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בוּעוֹת" ָ ְדּבָר – ַחג ַהּשׁ ת ּבַּמִ ֶרְך  "ּפָָרׁשַ ֵציָדה ַלּדֶ

ה ָרׁשָ ֶדֶרְך ַהּפָ ּבְ

ל  ַח ַעל ִקְברוֹ ׁשֶ ּטֵ ּתַ ים ְלִהְתּפַּלֵל וְּלִהׁשְ בוַּע יֲַעלוּ ַרּבִ ָ ַהּשׁ
ֶאת  ִחּבֵר  ׁשֶ הק'  ָל"ה  ְ ַהּשׁ הוְּרִביץ,  ַהּלִֵוי  ְעיָהוּ  יְׁשַ ַרּבֵנוּ 
ָכל  ּבְ לוּ  יְִתּפַּלְ ָרֵאל  יִׂשְ ַאְלֵפי  ִרְבבוֹת  ָל"ה'.  ְ ַהּשׁ ִפּלַת  'ּתְ
ׁשּו  יְַבּקְ ּבָּה  זוֹ,  ת  ׁשֶ ְמֻקּדֶ ִפּלָה  ּתְ בוֵֹתיֶהם  מוֹׁשְ ְמקוֹמוֹת 
ִסְפרֹו  ּבְ ּכַָתב  ָל"ה  ְ ַהּשׁ ֵמַהיְָּלִדים.  יְהוִּדית  ְלנַַחת  ִלְזּכוֹת 
נְִּקֵראת  ׁשֶ בוַּע  ָ ַהּשׁ ת  ּפָָרׁשַ י  ִכּ ִרית(  ַה'ּבְ ל'וּחוֹת  'נֵי  )ׁשְ

ִניִמי וַּמהוִּתי ֶלָחג. ר ּפְ ְסִמיכוּת ְלַחג – יֵׁש ּבָּה ֶקׁשֶ ּבִ

ן ּתוָֹרֵתנוּ.  בוּעוֹת, ְזַמן ַמּתַ ָ ְדּבָר ּדוָֹמה ְלַחג ַהּשׁ ּמִ ת ּבַ ָרׁשַ ּפָ
ְך  יַע ַל'ּסַ ֵדי ְלַהּגִ ה זוֹ מוִֹנים ְוסוְֹפִרים ֶאת ָהָעם, ּכְ ָפָרׁשָ ּבְ
ָאְמנָם  ְוַאְחדוּת.  ּבוּׁש  ּגִ ִהיא  ְפָקד  ַהּמִ ַרת  ַמּטְ ּכוֵֹלל'. 
ֶבט, ַאְך  יא ְלָכל ׁשֵ גֶל ְונָׂשִ ָבִטים ִנְפָרִדים, ָאְמנָם יֵׁש ּדֶ ְ ַהּשׁ
ְרּכִָזית  ה ַהּמֶ ּכַן ָהֵעדוּת - ַהנְֻּקּדָ ֵלב ּכֻּלָם ְמֻכוָּן ְלֵעֶבר ִמׁשְ
ָרַאת  ָעם, ְוֵעינֵי ּכֹל ְנשׂוּאוֹת ְלֵעֶבר ְמקוֹם ַהׁשְ ִניִמית ּבָ ְוַהּפְ

ה. דוֹׁשָ ִכינָה ַהּקְ ְ ַהּשׁ
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ָענוּ  ֵלב ֶאָחד, ַעד ׁשֶ ַהר ִסינַי ָעְמדוּ ּכֻּלָם ָסִביב ָלָהר, ּבְ ּגַם ּבְ
ה'  ּבֶר  ּדִ ר  ֲאׁשֶ "ּכֹל  ים:  ַרּבִ ְלׁשוֹן  ּבִ ְוִהְכִריזוּ  ֶאָחד  קוֹל  ּבְ
ן ּתוָֹרה נֱֶאַמר: "ַוּיִַחן  ָמע". ִלְקַראת ַמֲעַמד ַמּתַ ה ְוִנׁשְ נֲַעׂשֶ
ְרנוּ  גוּף יִָחיד, ּכֻּלָנוּ ִהְתַחּבַ ָרֵאל נֶגֶד ָהָהר", ַוּיִַחן - ּבְ ם ִיׂשְ ׁשָ
נַאי קוֵֹדם  ָרֵאל - זֶהוּ ּתְ י ַאְחדוּת ַעם ִיׂשְ ְלגוּף ֶאָחד גָּדוֹל, ִכּ

ן ּתוָֹרה. ְלַמּתַ
הוּא  ָרֵאל  יִׂשְ ַעם  ל  ׁשֶ ַהיִֹּפי  ֲאִחידוּת.  ֵאינָּה  ַאְחדוּת 
ִנים ּכֻּלָם ְלֵק-ל ֶאָחד.  ַכּוְ ּמְ ָבִטים ׁשוִֹנים ׁשֶ ר ׁשְ נֵים-ָעׂשָ ׁשְ
ּכַנִָּרים  ר  ָעׂשָ נֵים  ׁשְ ל  ׁשֶ ְזמֶֹרת  ּתִ ְלַעְצֵמנוּ  ְנָתֵאר  ָהָבה 
ַהיִֹּפי  ֲעֵמם?  ְמׁשַ לֹא  ֲחִליָלִנים.  ר  ָעׂשָ נֵים  ׁשְ אוֹ  ְלַבד,  ּבִ
יֵּׁש ּבָּה ִמְגַון ּכִֵלים ְוקוֹלוֹת  ׁשֶ ְזמֶֹרת ִהיא ּכְ ל ּתִ ְוֶהָהָדר ׁשֶ
ּה  ּפֵרוּׁשָ ִפיְלַהְרמוִֹנית'  ְזמֶֹרת  'ּתִ ַהְרמוְֹניָה.  ּבְ ִנים  נַּגְ ּמְ ׁשֶ
ִמּכִֵלים  ׁשוִֹנים  ְצִליִלים  תָֹאִמים'.  ַהּמְ ִליִלים  ַהצְּ 'ַאֲהַבת 
ְלצַד  ֵמיָתר  ֵלי  ּכְ ה,  ׁשָ ַהּקָ ֵלי  ּכְ ְלצַד  יָפה  ְנׁשִ ֵלי  ּכְ ׁשוִֹנים; 
ל  ִֹני יוֵֹצר ֶאת ַהיִֹּפי. וִּמי 'ָהִכי ָחׁשוּב' ּבֵין ָכּ ֵלי ַמּפוַּח, ַהׁשּ ּכְ
ָחׁשוּב"!  "ָהִכי  ֵאין  ֵאָלה!  ׁשְ ֵאינָּה  זוֹ  יְמפוְֹניָה?  ַהּסִ ֵלי  ּכְ
יָרה  ׁשִ ִנים יַַחד ּבְ רוִּרים – ְוכֻּלָם ְמנַּגְ ּכֻּלָם ֲאהוִּבים ּכֻּלָם ּבְ

