
ָעלֹון מס' 52
ַלח ת ׁשְ ֶרְך – ּפָָרׁשַ ֵציָדה ַלּדֶ

ה  ָרׁשָ ֶדֶרְך ַהּפָ ּבְ

ָמעוִּתי  עוּר ָחׁשוּב וַּמׁשְ ׁשִ ֶדת אֹוָתנוּ  ַלח ְמַלּמֶ ת ׁשְ ָרׁשַ ּפָ
ר  ּכֲַאׁשֶ ַהִחיּוִּבית.  לוּת  ּכְ ַהִהְסּתַ יבוּת  ֲחׁשִ ַלַחּיִים: 
 – ִחיּוִּבית  לוּת  ּכְ ִהְסּתַ ּבְ טֹוָבה,  ַעִין  ּבְ ָדָבר  ּבְ יִטים  ַמּבִ
ּבִָאים  ִאם  ַאְך  ַהּטֹוִבים.  ָבִרים  ַהּדְ ְלָכל  ֵלב  ִמים  ׂשָ
ָכל  ּבְ ַמְבִחיִנים  ִליִלית,  ׁשְ ָבה  ַמֲחׁשָ ּבְ ִלים  ּכְ וִּמְסּתַ

ָבִרים ָהָרִעים.  ַהּדְ
נוּ  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ ַלח  ָ ּשׁ ׁשֶ ִלים  ַרּגְ ַהּמְ י  ִכּ אוָֹתנוּ  ִדים  ְמַלּמְ ֲחזַ"ל 
ָבה ּכֵיַצד ְלָהִניא  ֶרְך ִמּתוְֹך ַמֲחׁשָ ָלתוּר ֶאת ָהָאֶרץ, יְָצאוּ ַלּדֶ
ְולֹא  ְדּבָר  ּמִ ּבַ ִנים  ׁשָ עוֹד  ֵאר  ָ ְלִהּשׁ ָרצוּ  ֵהם  ָהָעם.  ֵלב  ֶאת 
גֵָמי ֶאֶרץ  ל ּפְ ְבַטַחת. ְוַעל ּכֵן, ֶהְראוּ ֶאת ָכּ ְלִהּכָנֵס ָלָאֶרץ ַהּמֻ
ִחים  ּבָ ׁשֻ ָבִרים ַהּמְ ָרע, ְוַאף ָהְפכוּ ֶאת ַהּדְ דוּ ּבָ ָרֵאל, ִהְתַמּקְ ִיׂשְ

ְלִמְגָרעוֹת.
ַוֲעִסיִסּיִים.  ֲענִָקּיִים  ִחים,  ּבָ ְמׁשֻ ּפֵרוֹת  ֵהִביאוּ  ִלים  ַרּגְ ַהּמְ
ִרּמוֹן  קוִֹנים  ָהֲענִָקּיִים;  ַהּפֵרוֹת  ֶאת  ְלַעְצֵמנוּ  ְנַציֵּר  ּבוֹאוּ 
יָקה  ַמְסּפִ  – ַאַחת  ֵאנָה  ּתְ ֵלם!  ׁשָ בוַּע  ְלׁשָ יק  ַמְסּפִ ְוהוּא   –
ל  ָכּ ין  ּבֵ ְלִהְתַחּלֵק  יָכוֹל  ּכוֹל ֲענִָבים -  ֶאׁשְ ּפָָחה!  ׁשְ ַהּמִ ְלָכל 
ָרֵאל,  ל ֶאֶרץ ִיׂשְ ְמקוֹם ְלַציֵּן ֶאת ַמֲעלוֶֹתיָה ׁשֶ ֵכִנים! ַאְך ּבִ ְ ַהּשׁ
ּפֵרוֹת ָהָאֶרץ  מוֹ ׁשֶ ִלים ֶאת ַהּטוֹב – ְלַרע ְוָאְמרוּ: ּכְ ַרּגְ ָהְפכוּ ַהּמְ
ר ְלַהֲעִביר ֶאת  ִאי ֶאְפׁשָ מוֹ ׁשֶ ּנִים; ּכְ יָה ְמׁשֻ ּנִים - ּכְָך ֲאנָׁשֶ ְמׁשֻ
ֶרְך ּפֶַתח ָהאֶֹהל - ּכְָך לֹא נוַּכל ַלֲעלוֹת ְוִלְכּבֹׁש ֶאת  ָהִרּמוֹן ּדֶ

נַַען... ֶאֶרץ ּכְ
נִַים  ׁשְ ָעה.  ׁשָ וְּבָכל  ֵעת  ָכל  ּבְ ָפנֵינוּ  ּבְ עוֵֹמד  זֶה  ֵמֵעין  יוֹן  ִנּסָ

עלון זה מוקדש לע"נ הרבנית תמר
בת הרב שרגא שמאי ת.נ.צ.ב.ה.



ְוָהַאֵחר  ַחת,  ּבַ ְמׁשֻ ְסחוָֹרה  ָהֶאָחד רוֶֹאה   – ַלֲחנוּת  ִנְכנִָסים 
ְלִגּנָה – ָהֶאָחד  יעוּ  יַּגִ נִַים ֲאֵחִרים  ׁשְ גוָּמה.  ּפְ רוֶֹאה ְסחוָֹרה 
ְּרוָּקה  ַהז סֶֹלת  ּפְ ּבַ יְַבִחין  ְוָהַאֵחר  ְתָקִנים,  ַהּמִ ִמיִֹּפי  ֵעל  יְִתּפַ

ְפָסל. ַחת ַלּסַ ִמּתַ
ֲאֵסַפת ַההוִֹרים  ּבַ ְלִמיד –  ַהּתַ דוּ ֶאת אוֹתוֹ  ְיַלּמְ נֵי מוִֹרים  ׁשְ
יוֹזֵם  ְוִנְמָרץ,  ַחְברוִּתי  נָם  ּבְ י  ִכּ ַלהוִֹרים  ֶאָחד  מוֶֹרה  ְיַסּפֵר 
יוֵֹתר  ִעיל  ּפָ ַהיֶֶּלד  י  ִכּ ִיְטַען  ָהַאֵחר  ַהּמוֶֹרה  ְוִאּלוּ  ב,  וִּמְתנַּדֵ

י... ִמּדַ
ּה נֱֶאַמר: "ְולֹא ָתתוּרוּ  ת ִציִצית, ּבָ ָפָרׁשַ יֶֶּמת ּבְ ה ִמְסּתַ ָרׁשָ ַהּפָ
"י הק' ֵמִביא ֵמֲחזַ"ל  ִ ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעינֵיֶכם..." ְוַרּשׁ
י ָהֵעינִַים ְוַהּלֵב ְמִביִאים ֶאת ָהָאָדם ַלֲעֵבָרה: "ָהַעִין רוָֹאה  ִכּ

