ֲאנְַחנוּ רוִֹצים ִלְזּכוֹת ְלַהְקִריב ָקְרּבַ נְַפִסיד? ּגַ
ַסח  "ּפֶ ֲהָלָכה:  לֹו  ׁש  ְוִחּדֵ נוּ  ַרּבֵ ה  ְלמֹׁשֶ ָקָרא  הקב"ה 

ֶדֶרְך  ּבְ ָהיָה  ׁשֶ אֹו  ִניָסן,  ּבְ י"ד  ּבְ ָטֵמא  ָהיָה  ׁשֶ ִאיׁש  ִני".  ׁשֵ
מֹוֲעדֹו – יָכֹול  ן ה' ּבְ ְרחֹוָקה, ְולֹא יָכֹול ָהיָה ְלַהְקִריב ָקְרּבַ

י"ד ְלחֶֹדׁש ִאיָּר. 'מֹוֵעד ב'; ּבְ ַסח ּבְ ן ּפֶ ְלַהְקִריב ָקְרּבַ
נֹוֶסֶפת  נוּת  ּמְ ִהְזּדַ ֵאין  ׁש!  וְּמֻחָדּ ֻמְפָלא  הוּא  זֶה  ָבר  ּדָ
ּנֱֶאנַס  ּפוִּרים. ִמי ׁשֶ ִמיַעת ׁשֹוָפר ר"ה, אֹו ְלצֹום יֹום ַהּכִ ִלׁשְ
וָּמה  ִלים'.  'ְלַהׁשְ יָכֹול  לֹא  ּכֹות  ַהּסֻ ַחג  ֶאת  ָחַגג  ְולֹא 
נוּ!  ְוִהְתַחּנְ ׁשוּ  ּקְ ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ נֵי  ּבְ י  ִכּ ַסח?  ּפֶ ן  ָקְרּבַ ּנָה  ּתַ ִנׁשְ



ִני! ַסח ׁשֵ ַמִים – ּפֶ ָ ּשׁ ַער ָחָדׁש ּבַ ַתח ׁשַ ְרצֹונָם ָהַעז ּפָ
ַער  ׁשַ ְפנֵי  ּבִ ב  ִנּצָ ה  ַאּתָ ר  ּכֲַאׁשֶ ּגַם  ּכָאן.  יֵׁש  ּגָדֹול  ֶלַקח 
ְתָך ִנְדֵחית, ָהָרצֹון  ׁשָ ּקָ ּבַ ר מֹוִדיִעים ְלָך ׁשֶ ְרזֶל, ּגַם ּכֲַאׁשֶ ּבַ

ד ַמֲעָרכֹות! ּדֵ ָך יָכֹול ְלׁשַ ּלְ ִכי ׁשֶ ְוַהּבְ
ַהּגָאֹון  ל  ׁשֶ ִלְפִטיָרתֹו  ִנים  ׁשָ ׁש  ׁשֵ ָמְלאוּ  ֶדר  ַהּסֵ ֵליל  ּבְ
ַהּדֹור",  "ּפֹוֵסק  וֹואְזנֵר,  ִוי  ַהּלֵ מוֵּאל  ׁשְ נוּ  ַרּבֵ ַהּגָדֹול 
ָהיָה  ְוָעצוּם  ּתֹוָרה  ּבַ ָהיָה  ּגָדֹול  יָבה טֹוָבה.  ׂשֵ ּבְ ְפַטר  ּנִ ׁשֶ

ִפְסֵקי ֲהָלָכה.  ּבְ
ִוינָה  ַנֲערוּתֹו ּגַָדל ּבְ ר. ּבְ רֹוִני וֻּמְכׁשָ ׁשְ ִמיד ָהיָה ּכִ ַאְך לֹא ּתָ
הֹוָריו  ַהּתֹוָרִניֹּות.  ִאיפֹוָתיו  ׁשְ ּבִ ְוִהְצַטּיֵן  ה,  ֵארֹוּפָ יַרת  ּבִ
ָהְיָתה  ׁשֶ ִלין',  לוּּבְ 'ַחְכֵמי  יַבת  יׁשִ ּבִ ֵחן  ְלִהּבָ אֹותֹו  ְלחוּ  ׁשָ
י ה'.  ׁשֵ ִלְמַבּקְ ֻמְבָהק  ּתֹוָרִני  ז  וֶּמְרּכָ ּפֹוִלין  יבֹות  ְיׁשִ ֵאר  ּפְ
יָרא,  ּפִ ׁשַ ֵמִאיר  נוּ  ַרּבֵ ַהּגָדֹול  אֹור  ַהּמָ ד  ִיּסֵ יָבה  ַהּיְׁשִ ֶאת 