וְּבִזְמָרה!
ִמּגְדוֵֹלי  ְוֶאָחד  מוִּזיָקאִלי  גָּאוֹן  ָהיָה  טוְֹסָקִניִני  ַאְרּתוּרוֹ 
סוֹף יָָמיו, ָהיָה  ִנים ָהַאֲחרוֹנוֹת. ּבְ ָ אַתִים ַהּשׁ ּמָ ִחים ּבַ ַהְמנַּצְ
ִתיַבת  ָהיָה ַאֲחַראי ַעל ּכְ ים ִעם סוֵֹפר ְמיָֻחד ׁשֶ ִנְפגָּׁש ְלִעּתִ

ּלוֹ. יּוְֹגַרְפיָה ׁשֶ ַהּבִ
גוּל  ֵדי ִלְקּבַֹע ִעם ַהְמנַּצֵַח ַהּדָ ר ַהּסוֵֹפר ּכְ ֵ ַעם ַאַחת ִהְתַקּשׁ ּפַ
ַאְך  ֶפר,  ַהּסֵ ִתיַבת  ּכְ ְלצֶֹרְך  יְַרֲאיֵן אוֹתוֹ  ּבוֹ  ִמְפגָּׁש נוָֹסף, 
יַע טוְֹסָקִניִני ֵסֵרב. "ִמְצַטֵער, לֹא אוַּכל ְלִהּפָגֵׁש.  ּבְאֶֹפן ַמְפּתִ
ֶעֶרב!"  אוֹתוֹ  ּבְ ַלֲעשׂוֹת  ַחיָּב  ֲאִני  ׁשֶ ָחׁשוּב  ְמאֹד  ֶהוּ  ַמּשׁ יֵׁש 
ְזמֶֹרת  ּמֶה ְמֻדּבָר. "ַהּתִ ׁש ָלַדַעת ּבַ ְקֵרן ְמאֹד וִּבּקֵ ַהּסוֵֹפר ִהְסּתַ
ל  ׁשֶ ֻמְפָלָאה  יְִציָרה  ִעם  מוִֹפיָעה  ּבְֶרִלין  ל  ׁשֶ ַהִסיְמפוִֹנית 
ְזמֶֹרת זֹו  י ַעל ּתִ מוֶּצְרט, וֲַאִני רוֶֹצה ְלַהֲאִזין ָלּה. ּבֶָעָבר ִנּצְַחּתִ

ַלּפֶיָה". ְויֵׁש ִלי ִחּבָה ְמיֶֻחֶדת ּכְ
ִלְלמֹד  יְָקָרה  נוּת  ּמְ ִהְזּדַ ּבֵָארוַּע  ְוָרָאה  ְמאֹד,  ַמח  ׂשָ ַהּסוֵֹפר 
ְרׁשוּת  ׁש  וִּבּקֵ ִליִציָרה,  ַמֲאִזין  טוְֹסָקִניִני  ּכְמוֹ  ֻמְמֶחה  ּכֵיַצד 
ּלֹא יְַפִריַע לֹו  ים וִּבְלַבד ׁשֶ נַּצֵַח ִהְסּכִ ִלְהיוֹת נוֹכֵַח ְלִצּדוֹ. ַהּמְ

ְלַהֲאִזין.
ַאל  ל ַהיְִּציָרה, ׁשָ ְרִהיב ׁשֶ ּצוַּע ַהּמַ ל ַהּבִ ָעה ֲאֻרּכָה ׁשֶ תֹם ׁשָ ּבְ
ָלם, ֲהלֹא  בוֹדוֹ, זֶה ָהיָה ֻמׁשְ ָהאוֵֹרַח ֶאת ַהּמוִּזיָקִאי: "נוּ, ּכְ
ִליָלה. "לֹא,  ׁשְ יב טוְֹסָקִניִני ּבִ ָעה ֵהׁשִ כֵן?!" ְלַמְרּבֵה ַהַהְפּתָ
ְמָעה  ּלֵא ַהּסוֵֹפר, "ַהּנְִגינָה ִנׁשְ זֶה ָהיָה ָחֵסר". "ָחֵסר?!" ִהְתּפַ
ׁש  ָרָאה". "לֹא, לֹא", ִהְתַעּקֵ ַמְדִהיָמה, ְמֻדיֶֶּקת וְּמעוֶֹרֶרת ַהׁשְ

ַמּה  נַּצֵַח; "ּכַנָּר ֶאָחד ָהיָה ָחֵסר". "ִמנַּיִן ְלךָ זֹאת? ", ּתָ ַהּמְ
ל ַאְלֵפי ק"מ, ִאם  ְרָחק ׁשֶ ר ָלַדַעת ִמּמֶ ַהּלָה, "ְוִכי ּכֵיַצד ֶאְפׁשָ
נֱֶחָרצוּת ַעל  ׁש ּבְ נַּצֵַח ִהְתַעּקֵ ִמיׁשֶהוּ ֶאָחד לֹא ָהיָה?" ַאְך ַהּמְ

לוֹם. תוֹ, ְוֵהם ִנְפְרדוּ זֶה ִמזֶּה ְלׁשָ ֶעְמּדָ
ְזמֶֹרת  ל ַהּתִ נֵַהל ׁשֶ ר ַהּסוֵֹפר ֶאל ַהּמְ ֵ ּבֶֹקר ִהְתַקּשׁ ְלָמֳחַרת ּבַ
"ָאה,  ֶאֶמׁש.  ֵליל  ׁשֶל  ָהֵארוַּע  ַעל  אוֹתוֹ  ַאל  ְוׁשָ ְרִלין,  ֶבּ ּבְ
ִהְתמוֹגֵג  ָלנוּ",  ָהיְָתה  יוֵֹתר  ּבְ יָמה  וַּמְרׁשִ ְמֻעּלָה  הוָֹפָעה 
ּקוֹת ֲאֻרּכוֹת ְולֹא ִהְפִסיק  ָהל ָעַמד ַעל ַרְגָליו ּדַ נֵַהל, "ַהּקָ ַהּמְ
ֶהוּ  ׁש ַהּסוֵֹפר, "ַהִאם ָהיָה ַמּשׁ ְלָהִריַע". "וְּבָכל זֹאת", ִהְתַעּקֵ
ְזמֶֹרת  נַּצֵַח, "ֲאנְַחנוּ ּתִ יב ַהּמְ ֶעֶצם, ּכֵן", ֵהׁשִ ׁשוֹנֶה ַהּפַַעם?"  "ּבְ
ּגְדוָֹלה ׁשֶל 120 נַגִָּנים, ִמּתוָֹכם 15 ּכַנִָּרים. ַהּפַַעם ָהיוּ ַרק 14. 
ֶאָחד ֵמֶהם הוִֹדיַע ִלי ּבֶָרגַע ָהַאֲחרוֹן ׁשֶהוּא חוֶֹלה ְולֹא יוַּכל 
ַהּמוִּזיָקִאי ִהְצִליַח  כֵן ׁשֶ ּתוֵֹמם; ֵאיְך יִּתָ ְלַהּגִיַע". ַהּסוֵֹפר ִהׁשְ
ָלם! ֵאיְך  ָמע ֻמׁשְ ּצוַּע ָהיָה ִנׁשְ ּכָזֶה?! ַהּבִ ָבר זִָניַח ׁשֶ מַֹע ּדָ ִלׁשְ