ה ֶאת ָהֲעֵבָרה".  ְוַהּלֵב חוֵֹמד – ְוַהגּוּף עוֹׂשֶ
"ַאֲחֵרי  ּפָסוּק:  ּבַ נֱֶאַמר  ֵאפוֹא,  וַּמּדוַּע,  ֲאלוּ:  ׁשָ ים  ָפְרׁשִ ַהּמְ
ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעינֵיֶכם"? ֲהֵרי קֶֹדם ּכֹל ָהֵעינִַים רוֹאוֹת ְוָאז 

ַהּלֵב חוֵֹמד.
יָמה ַהּתוָֹרה ֶאת ַהּלֵב ָלֵעינִַים? ַמּדוַּע ִהְקּדִ

יְִּראוּ"! ִמּקוּד  ַהּלֵב רוֶֹצה ׁשֶ וֵּבֲארוּ: "ָהֵעינִַים רוֹאוֹת ֶאת ָמה ׁשֶ
ַהּלֵב ָטהוֹר ְורוֶֹצה ִלְראוֹת  ׁשֶ י ַהּלֵב. ּכְ ע ֵמֶהְרגֵּׁשֵ ָפּ ָהְרִאיָּה ֻמׁשְ
 – נְֶחַמץ  ָבר  ּכְ ַהּלֵב  ר  ּכֲַאׁשֶ ַאְך  טוֹב.  ַרק  רוִֹאים   – ִמְצווֹת 

ל ָהָרע... ְתאֹם' רוִֹאים ֶאת ָכּ 'ּפִ
ָאֵחינוּ  יל ֶאת ַעְצֵמנוּ ְלַמּבָט ִחיּוִּבי! ִלְראוֹת טוֹב ּבְ ָהָבה נְַרּגִ

יזֶ'עְנְסק:  י ֱאִליֶמֶלְך ִמּלִ דוֹׁש ַרּבִ י ַהּקָ ְתִפּלַת ָהַרּבִ ּכִ ַוֲחֵבֵרינוּ 
ל ֶאָחד ַמֲעַלת ֲחֵבֵרינוּ ְולא  ִנְּרֶאה ָכּ ֶשׁ נוּ  ִלֵבּ ן ְבּ ה, ֵתּ "ַאְדַּרָבּ

ֶחְסרונָם...."
ֵלָאה!  ֲחִצי ַהּמְ ד ּבַ ְמקוֹם ִלְראוֹת ֶאת ֲחִצי ַהּכוֹס ָהֵריָקה – נְִתַמּקֵ ּבִ
ּבָט  יבוּת ַהּמַ ים ָהרוְֹמִזים ָלנוּ ַעל ֲחׁשִ ֲחֵקי ִמּלִ ה ִמׂשְ ִלְפנֵיכֶם ּכַּמָ

ַהִחיּוִּבי:
זֶּה "ְלטֹוב". ִבין ׁשֶ י ָהֵארוַּע "ּבוַּטל" ּתָ ה ׁשוֵֹמַע ִכּ ַאּתָ ׁשֶ ּכְ

ָהרוֵֹדף "ּבֶַצע" ָעלוּל ִלְפגֹּׁש "ֶעֶצב".
"ְמַעט". ּפֵק ּבִ ְסּתַ ר ּתִ ֵאר ְלָך "ַטַעם" טוֹב ּכֲַאׁשֶ ָ ִמיד ִיּשׁ ּתָ

ָך  ִקְרּבְ ּבְ יֵּׁש  ׁשֶ ֲהֵרי  ִני,  ֵ ּשׁ ּבַ ִלְפגַֹּע  ַחף"  "ּדַ יׁש  ַמְרּגִ ה  ַאּתָ ִאם 
ַחד". "ּפַ

ת "ָאֶלף" ֲהֵרי זֶה "ּפֶֶלא". י ַהְרגָּׁשַ ְזּכֹר ִכּ ּתִ
ה  ַאּתָ ׁשֶ אֹו  לּום"  "ּכְ ה  ַאּתָ ׁשֶ אֹו  ָקָעה:  ַהׁשְ ּבַ לוּי  ּתָ ַהּכֹל 

"מֹוֵלְך".
ֲחָבל ִלְהיוֹת "ַמר ָחמוּץ" – ָעִדיף ִלְהיוֹת "ָרם צֹוֵמַח".

ר ָלֶלֶכת "יַַחד"? ֶאְפׁשָ ׁשֶ ִחי" ּכְ ִחי" ֶאל "ּדֶ ה ָלֶלֶכת ִמ"ּדֶ ָלּמָ
יא". ל "ִאיׁש" הוּא "ׂשִ י ָכּ ֲאִמין ִכּ ּתַ

ּלֹא ִיְהיֶה יוֹם "ָרקוּב". ל "ּבֹוֶקר" ׁשֶ ּלֵל ָכּ ְתּפַ ּתִ
ָרע". ֵאיְנָך ָחׁש "ּבְ י "ֶעֶרב" ׁשֶ ּתוֶֹדה ַלה' ִמּדֵ

"עֹנֶג". ד ּבְ ְתַמּקֵ ְמקוֹם ְלִהְתַמְרֵמר ַעל "נֶַגע" ּתִ ּבִ
ְהיֶה "ֱאנֹוׁש"! ְמקוֹם ִלְהיוֹת "ׂשֹונֵא" ּתִ ר: ּבִ ְוָהִעּקָ

ִמְבַחן  ַעל  ְלַתְלִמיָדיו  ְוהֹוִדיַע  ה  ּתָ ַלּכִ יַע  ִהּגִ מֹוֶרה 
צּוָרה ֲהפּוָכה,  ְבָחן ּבְ י ַהּמִ ּפֵ ל ּדַ ק ֶאת ָכּ ַתע. הּוא ִחּלֵ ּפֶ
ְלִמיָדיו ַלֲהפְֹך ֶאת  ׁש ִמּתַ ּקֵ ק,  ּבִ ּיֵם ְלַחּלֵ ּסִ ׁשֶ ל. ּכְ ֻקּבָ ּמְ ּכַ

ף. ַהּדַ
חֹוָרה ּוְקַטּנָה  ה ׁשְ עּו: ְנֻקּדָ ף ְוֻהְפּתְ ם ָהְפכּו ֶאת ַהּדַ ּלָ ּכֻ

ף. ז ַהּדַ ֶמְרּכַ ַאַחת ָהְיָתה ּבְ
ָמה  ה  ׁשָ ַבּקָ ּבְ ְתבוּ  ּכִ ְיָקִרים,  ְלִמיִדים  "ּתַ ָאַמר:  ַהּמֹוֶרה 
ָלל,  ַהּכְ ִמן  יוֵֹצא  ְללֹא  ְלִמיִדים,  ַהּתַ ף".  ּדַ ּבַ רֹוִאים  ם  ַאּתֶ