ף ַהיֹּוִמי. ד ַהּדַ ְמיַּסֵ
ַלְיָלה  ַעת  ׁשְ ּבִ ָלִעיר  ִמחוּץ  ִמּנְִסיָעה  ב  ׁשָ יָרא  ּפִ ׁשַ ָהַרב 
ע ִלְראֹות  יָבה, ְוֻהְפּתַ ְמֻאֶחֶרת. הוּא ִהְתָקֵרב ְלִבְניַן ַהּיְׁשִ
יָדֹו, ְוהוּא ְולֹוֵמד ְלאֹורֹו  ָמָרא ְקַטּנָה ּבְ ַנַער ָצִעיר עֹוֵמד, ּגְ

ּנַס ָהְרחֹוב.  ל ּפַ ׁש ׁשֶ ַהַחּלָ
יָבה ּפֹונֶה ַלנַַּער ְוׁשֹוֵאל ִמי הוּא וֵּמַאִין ּבָא?  רֹאׁש ַהְיׁשִ
ּלֹא יַָדע  ְיָלה? ַהנַַּער, ׁשֶ ֶאְמַצע ַהּלַ ה הוּא עֹוֵמד ּכָאן ּבְ ָלּמָ
קֹול ָחנוּק ִמּבִֶכי:  ְתִמימוּת ּבְ יב ּבִ ֹוֵאל, ֵהׁשִ ֶאת זֶהוּת ַהּשׁ
ַהיֹּום  ּבָאִתי  ָהְרחֹוָקה.  ִוינָה  ּבְ ּגָר  ֲאִני  מוֵּאל,  ׁשְ ִמי  ׁשְ
י  יָבה, ַאְך ְלַאְכזָָבִתי לֹא ָעַמְדּתִ ֵדי ְלִהְתַקּבֵל ַלּיְׁשִ ֵחן ּכְ ְלִהּבָ
י. ַרק  ְלּתִ ִהְתַקּבַ ִנְדֲחָתה. לֹא  ִתי  ׁשָ וַּבּקָ ִנים  ָהַרּבָ יּוֹת  ִצּפִ ּבְ
ַרּכֶֶבת ָהִראׁשֹונָה,  ּבֶֹקר אוַּכל ָלׁשוּב ְלִעיִרי ִוינָה ּבָ ָמָחר ּבַ