נַּגָּן ֶאָחד ִמּתוְֹך 120 ָחֵסר? ים ֵלב ׁשֶ יָכֹל ָלׂשִ
יחוֹ ֶאת  ְפנֵי ּבֶן ׂשִ ַטח ּבִ ְפגָּׁש ַהּבָא ׁשָ הוּא לֹא ִהְתַאּפֵק, וַּבּמִ
ה וֲַאִני  ַאּתָ ׁשֶ ה וְּברוָּרה: "ּכְ ׁשוָּבה ָהיְָתה ַחּדָ ִמיָהה. ַהּתְ ַהּתְ
ה ׁשוֵֹמַע אוָֹתּה  ָבר. ַאּתָ ַמֲאִזיִנים ְלִסיְמפוְֹניָה - זֶה לֹא אוֹתוֹ ּדָ
תוֹר ְמנַּצֵַח. וְּכָכזֶה, גַּם  ָהל, וֲַאִני ׁשוֵֹמַע אוָֹתּה ּבְ ּכְֶאָחד ִמן ַהּקָ

ֶהוּ ָחֵסר". ּשׁ ּמַ נּוֹר ֶאָחד ֵאינֶנּוּ – ֲאִני ַמְרּגִיׁש ׁשֶ ּכִ ׁשֶ ּכְ
ַהר ִסינַי – ְמיָֹעד ְלָכל יִָחיד! ּבוּר ּבְ ַהּדִ

ּתוָֹרה  ּבַ אוִֹתיּוֹת  ִרּבוֹא  ים  ִ ּשׁ "ׁשִ י  ִכּ אוָֹתנוּ  ִדים  ְמַלּמְ ֲחזַ"ל 
ִאם  ָרֵאל". ּכְמוֹ ֵסֶפר-ּתוָֹרה, ׁשֶ מוֹת יִׂשְ ים ִרּבוֹא ִנׁשְ ִ ּשׁ נֶגֶד ׁשִ ּכְ
ֲחֵסָרה ּבוֹ אוֹת ַאַחת - ִנְפָסל, ּכְָך לֹא ָהיָה הקב"ה נוֵֹתן ֶאת 

ל יְהוִּדי ֶאָחד!  ַהּתוָֹרה ִאּלוּ ָהיְָתה ֲחֵסָרה נֶֶפׁש ׁשֶ
י "ָהַאֵחר" הוּא גַּם "ֲאִני"!  ַאל ָלנוּ ַלֲחׁשֹב ַרק ַעל ַעְצֵמנוּ, ִכּ
ַמיִם,  תוָֹרה ְויְִרַאת ׁשָ ה, ּבְ ָ ְקֻדּשׁ ּכֵיַצד אוַּכל ְלַהְצִליַח ַלֲעלוֹת ּבִ
ֵמחוָֹבִתי  ְלָכְך?  זָכוּ  ּלֹא  ׁשֶ ּכֵָאּלֶה  ֵמֲאחוַֹרי  ִאיר  ַמׁשְ עוִֹדי  ּבְ
ָרֵאל זֶה ָלזֶה',  ל יִׂשְ ֵקרוּב ּבָנָיו ׁשֶל ָמקוֹם, 'ֲעֵרִבים ָכּ ַלֲעסֹק ּבְ

ׁש! ל ַמּמָ ֲעֵרבוּת ׁשֶ
יִָמים  זוֹ  ְתקוָּפה  ּבִ עוְֹסִקים  ַהַהּסָעוֹת  ֶקֶרן  וְּפִעיֵלי  ַרּבָנֵי 
ְלִמיִדים  ּלֵב עוֹד ּתַ ָמע", ְלׁשַ ה ְוִנׁשְ ְבִחינַת "נֲַעׂשֶ ְוֵלילוֹת ּבִ
יבוֹת  ַליְּׁשִ ְנָעִרים  עוֹד  ִלְרׁשֹם  ַהּתוָֹרִניִּים,  ַהּסֵֶפר  י  ָבּתֵ ּבְ
יַע  ְלַהּסִ ֶרכֶב  ֵלי  ּכְ ְוַאְלֵפי  ְמאוֹת  וְּלַהֲעִמיד  דוֹׁשוֹת,  ַהּקְ
ל 'ַהִחנּוְּך ָהַעְצָמִאי'.  י ַהּסֵֶפר ׁשֶ וִּבים וֵּמֲעיָרוֹת ְלָבּתֵ ִמיִּּשׁ
"ַויְִּסעוּ ֵמְרִפיִדים ַויָּבֹאוּ ִמְדּבַר ִסינַי", ַהּנְִסיָעה ִהיא ֵחֶלק 
ל 'ִרְפיוֹן  קוֹמוֹת ׁשֶ ן ּתוָֹרה. נוְֹסִעים ִמּמְ ֶמְרּכִָזי ִלְקַראת ַמּתַ
י ַהּסֵֶפר ְוַתְלמוֵּדי ַהּתוָֹרה.  יַָדיִם' ְלֵעֶבר 'ַהר ִסינַי', ֵאּלֶה ּבָּתֵ
וִּבְזכוְּתָך  דוָֹלה,  ַהּגְ ְצָוה  ּבַּמִ ֵחֶלק  ָלַקַחת  רוְּתךָ  ֶאְפׁשָ ּבְ



יר ּבַַעל הוֹן ַרב ְוָעצוּם, ְולוֹ ּבַיִת ֲענָק ָמֵלא  ִאיׁש ָעׁשִ ה ּבְ ַמֲעׂשֶ
יר  ּבֶן-דּוֹד ָרחוֹק. ֶהָעׁשִ ל טוּב. יוֹם ֶאָחד הוִֹפיַע ֶאְצלוֹ  ָכּ
רוֹ, ַאְך ִהְתַעצֵּב ִלְראוֹתֹו  ׂשָ ֵאר-ּבְ ִהְתַרּגֵׁש ִלְראוֹת ֶאת ׁשְ

ה-יוֹם. י ִהנּוֹ ְקׁשֵ ׁשוִּטים, ְוֵהִבין ִכּ ְבָגִדים ּפְ ָלבוּׁש ּבִ
ִית, "ֲאִני אוֵֹהב ֶאת  ַעל ַהּבַ יר, ּבַ ן ּדוֹד יָָקר!" ִהְכִריז ֶהָעׁשִ "ּבֶ
יֵּׁש ִלי, ֲהֵרי נֱֶאַמר  ה ׁשֶ ךָ, ְורוֶֹצה ְלַהֲעִניק ְלָך ִמּמָ ְחּתְ ּפַ ִמׁשְ
ַלֲחַדר אוְֹצרוַֹתי,  ֵרד  ק,  ׂשַ ַקח  ִתְתַעּלָם".  ְרָך לֹא  ׂשָ 'וִּמּבְ