ף. ז ַהּדַ ֶמְרּכַ חֹוָרה ּבְ ה ׁשְ ֵהם רֹוִאים ְנֻקּדָ ּכְָתבוּ ׁשֶ
ׁשוּבֹות, ְוָאַמר: ֲאִני רוֶֹצה  ל ַהּתְ ַהּמֹוֶרה ִסּיֵם ִלְקרֹא ֶאת ָכּ
ָבה, ַאף לֹא ֶאָחד ִמּכֶם ּכַָתב ַעל  ה' ְלַמֲחׁשָ ָלֵתת ָלֶכם 'ְנֻקּדָ
ה  ּנְֻקּדָ ם ַרק ּבַ ְדּתֶ ֶכם ִהְתַמּקַ ּלְ ָבן, ַהנִָּקי ְוֶהָחָלק. ּכֻ ף ַהּלָ ַהּדַ

חֹוָרה". ְ ַהּשׁ

ְוטֹוִבים:  ָבִרים יִָפים  ּדְ ה  ַהְרּבֵ ְך  ּכָ ל  ָכּ יֵׁש ָלנוּ  ַחּיִים  ּבַ ּגַם 
ָחה טֹוָבה ַוֲחֵבִרים  ּפָ ִתיּוּת, ִמׁשְ ר, ִאְכּפָ ַאֲהָבה, אֹׁשֶ

ְוִרְגֵעי  רוָּחִני  ִסּפוּק  ִלּמוִּדיֹּות,  ַוֲחָויֹות  ְמָחה  ׂשִ ְסִביֵבנוּ, 
ל יֹום. ֲאַנְחנוּ חֹוִוים ְועֹוְבִרים ָכּ ְלָוה ׁשֶ ׁשַ

ֶדֶרְך ַהַחּיִים ּבְ



ֶדֶרְך ַרּבֹוֵתינּו ּבְ

חוָֹרה  ְ ַהּשׁ ה  נְֻּקּדָ ּבַ ִדים  ִמְתַמּקְ ַעְצֵמנוּ  ִנְמָצא ֶאת  ָלרֹב  ֲאָבל 
ִעם  ַהּיְָחִסים  ַמֲעֶרֶכת  גָּרוַּע,  ּצָב  ַהּמַ ה  ּמָ ּכַ ַעד   - ַחּיִים  ּבַ
לוֹנוֹת  ׁשְ ּכִ ְוִתְסּכוּל,  ֲעמוּם  ׁשַ חוִֹוים  טוָֹבה,  לֹא   - ַהֲחֵבִרים 
ִלְזּכֹר  ָעֵלינוּ  ֲאָבל  ָהמוֹן,  עוֹד  ְויֵׁש  רוָּחִניּוּת,  ּבְ וּ'ְנִפילוֹת' 
ַהּטוֹב  ְלָכל  יַַחס  ּבְ ָקָטן  ֵחֶלק  ַרק  ִהיא  חוָֹרה  ְ ַהּשׁ ה  ַהנְֻּקּדָ ׁשֶ

ַחּיִים. ּיֵׁש ָלנוּ ּבַ ׁשֶ
 - חֹוָרה  ְ ַהּשׁ ה  ֻקּדָ ּנְ ּבַ דוּ  ְתַמּקְ ּתִ ַאל  ָהֵעיַנִים!  ֶאת  ְתחוּ  ּפִ
ֵרְך ּבֹו!  ִהְתּבָ ה ׁשֶ ל ֶאָחד ִמּמָ ָהנוּ ָכּ ָרע. ּתֵ דוּ ּבָ ְתַמּקְ ַאל ּתִ
ימוּ ֵלב  ּגַם ָהָרע, ׂשִ נֹו ּגַם ַהּטֹוב וֶּבַטח ׁשֶ ָכל ֶרַגע – יֶׁשְ ּבְ

ל ַהּסוִּגים. ִבים ֵמְרָגִעים ִמּכָ ַהַחּיִים ַהּטֹוִבים ֻמְרּכָ ׁשֶ

וְּבצוַּרת  ַעְצמֹו,  ּבָָאָדם  לוּי  ּתָ ַהּכֹל  ׁשֶ ָלַדַעת  ָעֵלינוּ 
ּכֵיַצד  ה  ַמֲעׂשֶ נִָביא  ַהַחּיִים.  ַעל  ּלֹו  ׁשֶ לוּת  ּכְ ַהִהְסּתַ
דֹוׁש ְלַתְלִמיָדיו: ם-טֹוב ַהּקָ ַעל-ׁשֵ נוּ ַהּבַ ִהְמִחיׁש זֹאת ַרּבֵ

אֹותֹו:  ַאל  ְוׁשָ ִים,  ַהּמַ ׁשֹוֵאב  ה  ֶ ִלְמַנּשׁ ִנּגַׁש  הבעש"ט 
ִים נֱֶאַנח ְוָענָה: "ָמה  לֹוְמָך?" ׁשֹוֵאב ַהּמַ ה, ָמה ׁשְ ֶ "ְמַנּשׁ
ָליֵי  מֹוִנים ֲאִני ָצִריְך ִלְסחֹב ּדְ ִגיל ׁשְ ָבר יָכֹול ִלְהיֹות? ּבְ ּכְ
ר  ּבָ ִנׁשְ ׁש  ַמּמָ ַהּגַב  ָבעֹות.  ּגְ ּבַ ם  ִאּתָ ס  וְּלַטּפֵ ֵבִדים  ּכְ ַמִים 
ה  אֹות אֹוִתי, אֹוי ִלי! ָלּמָ ְמַעט לֹא נֹוׂשְ ָבר ּכִ ִלי, ָהַרְגַלִים ּכְ

ה?" ָעַלי ַלֲעבֹד כ״כ ָקׁשֶ
ְלִמיָדיו. יְך ָהְלָאה ִעם ּתַ יב לֹו ְוִהְמׁשִ הבעש״ט ִהְקׁשִ

ְלִמיָדיו,  ן ָהַלְך ׁשוּב הבעש״ט ִעם ּתַ ַאַחר ִמּכֵ ּלְ בוַּע ׁשֶ ָ ּשׁ ּבַ
ׁשוּב  ֵאָליו  ִנּגַׁש  יק  ּדִ ַהּצַ ִים.  ַהּמַ ׁשֹוֵאב  ֶאת  ָראוּ  ְוׁשוּב 
יׁש?"  ה ַמְרּגִ לֹוְמָך? ֵאיְך ַאּתָ ה, ָמה ׁשְ ֶ ַאל אֹותֹו: "ְמַנּשׁ ְוׁשָ
י, ּכֵיַצד ֲאִני יָכֹול ְלִהְתַאּנֵַח? ְוִכי יֵׁש ָמה  ְוהוּא ָענָה: "ַרּבִ