ְַּמן ְלִלּמוּד!  וֵּביְנַתִים ֲאִני ְמנַצֵּל ֶאת ַהז
חוּר,  ַהּבָ ל  ׁשֶ ְרִצינוּתֹו  ֶאת  ָרָאה  יָרא  ּפִ ׁשַ ֵמִאיר  י  ַרּבִ
ָפנָיו  ּלְ חוּר ׁשֶ י ַהּבָ נָיו. ִנּכָר ִכּ ּנָסוְּך ַעל ּפָ ֶעֶצב ׁשֶ יׁש ּבָ ְוִהְרּגִ
עֹות ֲאֻרּכֹות,  רוֶֹצה ִלְלמֹד ּתֹוָרה! הוּא עֹוֵמד ַעל ַרְגָליו ׁשָ
ַטּנָה  ַהּקְ ָמָרא  ֵמַהּגְ ַטְנַטּנֹות  ַהּקְ ָהאֹוִתיֹּות  ֶאת  ְוקֹוֵרא 
ַעְצמֹו  ֶאת  יג  ִהּצִ יָבה  ַהְיׁשִ רֹאׁש  רוּת.  ְוִהְתַמּסְ ַאֲהָבה  ּבְ
יַבת  ְיׁשִ יָבִתי,  ְיׁשִ ְלִמיד  ּתַ ה  ַאּתָ  ! ְלּתָ ּבַ "ִהְתּקַ ְוִהְכִריז: 
ַאֲהַבת  ָעְמדוּ ּבְ י ָהַרְגַלִים ׁשֶ ִלין. ֲאִני ְמָבְרֶכָך ִכּ ַחְכֵמי לוּּבְ
ִנים,  ִריאֹות ְוֵאיָתנֹות ְלאֶֹרְך יִָמים ְוׁשָ ַאְרנָה ּבְ ָ ּשׁ ַהּתֹוָרה ּתִ
ַאְרנָה ְמִאירֹות וְּבִריאֹות  ָ ּשׁ צוּ ִלְקרֹא ּתִ ִהְתַאּמְ ְוָהֵעיַנִים ׁשֶ
ְמלֹוָאּה;  ְרּכַת ָהַרב ִהְתַקּיְָמה ּבִ יָבה!" ְוָאֵכן ּבִ ַעד ִזְקנָה ְוׂשֵ
ְקֵפי  ְלִמׁשְ ְולֹא  ֲהִליָכה  ל  ְלַמּקֵ ִנְזַקק  לֹא  וֹואְזנֵר  ָהַרב 

ִגיל 101! ִטיָרתֹו ּבְ ְקִריָאה ַעד ּפְ
יָבה ְוָגַדל ִלְגדֹול ַהּדֹור ְוזֹאת  ל ַלּיְׁשִ ָהַרב וֹואְזנֵר ִהְתַקּבֵ

ּתֹוְקקוּתֹו ִלְזּכֹות ִלְלמֹד ּתֹוָרה! ְזכוּת ְרצֹונֹו ָהַעז ְוִהׁשְ - ּבִ

ְלִמיד  ּתַ ָהַעְצָמִאי':  ִחּנוְּך  'ּבַ ֵסֶפר  ית  ּבֵ ְמַנֵהל  ר  ְמַסּפֵ
ֵאֵלינוּ  ָעַבר  ׁשֶ ֵמָאז  בביה"ס  ְוִהְתַעּלָה  ָעָלה  ח'  ה  ּתָ ּכִ
ּלֵב  ּתַ ָעִרים וְּלִהׁשְ יק ּפְ ל ְלַהְדּבִ ּדֵ ּתַ ָלִלי. הוּא ִהׁשְ מבי"ס ּכְ
מוּתֹו, ְוַלְמרֹות  ְמָחה ֶאת ִהְתַקּדְ ׂשִ ִמיָדה. הֹוָריו ָראוּ ּבְ ּלְ ּבַ
ְבנָם.  ְמכוּ ְמאֹד ּבִ ִתי - ֵהם ּתָ ֵהם ַעְצָמם לֹא זָכוּ ְלִחּנוְּך ּדָ ׁשֶ
דֹוׁשֹות ִנְבַחן ַאף הוּא,  יבֹות ַהּקְ ר ִנְבֲחנוּ ֲחֵבָריו ַלְיּׁשִ ּכֲַאׁשֶ
ְוַאף  ְבָחן  ַלּמִ ֱהִכינֹו  ׁשֶ עֹות'  ַהּסָ 'ֶקֶרן  ִעיל  ּפְ ְלַאְכזַָבת  ַאְך 
ְולֹא  ִחינָה  ּבְ ּבַ ה  ָ ִהְתַקּשׁ ל,  ִנְכׁשַ חוּר  ַהּבָ ֵאָליו,  ִהְתַלוָּה 
הר"מ,  ֶאת  ְכנֵַע  ְלׁשַ ה  ִנּסָ ִעיל  ַהּפָ יָבה.  ַלּיְׁשִ ל  ִהְתַקּבֵ