את!" ּתוַּכל ָלׂשֵ ָכל ׁשֶ ָעה - ּכְ ְך ׁשָ ֶמׁשֶ ק – ּבְ וַּמּלֵא ֶאת ַהּשַׂ
ְסִביבֹו  יט  ִהּבִ ָהאוָֹצרוֹת,  ַלֲחַדר  יַָרד  ק,  ׂשַ ָהִאיׁש  ָלַקח 
זָָהב  ל  ׁשֶ ֲעֵרמוֹת  ּבַ ָמֵלא  ָהיָה  ַהֶחֶדר  ְנוֵר:  ִהְסּתַ ְוִכְמַעט 

ְוֶכֶסף!
טוּב!  ל  ָכּ ְמֵלָאה  ִתיָּה  ׁשְ נַּת  ּפִ ּצַד  ּבַ רוֶֹאה  הוּא  ְלֶפַתע 
ֶרְך ָהֲאֻרּכָה!  ה הוּא זָקוּק ְלָקֶפה טוֹב ְלַאַחר ַהּדֶ הוֹ, ּכַּמָ
וַּמְתִחיל  ִתיָּה  ְ ַהּשׁ ְלִפנַּת  ִמיָּד  ִנגָּׁש  ק,  ַהּשַׂ זוֹנֵַח ֶאת  הוּא 
יַח ַמִים ְלָקֶפה. הוּא ֵמִכין ְלִאּטֹו ּכֹוס ָקֶפה, מֹוִסיף  ְלַהְרּתִ
ין יָָדיו  ה ּבֵ ב ִעם ַהּכֹוס ַהַחּמָ ֵ יֹּות ֻסּכָר, וִּמְתיַּשׁ ּפִ ה ּכַ ּמָ ּכַ
ֶפה ַהַחם  ָסמוְּך, ִמְתַעּנֵג ַעל ַהּקָ ב ּבְ ּצָ ּנִ א נֹוַח ׁשֶ ּסֵ ַעל ּכִ
ְמזֹונֹות.  ִמינֵי  ִעם  ֲארֹוִנית  מוֵֹצא  ּכְָך  ַאַחר  תֹוק.  ְוַהּמָ
נֵׁש ַוְפִלים וִּבְסְקִויִטים.  עֹודֹו ְמַנׁשְ ְרָסה ּבְ הוּא חֹוזֵר ַלּכֻ
ָחׁש הוּא  ים  ְטַעּמִ ַהּמַ ַוֲארוַּחת  ה  ַהַחּמָ ִתּיָה  ְ ַהּשׁ ְלַאַחר 

א ַהּנֹוַח,  ּסֵ ּכִ יָבה ּבַ ֲעיֵפוּת ָמה, וַּמְחִליט ְלַנּצֵל ֶאת ַהּיְׁשִ
ְתאֹם  ּפִ ְרָגִעים"...  ה  ְלַכּמָ "ַרק  ֵעיָניו  ֶאת  וְּלעֶֹצם 
וְּמִקיצֹו.  ְמַנֲערֹו  ָהָאדֹון  ְרֵתי  ׁשָ ִמּמְ ֶאָחד  י  ִכּ יׁש  ַמְרּגִ
ֵמֵעֶבר  ּקֹות  ּדַ ר  ֶעׂשֶ ְלָך  י  נַָתּתִ ָעה,  ׁשָ ָחְלָפה  "ֶזהוּ! 
ַוֲעֵלה  ֵצא  קוּם,  ְלָך!  ִהְקָצה  ִית  ַהּבַ ַעל  ּבְ ׁשֶ ָעה  ָ ַלּשׁ

ֵמֲחַדר ָהאוָֹצרֹות!
ק...  ַהּשַׂ ֶאת  ְלַמּלֵא  י  ִהְתַחְלּתִ לֹא  עֹוד  ֲהֵרי  "ָמה? 
י,  ְבּתִ י, ָרִציִתי, ָחׁשַ ְנּתִ וַּ ִהְבִטיחוּ ִלי... זֶה לֹא ֵפייר... ִהְתּכַ
ים, הוּא מוֵֹצא ַעְצמֹו  עֹודֹו ִמְתַוּכֵַח וַּמֲאׁשִ י..." ּבְ ְכַנְנּתִ ּתִ

ֲעֵרי ָהֲאֻחזָּה. ְדָרָכה ִמחוּץ ְלׁשַ ַעל ַהּמִ
ַחג  ֵליל  ּבְ ַמִים  ׁשָ ֲעֵרי  ׁשַ ֶאת  ֲעבוֵּרנוּ  ּפֹוֵתַח  הקב"ה 
ּתֹוָרה  אֹור  ים,  ְקדֹוׁשִ אֹורֹות  ל  ׁשֶ ַלְיָלה  בוּעֹות!  ָ ַהּשׁ
ֲחָסָדיו  ּקוִּנים ְוִקְנְינֵי נֶַצח! הקב"ה ּבַ ל ּתִ וְּסֻגּלָה, ַלְיָלה ׁשֶ

יַע ָלנוּ ְלַמּלֵא ֶאת ֲאָסֵמינוּ ֵמאוָֹצרוֹ ַהּטוֹב! ַמּצִ
ֶטת,  ְטּפֶ ּפַ ה,  חַּמָ ִתיָּה  ׁשְ ּבִ ְיָלה  ַהּלַ ֶאת  ֲעִביר  ּמַ ׁשֶ ִמי 
ְוא – ְוִכי לֹא ּדֹוֶמה הוּא ְלאֹותֹו  ים ְועֹוד ַהְבֵלי ׁשָ נוּׁשִ ִנׁשְ

נוּת ַחּיִים? ּמְ ד ִהְזּדַ ִאּבֵ ִסיל ׁשֶ ּכְ
ל ֶרַגע לֹא יְֻסּלָא ּבַּפָז!  ָוה זָָהב! ָכּ ה ׁשָ ּקָ ל ּדַ בוּעוֹת, ָכּ ֵליל ׁשָ ּבְ
ַאּבֵד ֶאת ָמה  ְהיֶה ׁשוֶֹטה ַהּמְ נוּת ַחד ּפֲַעִמית! ַאל ּתִ ּמְ ִהְזּדַ

נּוְֹתִנים לוֹ! הֱיֵה ָחָכם! 'ָחָכם ּבַּלַיְָלה'! ׁשֶ

ׁשוּ ּבְאוֹר ַהיֲַּהדוּת,  ָרֵאל יְִתַקּדְ עוֹד ְועוֹד יְַלֵדי ְויְַלדוֹת יִׂשְ
ָכְרךָ ַהְרּבֵה ְמאֹד! וּׂשְ

יוֹן  ִמּלְ ה  לֹׁשָ ׁשְ ּכִ ְלַמְרּגְלוֹת ָהָהר  ִסינַי ָעְמדוּ  ַמֲעַמד ַהר  ּבְ
ַמֲעָמד יְִחיִדי  מוֹת ַהגִֵּרים. ּבְ מוֹת וָּבֵהן ִנׁשְ יוֹנֵי ְנׁשָ יְהוִּדים, וִּמּלְ
רוֹת״: ּבְ ֶרת ַהּדִ זֶה ִנְגָלה הקב"ה ָלעוָֹלם, ְונַָתן ְלַעּמוֹ ֶאת ״ֲעׂשֶ