ְך יִָפים, ל ּכָ י ָכּ ּלִ ְלִהְתלֹונֵן? ַהַחּיִים ׁשֶ
ִחּנָם  ְרנָָסה טֹוָבה: ֲאִני ׁשֹוֵאב ּבְ הקב"ה נַָתן ִלי ּכָזֹאת ּפַ
ִמים ִלי.  ּלְ ים ְוֵהם ְמׁשַ ֵאר, לֹוֵקַח אֹוָתם ַלֲאנָׁשִ ַמִים ֵמַהּבְ
מֹוִנים  ָמְתַני ַלְמרֹות ׁשְ י ֲעַדִין ּכִֹחי ּבְ מֹו ָלַעד ִכּ ח ׁשְ ּבַ ּתַ ִיׁשְ
תוִּקים ָהֵאּלֶה״ . נֹוַתי! ֲאָהּה, ֲאִני מֹוֶדה ַלה׳ ַעל ַהַחּיִים ַהּמְ ׁשְ
ִעם  ָהְלָאה  יְך  ִהְמׁשִ לֹו,  יב  ִהְקׁשִ דֹוׁש  ַהּקָ הבעש״ט 
ָאָדם  לוּי ּבָ יַצד ַהּכֹל ּתָ ּכֵ ְלִמיָדיו ְוָאַמר ָלֶהם: "ְראוּ  ּתַ
ּכֵל ַעל ַחּיָיו: ֶזהוּ אֹותֹו  ט הוּא ִמְסּתַ ֵאיֶזה ַמּבָ ַעְצמֹו, ּבְ
ֶאת  סֹוֵחב  הוּא  ָנה  ׁשָ מֹוִנים  ׁשְ ִים.  ַהּמַ ׁשֹוֵאב  ה  ֶ ְמַנּשׁ
ָצִריְך  הוּא  ָבעֹות  ּגְ אֹוָתן  ֶאת  ֵבִדים,  ּכְ ָלִיים  ּדְ אֹוָתם 
ּלֹו; יֹום ֶאָחד  לוּת ׁשֶ ּכְ ִהְסּתַ לוּי ּבַ ס, ֲאָבל ַהּכֹל ּתָ ְלַטּפֵ
ִליִלית, וַּבּיֹום ָהַאֵחר  צוָּרה ׁשְ ּכֵל ַעל ַחּיָיו ּבְ הוּא ִמְסּתַ
ם  ׂשָ ִחּיוִּבית, הוּא  צוָּרה  ּבְ ַחּיָיו  ַעל  ּכֵל  ִמְסּתַ הוּא  ׁשֶ ּכְ

ְמָחה!" א ׂשִ ה׳ נַָתן לֹו, ְוֻכּלֹו ִמְתַמּלֵ ֵלב ְלָכל ַהּטֹוב ׁשֶ

ֵאַרע ֶאְתמֹול,  ִלְפנֵיֶכם, קֹוְרִאים ְיָקִרים, ִסּפוּר ַמְדִהים ׁשֶ
ּפוּר  ַלח. ַהּסִ ת ׁשְ ָרׁשַ בוַּע ּפָ ִתיַבת ֶהָעלֹון ְלׁשָ יֹום ִלְפנֵי ּכְ
ה  ְוַכּמָ רוּב,  ַהּקֵ ְפִעילוּת  ּבִ ה הקב"ה ָחֵפץ  ּמָ ּכַ ד ַעד  ְמַלּמֵ
ֲאִביֶהם  ְלֵחיק  נָיו  ּבָ ֶאת  יִבים  ְמׁשִ ר  ּכֲַאׁשֶ ֵמַח  ׂשָ הוּא 

ַמִים! ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ
כוּנֹות  ׁשְ ּבִ ֶצֶות  ּכְ ּפֹוֲעלֹות  יקֹות  ַצּדִ מֹות'  'ַרּשָׁ י  ּתֵ ׁשְ
ן-חֹוָבה ִלְרׁשֹם  יעֹות ְלהֹוֵרי ַיְלֵדי ּגַ ָאֶרץ, וַּמּצִ ְמֻסּיָמֹות ּבָ
ל  ׁשֶ ּתֹוָרִנּיִים  ֵסֶפר  י  ְלָבּתֵ נֹוֵתיֶהם  ּבְ ְוֶאת  ֵניֶהם  ּבְ ֶאת 
ל  ׁשֶ ּה  וְּלָרְחּבָ ּה  ְלָאְרּכָ רוִּסים  ַהּפְ ָהַעְצָמִאי',  'ַהִחּנוְּך 

ָרֵאל. ֶאֶרץ ִיׂשְ

יַע ְלֵביָתּה  ֶצת, ֵהן ָקְבעוּ ְלַהּגִ ֻאּמֶ ִעילוָּתן ַהּמְ ִמְסּגֶֶרת ּפְ ּבְ
ַעל  ר  ְלַדּבֵ ָהֶעֶרב,  עֹות  ׁשְ ּבִ ְרִביִעי  יֹום  ּבְ ַאַחת  ֵאם  ל  ׁשֶ
ן  ְלַעְדּכֵ ָהֵאם  ָרה  ְ ִהְתַקּשׁ קֶֹדם  יֹום  ִעיר.  ַהּצָ ָנּה  ּבְ וּם  ִרּשׁ
ֶעֶרב, ְוֵהן ֻמְזָמנֹות אחה"צ. ָהֱאֶמת  נוּיָה ּבָ ְהיֶה ּפְ ּלֹא ּתִ ׁשֶ
ְהיֹוָתן  ִעילֹות, ּבִ י ַהּפְ ּתֵ עֹות אחה"צ ֵאינָן נֹוחֹות ִלׁשְ י ׁשְ ִכּ
ְעָלּה  ּבַ ִית.  ּבַ ּבַ ִלְהיֹות  ַוֲעֵליֶהן  ים  ְקַטּנִ ִליָלִדים  הֹות  ִאּמָ
ַמע ֶאת  ְלִמיד ָחָכם, ׁשָ ל ַאַחת ֵמֶהן, ַאְבֵרְך 'ּכֹוֵלל' ּתַ ׁשֶ
מֹו  ּכְ ֶזה  ְסעוּ!  ּתִ ׁשֶ "ָחׁשוּב  י  ִכּ ְוִהְצִהיר  ֶלפֹון  ַהּטֶ יַחת  ׂשִ
ֵדי  יִסיֶטר', ּכְ יּבִ ִית 'ּבֵ ּבַ ֵאר ּבַ ָ ּקוַּח ֶנֶפׁש רוָּחִני'. ֲאִני ֶאּשׁ 'ּפִ

ּתוַּכְלָנה ִלְנסַֹע!" ׁשֶ

ְצָוה ֶדֶרְך ַהּמִ ּבְ



ֵרה  ַאַחת-ֶעׂשְ ִיְמְלאוּ  ִסיָון,  ּבְ כ"ה  ַלח,  ׁשְ ת  ּפָָרׁשַ ּבָת  ׁשַ ּבְ
ֵאִליָּהוּ,  ַכי  ָמְרּדְ י  ַרּבִ יק  ַהצַּּדִ אֹון  ַהּגָ ל  ׁשֶ ִלְפִטיָרתֹו  ִנים  ׁשָ