יַח, ַאְך ְללֹא הֹוִעיל.  ּגִ ׁשְ ר ַעל ֵלב ַהּמַ ּבֵ ַנֵהל ּדִ ַהּמְ
ַעְצמֹו  ּבְ יָבה  ַהְיׁשִ רֹאׁש  ר  ֵ ִהְתַקּשׁ יִָמים  ה  ּמָ ּכַ ֲעבֹור  ּכַ
הוּא  ְהיֶה ָלנוּ ׁשֶ ל! ְזכוּת ּתִ חוּר ִהְתַקּבֵ ִלְמַנֵהל ביה"ס, "ַהּבָ
ְתִמיָהה.  ּבִ ַנֵהל  ַהּמְ ׁשֹוֵאל  ָקָרה?  ָמה  ֶאְצֵלנוּ!"  ִיְלַמד 
ַצְלֵצל,  ַהּמְ ֶלפֹון  ַלּטֶ עֹונֶה  ֲאִני  ְמֻאֶחֶרת  ָעה  ׁשָ ּבְ "ֶאֶמׁש 
ַאְך  ר,  ֵ ְתַקּשׁ ַהּמִ ְלזֶהוּת  ׁשֹוֵאל  ֲאִני  ִכי.  ּבֶ קֹול  ְוׁשֹוֵמַע 
ה ַהּבֹוָכה? ָמה ֵאַרע  ָ י. ִמי זֹו ָהִאּשׁ יְך. ִנְבַהְלּתִ ִכי ַמְמׁשִ ַהּבֶ
אֹל ּכֵיַצד אוַּכל  יִתי ׁשוּב ִלׁשְ ָלּה? ּכֵיַצד אוַּכל ַלֲעזֹר? ִנּסִ
י...  ן ׁשֶּלִ ים "ַהּבֵ ה ִמּלִ ּמָ ּכַ א  י ִהְצִליָחה ְלַבּטֵ קֹׁשִ ַלֲעזֹר. ּבְ
ִהיא  ו ׁשֶ י ֵמֵעֶבר ַלּקַ ַמְעּתִ ה..." ׁשָ ׁשָ ַבּקָ יָבה... ּבְ ִמְבָחן... ְיׁשִ
ְלֵהָרַגע,  ק,  ְלנַּתֵ ּנָה  ִמּמֶ י  ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ ְלֵהָרַגע.  ַמְצִליָחה  לֹא 
ּקֹות,  ר ּדַ ֶעׂשֶ ֲעבֹור ּכְ ר ׁשוּב. ּכַ ֵ ּתֹות ּכֹוס ַמִים וְּלִהְתַקּשׁ ִלׁשְ
ר, ַאְך  ה ְלַהְתִחיל ְלַדּבֵ ה ְמנַּסֶ ָ ֶלפֹון ְמַצְלֵצל, ָהִאּשׁ ׁשוּב ַהּטֶ
וַּמְצִליָחה  ִקְמָעא  ּנְִרּגַַעת  ׁשֶ ַעז... ַעד  ְבִכי  ּבִ ּפֹוֶרֶצת  ׁשוּב 
ָחה  ּפָ ׁשְ י ַהּמִ ִנּיָה - ִכּ ְ ִכי ַאַחת ַלּשׁ ְרצוּת ּבְ ין ִהְתּפָ לֹוַמר – ּבֵ
ָהַעְצָמִאי,  ִחּנוְּך  ל  ׁשֶ ן בבי"ס  ַהּבֵ ְתׁשוָּבה,  ּבִ ָחְזָרה  ּה  ּלָ ּכֻ
ָחה ׁשֹוְמִרים ֲהָלכֹות  ּפָ ׁשְ נֵי ַהּמִ ָמָרא, ַאְך ּבְ ָהָאב לֹא יֹוֵדַע ּגְ
ן ַצ'אְנס  ן ַצ'אְנס ַלּיֶֶלד! ּתֵ יִדים ַעל ְצִניעוּת. ָהַרב! ּתֵ וַּמְקּפִ