ֵם א־לֶֹקיךָ… לֹא יְִהיֶה ְלךָ ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ַעל  ״ָאנִֹכי ַהּשׁ
ַמֲעָמד  עוְֹמִדים ּבְ ְלׁשוֹן יִָחיד, ַלְמרוֹת ׁשֶ ּפָנָי״, ַהּנִּסוַּח הוּא ּבִ
גָּב זֶה,  ֲעָמד ִנׂשְ ֶסר ֶהָעצוּם ִמּמַ ים. ְוזֶה ַהּמֶ יוֹנֵי ֲאנָׁשִ זֶה ִמּלְ
ר הוּא. הקב״ה  ֲאׁשֶ ל ְיהוִּדי ּבַ ל ָכּ יבוּת ְוָהָעְצָמה ׁשֶ ַהֲחׁשִ
ר הוּא  ֲאׁשֶ ּבַ ְיהוִּדי  ל  ָכּ ית ֶאל  ִאיׁשִ ָפה  ׂשָ ּבְ ְביָכוֹל  ּכִ נָה  ּפָ
ָך  ּלְ ׁשֶ ָהֱאלִֹקים  ֲאִני  א־לֶֹקיָך״:  ם  ֵ ַהּשׁ ״ָאנִֹכי  לוֹ:  ְוָאַמר 
יט ְיִמינָה ָלִאיׁש  ּבִ י ּכָאן ּבָעוָֹלם. ַאל ּתַ ּלִ ה ַהְמיַּצֵג ׁשֶ ְוַאּתָ
ט ְלַמְעָלה ֶאל ּבֹוַרֲאךָ,  מֹאָלּה, ֶאּלָא ַהּבֵ ָך ְולֹא ׂשְ צִּדְ ּלְ ׁשֶ

ְוַהפְנֵם זֹאת;  ּיוְּתךָ,  ִאיׁשִ ּתֹוְכֵכי  ֶאל  ִניָמה  ּפְ  - ם  ָ וִּמּשׁ
ה ִיחוִּדי ִויִחיִדי. ַקח ַאֲחָריוּת ַעל ַעְצְמָך ְוַתְפִקיְדָך  ַאּתָ

זֶה ָהעֹוָלם. ּבְ
עוִֹלים  ֶפר  ַהּסֵ י  ּתֵ ּבָ וְּמנֲַהלוֹת  ְמנֲַהֵלי  ָהיוּ  ִיץ  ַהּקַ ימוֹת  ּבִ
ּגְדוֵֹלי  מוֶֹעֶצת  יא  וְּנׂשִ ָהַעְצָמִאי  ַהִחּנוְּך  יו"ר  ל  ׁשֶ ְלֵביתוֹ 
ַעל  ְלַדוֵַּח  ִמּלוְּצק,  סֹורוְֹצִקין  ַזְלָמן  הג"ר  ַהּתוָֹרה, 
ִלְקַראת  ֵרְך  וְּלִהְתּבָ ּמוִּדים,  ַהּלִ נַת  ִלׁשְ ַהֵהָעְרכוּת 
ַנֲהִלים:  ַהּמְ ַאַחד  ֶאת  ָהַרב  ַאל  ׁשָ ה.  ַהֲחָדׁשָ נָה  ָ ַהּשׁ
נָה  ׁשָ ּבְ ֶאְצְלָך  ֶפר  ַהּסֵ ֵבית  ּבְ ָלְמדוּ  ְלִמיִדים  ּתַ ה  ּמָ "ּכַ
ן ִיְרּבוּ!" ִהְרֵהר ָהַרב,  ב ְוָענָה: "173 ּכֵ ֵ ַנֵהל ִחּשׁ זֹו?" ַהּמְ
ּיֵׁש  ׁשֶ ִלי  ָאַמְרּתָ  ָעְבָרה  ׁשֶ נָה  ׁשָ ּבְ "ֲהֵרי  ֶבִכי!!!  ּבְ וָּפַרץ 
ֶפר ָקֵטן? ְלָאן נֱֶעַלם ָלנוּ יֶֶלד ֶאָחד...?  ה בֵּית ַהּסֵ 174! ָלּמָ

עוָֹלם וְּמלֹואֹו!

ֶדֶרְך ַהּתֹוָרה ּבְ



ם-טוֹב זיע"א.  ָרֵאל ּבַַעל-ׁשֵ י יִׂשְ בוּעוֹת ִנְפַטר ַרּבִ ָ יוֹם ַחג ַהּשׁ ּבְ
ל יְהוִּדי, וְּבָכְך ְלָקֵרב ֶאת  ל הבעש"ט ָהיְָתה ֶלֱאהֹב ָכּ ְרּכוֹ ׁשֶ ּדַ

ַמיִם.  ָ ּבַּשׁ ִלּבוֹ ְלָאִבינוּ ׁשֶ
ִצוָּה  הבעש"ט  נוּ  "ַרּבֵ ים:  דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים  ּסְ ּבַ ּכָתוּב  ְוָכְך 
ן  ַמת ָאָדם', ְלַתּקֵ 'ִנׁשְ ִלְבִחינַת  יַע  ְלַהּגִ ְלַתְלִמיָדיו: ְרצֹוְנֶכם 

ָבִרים: ה ּדְ לֹׁשָ ּקוּן ָראוּי ִלְפגֵָמי ַהּנֶֶפׁש? ֲעֵליֶכם ְלַקיֵּם ׁשְ ּתִ
ִמימוּת ַהּלֵב. ים ִמּתוְֹך ּתְ ִהּלִ ְרֵקי ּתְ א( ֲאִמיַרת ּפִ

ָממוֹן. גוּף ְולֹא ַרק ּבְ ב( ַלֲעשׂוֹת טוָֹבה ְלָחֵבר ִמּתוְֹך ִטְרָחה ּבְ
ְמִסירוּת נֶֶפׁש." ָרֵאל ּבִ ג( ַאֲהַבת ִיׂשְ

ִוד ּבֶן  ּדָ בוּעוֹת, ְמֻסּפָר ׁשֶ ָ ַחג ַהּשׁ ּבְסוֹף ְמִגּלַת רוּת, אוָֹתּה קוְֹרִאים ּבְ
ל  נּוַֹלד ְלרוּת וְּלבַֹעז. ִסיּוּם זֶה ׁשֶ ל עוֹבֵד - ַהּבֵן ׁשֶ י הוּא נְֶכדּוֹ ׁשֶ יִׁשַ
דוֹל ַהדּוֹר  נִּּשׂוֵּאי ּבַֹעז -ּגְ ּמִ ה ׁשֶ ִגּלָה ַמֲעלֶה ַעל נֵס ֶאת ָהֻעְבּדָ ַהּמְ