ׁש 'ִראׁשֹון ְלִציֹּון'.  ּמֵ ִהְתַעּלָה ְוׁשִ ׁשֶ
ֲהָלכֹות,  וּפֹוֵסק  יק  ַצּדִ ַרב  ְהיֹותֹו  ּבִ ְרֵסם  ִהְתּפַ ָהַרב 
ָצִעיר  יל  ִמּגִ וְּרָבבֹות.  ֲאָלִפים  ֶקֶרב  ּבְ ּתֹוָרה  ֵהִפיץ  ׁשֶ
יַבת  ְלִמיֵדי ְיׁשִ ִלּמוָּדיו, ְוָהיָה ֵמֲחׁשוֵּבי ּתַ ָהיָה ַמְתִמיד ּבְ

ַלִים.  ירוּׁשָ יָקה ּבִ ִעיר ָהַעּתִ 'ּפֹוָרת יֹוֵסף' ּבָ
ַעל  ּפָ ֵהיַאְך  ִעירֹות,  ַהּצְ נֹוָתיו  ׁשְ ַעל  אוּר  ּתֵ ִלְפֵניֶכם 

ָרֵאל ִמּתֹוְך ַאֲהָבה וְּמִסירוּת. ִחּנוְּך ַיְלֵדי ִיׂשְ ִקיַע ּבְ ְוִהׁשְ

ֵאִלּיָהוּ  ָהַרב  ָהיָה  ֵהם",  ִנים  ְמֻסּכָ ְעמוּם  ִ ְוַהּשׁ ָלה  ּטָ "ַהּבַ
נֵס  ִנים ְלִהּכָ ְמאֹור ּפָ ָלִדים וַּמְזִמין אֹוָתם ּבִ ְמעֹוֵרר ֶאת ַהּיְ
ְבֵרי ּתֹוָרה ְוִסּפוֵּרי  ם ָהיָה מֹוֵסר ָלֶהם ּדִ נֶֶסת, ׁשָ ְלֵבית ַהּכְ
אֹו  ִאְרּגוּן  ָהיָה  לֹא  וּמוָּסר.  ֲהָלכֹות  ָדם  ְמַלּמְ יִקים,  ַצּדִ
ית  א יְָזָמה ִאיׁשִ ִעילוּת זֹו, ֶאּלָ ָעְמדוּ ֵמֲאחֹוֵרי ּפְ ֲעמוָּתה ׁשֶ
הוּא  הֹור.  ְוַהּטָ ח  ַהּצַ ִלּבֹו  ִמּתֹוְך  ּנְָבָעה  ׁשֶ ָהַרב  ל  ׁשֶ
ָרַכׁש  ֶהן  ּבָ רוּטֹות,  ּפְ ה  ּמָ ּכַ וְּלַגּיֵס  ַלֲחסְֹך  ץ  ִמְתַאּמֵ ָהיָה 
ּיְִרצוּ  ָלִדים ׁשֶ ֵדי ִלְמׁשְֹך ֶאת ֵלב ַהּיְ ים וְּפָרִסים ּכְ ּקִ ַמְמּתַ

יְך ָלבֹוא. ְלַהְמׁשִ

יִקים ּדִ ֶדֶרְך ַהּצַ ּבְ

רוּ  ֻאָחרֹות. ִסּפְ עֹות אחה"צ ַהּמְ ׁשְ ּבִ יעוּ  ים ִהּגִ י ַהּנָׁשִ ּתֵ ׁשְ
ה  ָ ִהיא ִמְתַקּשׁ ֶפר ַהּתֹוָרִני, ַאְך ָראוּ ׁשֶ ית ַהּסֵ א ַעל ּבֵ ָלִאּמָ
ָלִלּיִים ְמַפְרְסִמים  ֶפר ַהּכְ י ַהּסֵ ּתֵ ָכל זֹאת – ּבָ ְלַהְחִליט. ּבְ
ִעילֹות ִנּסוּ ְלעֹוֵרר ֶאת  וַּמְבִטיִחים ָהִרים וְּגָבעֹות... ַהּפְ
ִקּיוּם  ּבְ ר  ַהּדֹורֹות, ֶאת ָהאֹׁשֶ ָעִתיד  ַהּיְהוִּדי, ֶאת  ָהֶרֶגׁש 

ָרֵאל...  ַלל ִיׂשְ ִכּיוּת ּכְ ְצוֹות ְוֶאת ָהַאֲחָריוּת ְלֶהְמׁשֵ ַהּמִ
זֹוֶכה  ּלֹא  ׁשֶ ַהּגָדֹול  ן  ַהּבֵ ּגַם  ׁשֶ ְוֵהִגיָבה  ְמָעה,  ׁשָ א  ָהִאּמָ
ר-ִמְצָוה".  ָקרֹוב "ַלֲעׂשֹות ּבַ ל ִחּנוְּך ּתֹוָרִני, הֹוֵלְך ּבְ ְלַקּבֵ
ְכִנּיֹות.  ְמחוּ ְוִהְתַעְנְינוּ ִמּתֹוְך ִנימוּס ַעל ַהּתָ מֹות ׂשָ ָהַרּשָׁ
לֹוִנים, ֵקיֵטִריְנג, מוִּזיָקה, ַהְזָמנֹות,  "ָקַבְענוּ ִעם אוָּלם, ּבָ
ים  ַהּנָׁשִ י  ּתֵ ׁשְ ֲאלוּ  ׁשָ ין?"  ִפּלִ ּתְ ִעם  "וָּמה  ֲחֵבִרים...". 
ין!"  ִפּלִ ּתְ ּגַם  ּמוָּבן  ּכַ ַנְזִמין  ְזַמן.  יֵׁש  "עֹוד  יקֹות.  ּדִ ַהּצַ
ל  ֲאלוּ, ׁשוּב ִמּתֹוְך ִהְתַעְנְינוּת ׁשֶ ר ִמְצָוה?" ׁשָ "וָּמַתי ַהּבַ
ּלֹו  ׁשֶ ַהיֹּומוֶּלֶדת  א.  ַהּבָ ַלחֶֹדׁש  ֵרה  ֶעׂשְ מֹונֶה  ׁשְ "ּבִ ִנימוּס. 

ֵרה ְליוִּני". מֹונֶה ֶעׂשְ ְ ּשׁ ּבַ
ָמַתי  ָהִעְבִרי?  ֲאִריְך  ַהּתַ "וָּמַתי  ִנימוּס:  ּבְ יכוּ  ִהְמׁשִ ְוֵהן 
יֹּוַדַעת ְלַהְזִמין אוָּלם וָּבלֹוִנים, לֹא ָהיָה  א, ׁשֶ נֹוַלד?" ָלִאּמָ
נָּה. "ָהָבה  ֲאִריְך ָהִעְבִרי ּבֹו נֹוַלד ּבְ ג ַמהוּ ַהּתַ ל ֻמּשָׂ ֶמץ ׁשֶ ׁשֵ
ִעילֹות.  יָעה ַאַחת ֵמַהּפְ ְך",  ִהּצִ ּלָ ת ַהזֶּהוּת ׁשֶ ְתֻעּדַ ּכֵל ּבִ ִנְסּתַ
ַחְלַכל  ַהּכְ יק  ּנְַרּתִ ּבַ ַהּנְתוָּנה  עוָּדה  ְתָחה ֶאת ַהּתְ ּפָ ָהֵאם 
– ְוֵהן לֹא ֶהֱאִמינוּ ְלַמְרֵאה ֵעיֵניֶהן! הוּא נֹוַלד ִלְפֵני 13 
ִסיָון!  יֹום ט"ו ּבְ ֶּה ָהיָה ּבְ ז ֵרה ְליוִּני, ׁשֶ מֹוֶנה ֶעׂשְ ְ ּשׁ ָנה ּבַ ׁשָ
ַהּיֹום  ָהִעְבִרי!  ֶדת  ַהּיֹום-ֻהּלֶ ַהּיֹום  יַע!  ַמְפּתִ ה  ּמָ ּכַ ַהּיֹום! 