ּה... ּלָ ָחה ּכֻ ּפָ ְלִמׁשְ
ל  ִכי ׁשֶ ְך! ּבְ ל ּכָ ִכי ָטהֹור ָכּ י ּבְ ַמְעּתִ ַנֵהל! ֵמעֹוִדי לֹא ׁשָ "ַהּמְ
נָּה! ִמי יֲַעמֹד ִמּנֶֶגד?  ְתַחּנֶנֶת ַעל נֶֶפׁש ּבְ ּמִ א ְיהוִּדּיָה ׁשֶ ִאּמָ

ֶרְך? ַהֲאִני ֶאְחסֹם ֶאת ַהּדֶ
ּתֹוָרה, ְוָכֵעת, ַקִיץ  חוּר הֹוִסיף ַלֲעלֹות ּבַ ם, ַהּבָ ֵ רוְּך ַהּשׁ ּבָ
רֹאׁש  דֹוָלה.  ּגְ יָבה  ִליׁשִ וּם  ִרּשׁ ִלְקַראת  הוּא  תשפ"א, 
יִתי ִעְסָקה טֹוָבה!  ַנֵהל: "ָעׂשִ יָבה ָאַמר ָלַאֲחרֹונָה ַלּמְ ַהְיׁשִ
ל  ִקיַע ְלַמֲענֹו ְוהוּא ִיְתַקּבֵ יָבֵתנוּ!  ַאׁשְ ֵאר ֶאת ְיׁשִ חוּר ּפֵ ַהּבָ

דֹוָלה ְמֻצּיֶנֶת!" יָבה ּגְ ִליׁשִ
ְוַאף  יָבה,  ְיׁשִ רֹאׁש  ֵלב  ֶאת  ֵהֵמּסוּ  א  ִאּמָ ל  ׁשֶ ִכיּוֹת  ַהּבְ
ַלּתֹוָרה.  ִלּבֹו  וָּפְתחוּ  נָּה  ּבְ רֹונוֹת  ׁשְ ּכִ ֶאת  ׁשוּ  ְוִקּדְ ִטֲהרוּ 
ֲחנוִּנים ְוָרצֹון  ִני'. ַעל ְיֵדי ּתַ זֶהוּ ַהּלֶַקח ַהּנְִלָמד ִמ'ּפֶַסח ׁשֵ

ָעִרים ְנעוִּלים! י ּפוְֹתִחים ׁשְ ֲאִמּתִ



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

ל ּכֶֶסף ְוָזָהב! ע ְיַגּלוּ ַמְטמֹוִניֹּות ׁשֶ נֻּגָ ִית ַהּמְ ִנּתוּץ ִקירֹות ַהּבַ י ּבְ • ִכּ

ַחת'? ַמִהי 'ָקַרַחת' וַּמִהי 'ּגַּבַ

ִקְדַמת ָהרֹאׁש ַחת – ְמִריָטה ּבְ ּבַ ֵחֶלק ָהרֹאׁש ָהֲאחֹוִרי, ּגַ ָער ּבְ • ָקַרַחת – ְמִריַטת ׂשֵ

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

ֻרּבָה. ז ַעל ֲעִציָרה ֵמַהּפְַטּפֶֶטת ַהּמְ ִחיָטה ְמֻרּמָ ְ ּשׁ • ּבַ
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ל  ה ֶאת ָכּ ִעיר ַלֲעָזאֵזל? ַמּדּוַע ָאַסף מֹׁשֶ ִעיר ַלה' ְוַהּשָׂ רּו ַהּשָׂ ּפְ  ַעל ָמה ּכִ

ים? ת ְקדֹוׁשִ ָרׁשַ ד ֶאת ּפָ ֵמּ ּלִ ׁשֶ ָרֵאל ּכְ ְקַהל ִיׂשְ

ית  ַמְרּבִ ֶאת  ּדֹוֶחה  נֶֶפׁש  ּקּוַח  ּפִ ׁשֶ לֹוְמִדים  ֵתנּו  ָפָרׁשָ ּבְ סּוק  ּפָ ֵמֵאיֶזה 
ִאּסּוֵרי ַהּתֹוָרה?

ֵאלֹות ַהּבָאֹות: ְ ֲענוּ ַעל ְלָפחֹות ַאַחת ֵמַהּשׁ