ִוד. יּוֶֹרת, ָקָמה ַמְלכוּת ּבֵית ּדָ וַּמנְִהיגוֹ, ִעם רוּת ַהּמוָֹאִביָּה ַהּגִ
ָמתֹו  נַת 2,924 ִלְבִריַאת ָהעוָֹלם, ָעְלָתה ִנׁשְ ׁשְ בוּעוֹת, ּבִ ָ ַחג ַהּשׁ ּבְ
ְרצוּפוֹת  ַחיִּים  נוֹת  ׁשְ ְבִעים  ׁשִ רוֹם.  ַלּמָ ָרֵאל  ֶמֶלְך-יִׂשְ ִוד  ּדָ ל  ׁשֶ

ָרֵאל. תוְֹלדוֹת ַעם יִׂשְ וְּמֵלאוֹת ׁשֶהוִֹתירוּ רֹׁשֶם ֶמְרּכִָזי ּבְ
ַמֲהָלָכן ִחּבֵר ֶאת  נוֹת ַחיָּיו. ּבְ ׁשְ ֶלְך ָעַבר ָצרוֹת ַרּבוֹת ּבִ ִוד ַהּמֶ ּדָ
ִפּלוֹת  ל ִמְזמוִֹרים ְוִהּלוִּלים ַלה' ְלַצד ּתְ ים, ֵסֶפר ׁשֶ ִהּלִ ֵסֶפר ַהּתְ
בוּעוֹת,  ָ ֵליל ַחג ַהּשׁ ים ּבְ ִהּלִ ׁשוֹת. נוֲֹהִגים לוַֹמר ֶאת ֵסֶפר ַהּתְ וַּבּקָ

יוֹם זֶה. ֶפר, נוַֹלד ְוִנְפַטר ּבְ ֶלךְ, ְמַחּבֵר ַהּסֵ ִוד ַהּמֶ י ּדָ ִכּ
ְזמוִֹרים  ַהּמִ ְלָדִוד.  ה'  ֵמֵאת  ְנבוָּאה  ּבִ נֱֶאַמר  ים  ִהּלִ ַהּתְ ֵסֶפר 
ָכל  ל ָהָאָדם ּבְ ִלּבוֹ ׁשֶ ה ָהעוָֹלה ּבְ חוּׁשָ ה ְלָכל ּתְ ים ֶפּ ׁשִ ּמְ ְמׁשַ
חוּׁשוֹת  ְמָחה, ְלַצד ּתְ ל ׂשִ ל הוָֹדיָה ְוׁשֶ חוּׁשוֹת ׁשֶ ַהּדוֹרוֹת: ּתְ
ים נֱֶאַמר: "ר' יוָּדן  ִהּלִ ִמְדַרׁש ּתְ לוֹן. ּבְ ָ ל ַצַער ְוִכּשׁ ֵאב, ׁשֶ ל ּכְ ׁשֶ
נְֶגּדוֹ וְּכנֶגֶד  ִסְפרוֹ, ּכְ ִוד ּבְ ָאַמר ּדָ ם ר' ְיהוָּדה: ּכֹל ׁשֶ ׁשֵ אוֵֹמר ּבְ

ים ֲאָמרוֹ". ל ָהִעּתִ ָרֵאל וְּכנֶגֶד ָכּ ל ִיׂשְ ָכּ
ְקבוּצוֹת,  ּבִ יִחידוּת אוֹ  ים ּבִ ִהּלִ ֲאִמיַרת ּתְ ים ּבַ יּוֹם ַמְרּבִ ּגַם ּכַ
ל  ע. ּכָֹחם ׁשֶ ְמֻקּטָ ֶרֶצף אוֹ ּבִ ְקִביעוּת, ּבְ ִנים אוֹ ּבִ ּמְ ְזַמּנִים ִמְזּדַ ּבִ

ְקוָה ִליׁשוָּעה. ים ַרב ְלַבּטֵא הוָֹדיָה אוֹ ּתִ ִהּלִ ְרֵקי ַהּתְ ּפִ

ְזִמירוֹת  ְוִכ"ְנִעים  ָרֵאל",  ִיׂשְ "ֶמֶלְך  ּכְ יָדוַּע  ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  ּדָ
ּנוַֹלד ְוגַָדל  ָאִרים ֵאּלוּ עוֵֹמד יֶֶלד ׁשֶ ָרֵאל". ַאְך ֵמֲאחוֵֹרי ּתְ ִיׂשְ

ְלתוְֹך ִיּסוִּרים.
ף ע"י ֶאָחיו ַוֲחֵבָריו. שׂוְֹנֵאי  חוּי ְוִנְרּדָ ִוד ּדָ יל ָצִעיר ָהיָה ּדָ ִמּגִ
י שְֹׂנַאי" )תהלים ס"ט,  ֲערוֹת רֹאׁשִ ִחּנָם ָהיוּ לוֹ – "ַרּבוּ ִמּשַׂ
י"  ין ֶאָחיו – "מוּזָר ָהִייִתי ְלֶאָחי, ְונְָכִרי ִלְבנֵי ִאּמִ ה ּבֵ ה'(; ְמנֻּדֶ
ּכָה ֶאת ַמר גּוָֹרלוֹ – "וֶָאְבּכֶה  ּלֵילוֹת ּבִ תוֹ ּבַ )שם, ט'(. ַעל ִמּטָ

ִהי ַלֲחָרפוֹת ִלי" )שם, י"א(. י, ַוּתְ ַבּצוֹם נְַפׁשִ
יִת ַחם  י? לֹא ִמּבַ יַח ּבֶן יִׁשַ ִוד? ֵמֵהיָכן ָצַמח ָמׁשִ ֵהיָכן ִהְתַעּלָה ּדָ
ִעיּוֹת  ֶמׁש קוַֹפַחת, ִמּפְ ַחת ׁשֶ ְכְלאֹת ַהּצֹאן", ּתַ ְואוֵֹהב, ֶאּלָא "ִמּמִ

נִּּסוּ ִלְטרֹף ֶאת ָהֵעֶדר. ים ׁשֶ ים, וִּמנֲַּהמוֹת ֲאָריוֹת ְוֻדּבִ ָבׂשִ ַהּכְ
ֶהן  ִנים, ּבָ י ׁשָ ִנים ַעל ּגַּבֵ ל ׁשָ ֶרְך ִהְתַעּלוּת ׁשֶ ה ְלָפנֵינוּ ּדֶ רוּׂשָ ּפְ
יַע ֶאל ָהֶרַגע  ִהּגִ ּיִים – ַעד ׁשֶ כֹחוֹת ַעל ֱאנוֹׁשִ ִוד ּבְ ָעַמל ְויַָגע ּדָ