ר-ִמְצָוה! ה ּבַ ן ַנֲעׂשֶ ַהּבֵ
ְזַמן  נֹוַתר  לֹא  י  ִכּ ָראוּ  עֹון,  ָ ַהּשׁ ַעל  ֲחפוָּזה  ָטה  ַהּבָ ּבְ

ְמִהירוּת  ּבִ ֶעֶרב.  ִצְלֵלי  ִיּנָטוּ  ְמַעט  עֹוד  ְליֹום ט"ו,   ַרב 
כוּנֹות  ׁשְ ּבִ ֵהם  ַאף  ּפֹוֲעִלים  ׁשֶ ִמים  ָהַרּשָׁ ִעם  ר  ֶקׁשֶ יְָצרוּ 
ה ֵמֶהם, וְּביָָדם זוּג  ּמָ יעוּ ּכַ וִּבים, ְותֹוְך ְזַמן ָקָצר ִהּגִ וְּבִיּשׁ

ר!  ין ְמֻהּדָ ִפּלִ ּתְ
ִניָסתֹו  ּכְ יֹום  ּבְ ין  ִפּלִ ּתְ ְלָהִניַח  יק  ִהְסּפִ ר-ִמְצָוה  ַהּבַ ַנַער 
ִרים  ׁשְ ַהּמַ ָהַאְבֵרִכים  ִביבֹו  ּסְ ׁשֶ ּכְ ִמְצוֹות,  עֹל  ְלנַֹעם 
ח,  ְטּבָ ִרּיֹות הוְּצאוּ ֵמֲארֹון ַהּמִ ְמָחה ְיהוִּדית. ֻסּכָ ֲאִויַרת ׂשִ
ַמח ֲחָתִני,  יַרת 'ִיׂשְ ִגיל ְלֵעֶבר ֶהָחָתן, ִעם ׁשִ ְוִהְתעֹוְפפוּ ּבְ
ר  ֵ ָרָכה ֵמֵאת ה'... ְויֵָאר אֹותֹו ִויַיּשׁ א ּבְ ְקַהל ֱאמוַּני, ִיּשָׂ ּבִ
ים'  ַהּנָׁשִ 'ֶעְזַרת  ּבְ ה'...".  ְרֵכי  ּדַ מֹר  ְוִלׁשְ ִלְגמֹר  ְנִתיבֹו, 
א  ָהִאּמָ ְליָָדן.  ִאּנָה  ה'  ׁשֶ כוּת  ְּ ַהז ַעל  יל  ּגִ ְמעֹות  ּדִ ָזְלגוּ 
ִעיר  ַהּצָ ַהּיֶֶלד  ַמִים!  ָ ֵמַהּשׁ "ִסיָמן  ִהְכִריָזה:  ֶרת  ֶ ֻאּשׁ ַהּמְ
ִיְקֶרה  לֹא  ׁשוּב  ּתֹוָרִני!  ֵסֶפר  ֵבית  ּבְ א'  ה  ּתָ ּכִ יְַתִחיל 

ר ִמְצָוה!" ְמַעט וִּפְסַפְסנוּ ּבַ ּכִ ׁשֶ
ה' ֱאלָֹקיו!  ֵרי ָהָעם ׁשֶ ָכה לֹו! ַאׁשְ ּכָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ ַאׁשְ

ְצִחיָחה  ֲאָדָמה  מֹו  ּכְ ה'  ִלְדַבר  ָצֵמא  דֹות  ּשָׂ ּבַ ׁשֶ ָהָעם 
ִליָט"א,  נָן ׁשְ ל ָמָרנָן ְוַרּבָ ּצֶֹרת. ָזִכינוּ ְלִאְרּגוָּנם ׁשֶ ְלַאַחר ּבַ
ְמִסירוּת וְּבַאֲהָבה ַעל ַרּבֹוֵתינוּ  ּנֹוַסד ּבִ יר ׁשֶ ְפָעל ָהַאּדִ ּמִ ּבַ
ל ַיְלֵדי  ָלה ָהרוָּחִני ׁשֶ ְלּגַל ַהַהּצָ עֹות", ּגַ זי"ע – "ֶקֶרן ַהַהּסָ
ֶרן'  ַל'ּקֶ ִעְזרוּ  ְנִתיבֹו...",  ר  ֵ ִויַיּשׁ  – "ְויֵָאר אֹותֹו  ָרֵאל.  ִיׂשְ
נוּ,  ִעּמָ ְיֵדיֶכם  נוּ  ּתְ ִויָלדֹות.  ְיָלִדים  ְועֹוד  ְלעֹוד  יַע  ְלַהּגִ
ִליָט"א  ׁשְ ָרֵאל  ִיׂשְ דֹוֵלי  ּגְ יר.  ָהַאּדִ ְפָעל  ַלּמִ ִפים  ּתָ ׁשֻ ֱהיוּ 
ַמִים ֵמַעל  ת ׁשָ ְרּכַ ְבִטיָחה ּבִ ָחְתמוּ ַעל ַהְצָהַרת קֶֹדׁש ַהּמַ
א  "ִיּשָׂ ִמּנֶֶגד?  ַיֲעמֹד  ִמי  ָעם!  ּבָ ִדיִבים  ְוַלּנְ ַלּתֹוְרִמים 