ַהגָּדוֹל...
י ּבֵית  ַלח ֶאל ִיׁשַ מוֵּאל ִנׁשְ ּבוֹ נְִקָרא ֶאל ְנִביא ה'. ׁשְ ָהֶרַגע ׁשֶ
ָבנָיו ִלי ֶמֶלְך" )שמואל א'  י ָרִאיִתי ּבְ ְדַבר ה': "ִכּ ְחִמי ּבִ ַהּלַ
י  י וְּלָבנָיו ָלבוֹא ִעּמוֹ ְלזֶַבח. ִיׁשַ מוֵּאל קוֵֹרא ְלִיׁשַ ט"ז, א'(. ׁשְ
ֶמן  ׁשֶ אוָּלם  ִנים,  ּבָ ְבָעה  ׁשִ מוֵּאל,  ׁשְ ִלְפנֵי  נָיו  ּבָ ֶאת  ַמֲעִביר 
מוֵּאל  לוָּכה. ׁשְ ֶרן. לֹא ָלֶהם ַהּמְ ְך ִמן ַהּקֶ ּפַ ָחה לֹא ִנׁשְ ׁשְ ַהּמִ
ר  ְמַוּתֵ לֹא  ַהּנְָעִרים?"  "ֲהַתּמוּ  א'(:  ט"ז  )שם,  ֵאָליו  ּפוֹנֶה 

יִקים ּדִ ֶדֶרְך ַהּצַ ּבְ

ְלכוּת ֶדֶרְך ַהּמַ ּבְ

קבר הבעש"ט



ַבר ה' לֹא ִיּפֹל ְמאוָּמה. י ִמּדְ ִבין ִכּ מוֵּאל, ַהּמֵ ׁשְ
ּצֹאן", יֵׁש עוֹד  ָטן, ְוִהנֵּה רֶֹעה ּבַ ַאר ַהּקָ י, "עוֹד ִנׁשְ "ֶרגַע", אוֵֹמר יִׁשַ
ע  מוֹנֶה. ְלנַֹכח ַהנַַּער ָהַאְדמוִֹני, נְִרּתַ ִרים וּׁשְ ֶאָחד ָקָטן... ּבֶן ֶעׂשְ
מוֵּאל. ְואוָּלם ָאז קוֵֹרא לוֹ הקב"ה )שמואל א טז, יב(: "קוּם  ׁשְ
קוֹ ַעל רֹאׁשוֹ.  מוֵּאל, ִנגַּׁש ְלָדִוד ְונוֹׁשְ י זֶה הוּא". ָקם ׁשְ ֵחהוּ, ִכּ ְמׁשָ

י. ם ָאִביו יִׁשַ ָפנָיו, וְּברֹאׁשָ ִמיָּד ָקִמים ּכֻּלָם ּבְ
מוֵּאל ִלְמׁשַֹח ֶאת ַהּנַַער, ְוִהּנֵה ִנְתַמּלֵא ָהאוָּלם  ַאְך ִסיֵּם ׁשְ ֶ ִמׁשּ
ת  ְסֻעּדַ ֶלְך!'  ַהּמֶ ְיִחי  ֶלְך!  ַהּמֶ 'ְיִחי  ְמָחה:  ְוׂשִ רוָּעה  ּתְ קוֹל 
מוֵּאל  ין ׁשְ ב ּבֵ ִוד יוֹׁשֵ ֵאר ַוֲחִגיגוֹת. ּדָ רֹב ּפְ ָחה ּבְ ַהַהְמָלָכה ִנְפּתְ
ה – )שמואל א  ֻעּדָ נֵי ּגְדוֵֹלי עוָֹלם. ְוָאז, ְלַאַחר ַהּסְ י, ׁשְ ְלִיׁשַ
ב ֶאל צֹאנוֹ,  מוֵּאל ַויֵֶּלְך ָהָרָמָתה", ְוָדִוד ׁשָ טז, יג( "ַויָָּקם ׁשְ

ְרִמילוֹ! ֶאל ַמְקלוֹ ְוֶאל ּתַ
ָרַגׁש,  ָהָאב  ְמָעה,  ּדָ ָהֵאם  ַהזֶּה:  ַהגָּדוֹל  ְרֶאה  ּמַ ּבַ ִנְתּבוֹנֵן 
ֵלו  ַאר ׁשָ ֶמְרָקָחה – ַרק ֶאָחד ִנׁשְ ל ָהִעיר ּכְ ָהַאִחים ָסֲערוּ, ָכּ
ב ֶאל  ִוד ׁשָ ּדָ ֵעל.  ִוד ַעְצמוֹ. לֹא ִהְתגָָּאה ְולֹא ִהְתּפַ ּדָ ְוָרגוַּע: 
ֲעלוֹת  ַהּמַ יר  "ׁשִ ָחָדׁש:  ִמְזמוֹר  ֲחִלילוֹ  ּבַ ְמַחּלֵל  ְוֵהֵחל  צֹאנוֹ 
ְגדֹלוֹת  י ּבִ ְכּתִ י ְולֹא ָרמוּ ֵעינַי, ְולֹא ִהּלַ ְלָדִוד: ה', לֹא גַָבּה ִלּבִ
י" –  ּנִי" )תהילים, קל"א, א'(. "לֹא גַָבּה ִלּבִ וְּבִנְפָלאוֹת ִמּמֶ

מוֵּאל ְלֶמֶלְך! ָחִני ׁשְ ׁשָ ּמְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ
לוָּכה.  ַהּמְ ֶאת  ּבֵל  ּקִ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ִוד  ּדָ ל  ׁשֶ ּגְַדלוּתוֹ  ֶאת  ָרִאינוּ 
ה  ה ָקׁשֶ ּמָ לוָּכה. ּכַ ַעת ָאְבַדן ַהּמְ ׁשְ ּבִ ַהְנָהגָתוֹ  ָהָבה ִנְתּבוֹנֵן ּבְ
ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  ּדָ ַרח  ּבָ ׁשֶ ּכְ ּה!  ּבָ ֶהֱחִזיק  ׁשֶ ֻדּלָה  ִמּגְ ֵרד  ְלִהּפָ ְלָאָדם 
ַלִים, נֱֶאַמר )שמואל ב' ט"ו,  נוֹ ְויָָצא ִמירוּׁשָ לוֹם ּבְ נֵי ַאְבׁשָ ִמּפְ
ל'(: "ְוָדִוד עֶֹלה ְבַמֲעֵלה ַהזֵּיִתים עֶֹלה וּבוֶֹכה, ְורֹאׁש לוֹ ָחפוּי, 
ְלכוּת  ַהּמַ י  ִכּ ְלָדִוד  ִנְדֶמה ָהיָה  זוֹ  ָעה  ׁשָ ּבְ ְוהוּא הֵֹלְך יֵָחף". 

לוֹם. וַּמה הוּא אוֵֹמר? עוֶֹבֶרת ְלַאְבׁשָ
ַבִני ְוִהְרַאִני אֹתוֹ ְוֶאת נָוֵהוּ.  ֵעינֵי ה' – וֱֶהׁשִ "ִאם ֶאְמָצא ֵחן ּבְ

ר טוֹב  י ּכֲַאׁשֶ ה ּלִ ְך – ִהְנִני, יֲַעׂשֶ י ּבָ ְוִאם ּכֹה יֹאַמר: לֹא ָחַפְצּתִ
ִוד מוָּכן ְלַהְחִזיר ֶאת  ֵעינָיו"! )שמואל ב' ט"ו, כ"ה-כ"ו(. ּדָ ּבְ
לוָּכה, ֶאּלָא  ְכיוֹ ֵאינוֹ נָסוֹב ַעל ָאְבַדן ַהּמְ ָרצוֹן. ּבִ ְלכוּת ּבְ ַהּמַ
ִוד מוָּכן ְלַקּבֵל ָעָליו ֶאת  ְך". ּדָ י ּבָ ְסָקנָה: "לֹא ָחַפְצּתִ ַעל ַהּמַ

ר ִיְהיֶה! ְרצוֹן ה' – ִיְהיֶה ֲאׁשֶ
ׁש  ּקֵ ְלָבבוֹ", ּבִ ׁש ה' לוֹ ִאיׁש ּכִ ּקֵ מוֵּאל: "ּבִ ִוד זֶה ָאַמר ׁשְ ַעל ּדָ
יו" )תהילים  ְחּתִ י ְמׁשַ ֶמן ָקְדׁשִ ׁשֶ י – ּבְ ִוד ַעְבּדִ וָּמָצא! "ָמָצאִתי ּדָ

פ"ט, כ"א(.
ֶלךְ,  ַהּמֶ אוּל  ׁשָ ל  ׁשֶ ְחּתוֹ  ּפַ ִמׁשְ נֵי  ִמּבְ גֵָּרא,  ן  ּבֶ ְמִעי  ׁשִ ר  ּכֲַאׁשֶ
יִעים  ִוד ַמּצִ ּבוֵֹרי ּדָ ה וּפוְֹגָעִנית, ּגִ ָלׁשוֹן ַחּדָ לוֹ וּפוֹגֵַע ּבוֹ ּבְ ְמַקּלְ
י  ִוד? – "ַהּנִחוּ לוֹ ִויַקּלֵל, ּכִ לוֹ ְלַהֲעִניׁשוֹ. וָּמה עוֹנֶה ָלֶהם ּדָ
י!  ְמִעי הוּא ַהּפוֹגֵַע ּבִ ָאַמר לוֹ ה'"! )שמואל ב' ט"ו( לֹא ׁשִ
ִיּסוִּרים  ִעם  ַאֲהָבה  ּבְ ִלים  ַאׁשְ ֵמֵאת ה'.  ַלח  ִנׁשְ אי  ַוּדַ ּבְ הוּא 
ה ֲעבוּר  ְמִעי ָהיָה ָקׁשֶ ה ׁשִ ֲעׂשֵ ּמַ דוֹׁש נֱֶאַמר ׁשֶ זַֹּהר ַהּקָ ֵאּלוּ! ּבַ
וָּבזֶה  לוּם,  ּכְ יב  ֵהׁשִ ְולֹא  ָעַבר,  ׁשֶ ַהּצָרוֹת  ִמּכָל  יוֵֹתר  ִוד  ּדָ

ל חוֹבוָֹתיו.  רוּ ָכּ ּפְ ִהְתּכַ
כ'(  פרק  מוסר  )שבט  ֵמִאיְזִמיר  ַהּכֵֹהן  ֵאִליָּהוּ  נוּ  ַרּבֵ ּכַָתב 
ִוד ֶרגֶל ְרִביִעי  ל ַמְעָלה – ִלְהיוֹת ּדָ ין ׁשֶ אוֹתוֹ ְזַמן ִנְמנוּ ּבֵית-ּדִ ּבְ
הק'  ִסְפרוֹ  ּבְ ַחיִּים  ֶהָחֵפץ  ַרּבֵנוּ  ֵמִביא  ָבָריו  ּדְ ֶאת  ְרּכָָבה!  ּמֶ ּבַ
ה ַאְבָרָהם ָאִבינוּ, והקב"ה  זָָּכה ַאב ָהֻאּמָ ִפי ׁשֶ ִמיַרת ַהּלָׁשוֹן'. ּכְ 'ׁשְ
ִבְרּכַת "ָמגֵן ָאבוֹת".  ָקרוּי "ָמגֵן ַאְבָרָהם", ּכְָך גַּם יְִצָחק ְויֲַעקֹב ּבְ
ִוד  ִנים ַרּבוֹת ַאֲחֵריֶהם ִמְצָטֵרף ְועוֶֹלה ְלַדְרגָּה זוֹ גַּם ּדָ ְוִהנֵּה, ׁשָ

ִוד". ֶלךְ, ְוָאנוּ ְמָבְרִכים "ָמגֵן ּדָ ַהּמֶ
יוֹם ֶאָחד  ּבְ ים  ּבִ ּדֻ ה  לֹׁשָ ע ֲאָריוֹת וּׁשְ ֵדי ְלִהְתּגַּבֵר ַעל ַאְרּבַ ּכְ
ָצִריְך  ַהּלֵב –  ַעל  לֹט  ִלׁשְ ֵדי  ּכְ ַרּבָה, אוָּלם  ּגְבוָּרה  ָצִריְך   –
ַלט ַעל  ַהְרּבֵה! ְוָדִוד ׁשָ ה ּבְ ּגְבוַּרת-ַעל! זוִֹהי ִהְתמוְֹדדוּת ָקׁשָ

ְרׁשוָּתם. יִקים ִלּבָם ּבִ ּדִ ּכֵן ַהּצַ ִלּבוֹ – ׁשֶ



ים 'יֹוֵבל'?   ִ נַת ַהֲחִמּשׁ ַמּדוַּע ְקרוּיָה ׁשְ

רוּי 'יֹוֵבל' ּבֲַאָרִמית ל ַאִיל ַהּקָ ֶקֶרן ׁשֶ י ּתֹוְקִעים ּבְ • ִכּ

ֵלכוּ"?  ֻחּקַֹתי ּתֵ סוּק "ִאם ּבְ ים ַעל ַהּפָ רוּׁשִ ִמי ּכַָתב 42 ּפֵ

דֹוׁש ן ָעָטר, ָה"אֹור ַהַחּיִים" ַהּקָ נוּ ַחּיִים ּבֶ •ַרּבֵ

ֻחּקַֹתי! ַהר-ּבְ חֹון" ֵמַהְפָטַרת ּבְ ּטָ ל ּבִ סוּק ׁשֶ ק "ּפָ ַהְעּתֵ

ר ִיְבַטח ּבַה' ְוָהיָה ה' ִמְבַטחֹו"! ֶבר ֲאׁשֶ • "ּבָרוְּך ַהּגֶ
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ייל: zaida@kerenh.org.il אֹו לפקס 03-8004455   ְלחּו ָלנּו ַלּמֵ ׁשִ
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ֶלְך? ִוד ַהּמֶ ל ּדָ ל ִאּמֹו ׁשֶ ָמּה ׁשֶ ָמה ָהיָה ׁשְ
ְפָרִחים? ט ּבִ ֵ בּועֹות ְלַקּשׁ ַחג ׁשָ ַמּדּוַע נֹוֲהִגים ּבְ

בּועֹות? ֵליל ׁשָ ְנָהג ִלְהיֹות ֵעִרים ּבְ ַמהּו ַטַעם ַהּמִ

בוּעֹות ְדּבָר-ׁשָ ּמִ ת ּבַ ֵאלֹות ְלָפָרׁשַ ׁשְ
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