ָרָכה ֵמֵאת ה'". ּבְ



הרב מרדכי אליהו זצ"ל 

יַע ָהַרב ְלִגיל  ֶטֶרם ִהּגִ תְקוָּפה ְמֻאֶחֶרת יֹוֵתר – ַאְך עֹוד ּבְ ּבִ
ְיהוָּדה  י  ַרּבִ ַהּגָאֹון  יָבה  ַהּיְׁשִ רֹאׁש  ּדֹודֹו,  ִאְרּגֵן   – ִרים  ֶעׂשְ
ַמִים  ׁשָ ְוִיְרַאת  תֹוָרה  ּבְ ֻמְפָלִגים  חוִּרים  ּבַ זצוק"ל,  ַצְדָקה 
ָאַמר  ְוָכְך  ָרֵאל.  ִיׂשְ ּבְ ְוַלֲהִפיָצּה  ּתֹוָרה  יץ  ְלַהְרּבִ ּיְֵלכוּ  ׁשֶ
ם ְיכֹוִלים ַלֲחׁשֹב  ַאּתֶ יָבה ְלַתְלִמיָדיו: "ֲהַגם ׁשֶ רֹאׁש ַהּיְׁשִ
ָאנוּ  ֲהלֹא  ָהֱאֶמת.  זֹו  ֵאין  ֲאָבל  ּתֹוָרה,  ּטוּל  ּבִ זֶה  ּבָ ּיֵׁש  ׁשֶ
ְרּכֹו, ִלְפּתַֹח  לֹום ְוזֹו ָהְיָתה ּדַ ָ ִמזֶַּרע ַאְבָרָהם ָאִבינוּ ָעָליו ַהּשׁ
ּיֵׁש ּבֹוֵרא וַּמְנִהיג  ָדם ׁשֶ ִבים וְּלַלּמְ יתֹו ָלעֹוְבִרים ְוׁשָ ֶאת ּבֵ
ר  ַמְעׂשַ ּבְ ַחּיָב  ָאָדם  ׁשֶ ם  ׁשֵ "ּכְ ָלֶהם:  ָאַמר  ְועֹוד  ָלעֹוָלם". 
ד  ֵדי ְלַלּמֵ ַמּנֹו ּכְ ְּ ר ִמז ָסִפים, ּכֵן הוּא ַחּיָב ְלַהְפִריׁש ַמֲעׂשֵ ּכְ

ּתֹוָרה ַלֲאֵחִרים".
ִמן  ַהּיְהוִּדים  ְוָגלוּ  יֹוֵסף'  'ּפֹוָרת  יַבת  ְיׁשִ ָחְרָבה  ר  ּכֲַאׁשֶ
ְיָלה  עֹות ַהּלַ ׁשְ ֶבת ּבִ יָקה, ָרִגיל ָהיָה ָהַרב ָלׁשֶ ָהִעיר ָהַעּתִ
ָרֵאל'. ּגַם  ית ִיׂשְ כוּנַת 'ּבֵ ׁשְ ּבִ נֶֶסת 'אֶֹהל ָרֵחל' ׁשֶ ֵבית ַהּכְ ּבְ
ָעִרים  י ַהּיְָלִדים ְוַהּנְ ם, ְוִהְבִחין ִכּ ּלֵל ׁשָ תֹות ָהיָה ִמְתּפַ ּבָ ׁשַ ּבְ
ְרֶאה  ת קֶֹדׁש. ַהּמַ ּבָ ָצֳהֵרי יֹום ׁשַ ְמׁשֹוְטִטים ַחְסֵרי ַמַעׂש ּבְ
קוָּפה ְקָצָרה ִאְרּגֵן  ֵהִציק לֹו ְוָטַרד ֶאת ְמנוָּחתֹו, וְּבתֹוְך ּתְ
יִעים  כוּנָה. ַהּיְָלִדים ָהיוּ ַמּגִ ְ ים' ְלָכל יְַלֵדי ַהּשׁ ִהּלִ 'ֶחְבַרת ּתְ
ְטִעיָמה  ִמינֵי  ל  וְּלַקּבֵ ְנִעיָמה  ּבִ ים  ִהּלִ ּתְ ְרֵקי  ּפִ יד  ְלַהּגִ
ְוִסּפוֵּרי  ּתֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ ׁשֹוְמִעים  ָהיוּ  ְך  ּכָ ְוַאּגַב  וְּמִתיָקה, 

יִקים. ַצּדִ
ְרנָָסה ְוָהיָה ָהַרב ָצִריְך ַלֲחסְֹך ְמַעט  יֵי ַהּפַ ּגְָדלוּ ְקׁשָ ֶ ִמּשׁ
ְמֶלאֶכת  ּבִ ַלֲעסֹק  ַחר  ּבָ וַּפְרנָָסה,  ֲחֻתּנָה  ְלָצְרֵכי  ָמעֹות 
ִיְצָטֵרְך  ּלֹא  ׁשֶ וִּבְלַבד  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַיְלֵדי  וְּלַחּנְֵך  זֹו  ַמִים  ׁשָ
נֹוַדע  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִלְמָלאָכה.  יֹומֹו  עֹות  ׁשְ ל  ָכּ ֶאת  יׁש  ְלַהְקּדִ
ל  ׁשֶ ְלִתינֹוקֹות  ד  ְמַלּמֵ ִלְהיֹות  ָהַרב  מוָּכן  י  ִכּ ָבר  ַהּדָ
י  ִוד' – ַרּבִ ְלמוּד ּתֹוָרה 'ָמֵגן ּדָ ֵרז ְמַנֵהל ּתַ ן, ִהְזּדָ ית ַרּבָ ּבֵ
ד  ְמַלּמֵ ׁש ּכִ ּמֵ יַע ָלַרב ְלׁשַ ַאֲהרֹן ָהָרִרי-ָרפוּל ַזַצ"ל – ְלַהּצִ
ִנים  ׁשָ ְוָאֵכן,  יֹום.  ּבְ ָעַתִים  ׁשְ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ּתֹוָרה  ְלמוּד  ּתַ ּבַ
זֹו, וְּדמוּתֹו נֹוְתָרה ֲחקוָּקה  ָרה  ִמׂשְ ּבְ ר ָעַסק ָהַרב  ִמְסּפָ

ְלִמיָדיו ִמן ַהּיִָמים ָהֵהם. ִזְכרֹון ּתַ ּבְ
הוּא  ַהַהְפָסָקה  ַעת  ׁשְ ּבִ ׁשֶ ָהַרב,  ַעל  ִרים  ְמַסּפְ ְמַעְניֵן  ָבר  ּדָ
ָתֶליָה.  ַאר ּבֵין ּכְ ִמיד ִנׁשְ ה, ֶאּלָא ּתָ ּתָ לֹא ָהיָה עֹוזֵב ֶאת ַהּכִ
וָּפתוַּח  נָכֹון  ְמקֹומֹו,  ּבִ נוָֹתר  ָהַרב  ָהיָה  ָעה,  ׁשָ אוָֹתּה  ּבְ
ׁשוּ ְלׂשֹוֵחַח ִעּמֹו, ָהיָה  ְלִמיָדיו. ְוִאם לֹא ִנּגְ יָחה ִעם ּתַ ְלׂשִ
ַעד  ְלֵבינֹו,  ּבֵינֹו  ּבֹו  ְוהֹוֶגה  נָיוֹת  ִמׁשְ ֵסֶפר  יסֹו  ִמּכִ מוִֹציא 

עוּר ַהּבָא. ִ ַעת ַהׁשּ יַע ׁשְ ּגִ ּתַ ׁשֶ
ֶאת  לוּ  ַנּצְ ַהּצֹאן!  ִעְקֵבי  ּבְ ָלֶכם  ְצאוּ  ְיָקִרים!  ְיָלִדים 
ִקיעוּ  ׁשְ ּתַ נֹוָסִפים,  ְיָלִדים  ְלִחזּוּק  נוּי  ַהּפָ ֶכם  ְזַמּנְ

תֹוָרה  ּבְ ִלְגּדֹל  ם  ַאּתֶ ּגַם  ְזּכוּ  ּתִ ְוָכְך  ּתֹוָרִנית,  ְפִעילוּת  ּבִ
ַמִים!  ְוִיְרַאת ׁשָ

יַבת  ַכי ֵאִלּיָהוּ, ה"ה רֹאׁש ְיׁשִ ל הג"ר ָמְרּדְ ּדֹודֹו ַהּגָדֹול ׁשֶ
י  ִכּ לֹוַמר  ָרִגיל  ָהיָה  ַצְדָקה,  ְיהוָּדה  הג"ר  יֹוֵסף  ּפֹוָרת 
ַכי ֵאִלּיָהוּ  י ָהַרב ָמְרּדְ ר ָהיָה ִכּ ֲחרוּתֹו ִנּכָ נֹות ּבַ ׁשְ ָבר ּבִ ּכְ

ב ַעל ַהזּוַּלת, ְונֹוֵתן ֶאת ַעְצמֹו ְלַמַען ַהּסֹוְבִבים. חֹוׁשֵ
"ם  ָהַרְמּבַ ְבֵרי  ּדִ ֶאת  עוּר  ׁשִ ּבְ ָלְמדוּ  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֶזה  ָהיָה 
ה מֲַעֶקה  ָהעֹוׂשֶ ִנּיַת ַמֲעֶקה; ׁשֶ כֹורֹות אֹודֹות ּבְ ִהְלכֹות ּבְ ּבְ
ַלֲעׂשֹות  ִמְצוֹוָתיו ְוִצוָּנוּ  ּבְ נוּ  ׁשָ ר ִקּדְ רֹאׁש ּגַגֹּו ְמָבֵרְך "ֲאׁשֶ ּבְ
ְמָבֵרְך  ּגַג ֲחֵברֹו  ַמֲעֶקה ַעל  ּבֹונֶה  ּפֹוֵעל  ר  ְוַכֲאׁשֶ ַמֲעֶקה". 
ּכָנָה. ְצָוה ִהיא ְמִניַעת ַהּסַ יַּת ַמֲעֶקה". ְוַטַעם ַהּמִ "...ַעל ֲעׂשִ

ְעָמּה  ּטַ ה: ֲהֵרי יֵׁש ָלנוּ ִמְצָוה נֹוֶסֶפת ׁשֶ ּתָ ּכִ ֵאָלה ּבַ ֲאָלה ׁשְ ִנׁשְ
ִהיא ְמִניַעת ַסּכָנָה, וַּמּדוַּע ֵאין ְמָבְרִכין ָעֶליָה?

ֱהיֹות  ה,  ֻעּדָ ַהּסְ סֹוף  ּבְ ַאֲחרֹוִנים'  'ַמִים  ִלּטֹל  נוּ  ּקְ ּתִ ֲחַז"ל 
ָהֵעיַנִים,  ֶאת  א  ַסּמֵ ּמְ ׁשֶ ְסדֹוִמית'  'ֶמַלח  ְוָאְכלוּ  ֵכן  ְוִיּתָ

יַע ִליֵדי ִעוָּרֹון.  ן וְּלַהּגִ ּכֵ ֵדי לֹא ְלִהְסּתַ נֹוְטִלים יַָדִים ּכְ
ַכי  יַע ַהּנַַער ָמְרּדְ יְך ָהַרב ַצְדָקה, ְלַאַחר ִהְרהוּר ִהּצִ ִהְמׁשִ
ִית  ַהּבַ ַעל  ּבַ מֹונֵַע  ַמֲעֶקה  ְבִניַּת  ּבִ ֵאָלה:  ְ ַהּשׁ ֶאת  ב  ֵ ְליַּשׁ
ַסּכָנָה ֵמֲאֵחִרים, ַעל ּכֵן הוּא ְמָבֵרךְ. ַהּנֹוֵטל ַמִים ַאֲחרֹוִנים 

"ּדֹוֵאג ַרק ְלַעְצמֹו", ְוֵאינֹו ָראוּי ִלְבָרָכה...
ר ֶאת  ׁשוָּבה, וְּבִעּקָ ּבֵַח ֶאת ַהּתְ ָהַרב יְהוָּדה צְַדָקה ָהיָה ְמׁשַ
ָרֵאל ְמנְַצנֶֶצת  יל ָצִעיר ּכֵיצַד ַאֲהַבת יִׂשְ אוְֹמָרּה. "ָרִאיִתי ִמּגִ

ָרֵאל"! ִיׂשְ י ָעִתיד הוּא ִלְגּדֹל ּבְ י ִכּ ּבֹו! יַָדְעּתִ



ה, וְּלֵאּלוּ ַמּטָרוֹת? ה מֹׁשֶ ה ֲחצוְֹצרוֹת ָעׂשָ ּמָ ּכַ
ֲחנוֹת. עוֹת ַהּמַ י ֲחצוְֹצרוֹת ּכֶֶסף, ְלִמְקָרא ָהֵעָדה וְּלַמּסְ ּתֵ ה ׁשְ ה ַרּבֵנוּ ָעׂשָ • מֹׁשֶ

ְפִקידוֹ? ֲחנוֹת', וָּמה ּתַ ף ְלָכל ַהּמַ ֶבט ָהיָה 'ְמַאּסֵ ֵאיזֶה ׁשֵ

ל  ָכּ ֶאת  יב  וֵּמׁשִ מֹוֵצא  ָהיָה  ְוהוּא  ּבַָאֲחרֹונָה,  נַָסע  ָגְדלֹו,  ּבְ ִני  ׁשֵ ָהיָה  ׁשֶ ן,  ּדָ ֶבט  ׁשֵ  •
ָהֲאֵבדֹות.

ה ַעל ִמְריָם ֲאחוֹתוֹ? ּלֵל מֹׁשֶ ִפּלָה ִהְתּפַ ֵאיזוֹ ּתְ
• ֵק-ל נָא ְרָפא נָא ָלּה.
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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

יֹון ַהּקֹוֵדם ּלָ ׁשוּבֹות ַלּגִ ּתְ

ֶדֶרְך ַהִחיָדה: ּבְ

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

ן ְיפוּנֶה? ל ּכֵָלב ּבֶ ּלֵ ֵהיָכן ִהְתּפַ

ּבָת? ַ יֹום ַהּשׁ ׁש ָהֵעִצים ּבְ ְבֵרי ֲחַז"ל – ִמי ָהיָה ְמקֹוׁשֵ ְלִפי ּדִ

יִצית? ל ִמְצוֹות ה'" – ע"י ְרִאיַּת ַהצִּ ּכֵיַצד זֹוְכִרים ֶאת "ָכּ

ַלח ת ׁשְ ֵאלֹות ְלָפָרׁשַ ׁשְ


